
F
O

U
 R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
1

:1

S
. B

E
R

G
L

U
N

D
, O

. A
N

D
E

R
S

S
O

N
, I. K

IH
L

S
T

E
N

, P
-A

. T
E

N
G

L
A

N
D

 &
 M

. W
E

M
M

E
 

 M
A

L
M

ö
 H

ö
G

S
K

O
L

A
 2

0
1

1

MALMö HöGSKOLA

205 06 MALMö, SWEDEN

WWW.MAH.SE

STAFFAN BERGLUND, OSCAR ANDERSSON  
INGRID KIHLSTEN, PER-ANDERS TENGLAND 
& MAGNUS WEMME

DELAKTIGHET OCH HÄLSA
Med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot hållbara  
strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa

Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle, där kunskap och resurser inte 
borde vara något problem, ser vi en bestående ojämlikhet i hälsa och 
en ökande psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är detta möjligt 
och vad kan man göra åt det? Genom vilka sociala interventioner och 
andra insatser kan unga människors reella delaktighet, egenmakt, 
välfärd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? 

Denna rapport från en pilotstudie genomförd i Simrishamn presenterar 
de teoretiska och empiriska bevekelsegrunderna för hur och varför en 
deltagarbaserad aktionsforskningsansats skulle kunna vara ett bra sätt 
att arbeta för att förbättra villkoren för ungdomars hälsa. Rapporten 
förespråkar dels ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöverskri-
dande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels ett nära 
samarbete med ungdomarna själva. Det handlar om att få till stånd ett 
mer jämlikt utbyte av kunskap målgrupper och makthavare emellan – 
och därmed förhoppningsvis ett i längden mer jämlikt inflytande över 
användningen av samhällets resurser.

isbn/issn 978-91-7104-243-9/ 1650-2337

D
E

L
A

K
T

IG
H

E
T

 O
C

H
 H

Ä
L

S
A





D E L A K T I G H E T  O C H  H Ä L S A



FoU Rapport 2011:1

© Författarna och Enheten för folkhälsovetenskap, Hälsa och samhälle,  

Malmö högskola 2011

Foto: Framsidan av Lasse Svensson, Kvällsposten, baksidan av Julia Falkman,  

Simrishamns kommun.

ISBN 978-91-7104-243-9

ISSN 1650-2337

Holmbergs, Malmö 2011



STAFFAN BERGLUND  
OSCAR ANDERSSON  
INGRID KIHLSTEN 
PER-ANDERS TENGLAND 
& MAGNUS WEMME
DELAKTIGHET OCH HÄLSA

Med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot 
hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och 
jämlikhet i hälsa

Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad 
aktionsforskningsansats

Malmö högskola, 2011
Hälsa och samhälle



Publikationen finns även elektroniskt,
se www.mah.se/muep



INNEHåLL

FÖRORD ..................................................................... 11

SAMMANFATTNING ..................................................... 15
Bakgrund ............................................................................15
Syfte ...................................................................................15
Resultat ...............................................................................16

RAPPORTENS UPPLÄGGNING OCH ANVISNINGAR  
FÖR SELEKTIV LÄSNING ................................................ 17

1 INTRODUKTION ........................................................ 19
1.1 Fortlevnaden av unga människors ohälsa  
 – vad händer med samhällets goda vilja? .........................19
1.2 Nödvändigheten av ökad egenmakt .................................22
1.3 Pilotprojektets övergripande syfte och frågeställningar ........23
1.4 Pilotprojektets omedelbara mål .........................................23
1.5 Deltagarbaserad aktionsforskning .....................................24
1.6 Projektets forskare...........................................................25
1.7 Projektets bidrag ............................................................25

2 UNGDOM SOM SAMHÄLLSPROBLEM ........................... 27

3 TEORETISK INRAMNING ............................................ 32
3.1 Presentation av en historisk och interaktionistisk  ................32
 modell för att analysera framväxten av ett samhälls- 
 problem ........................................................................32

3.1.1 Ämnesfältet ...........................................................32
3.1.2  Den historisk interaktionistiska modellen ...................35

3.2 Empowerment ................................................................40



 

3.2.1 Empowerment som mål ............................................40
3.2.2 Empowerment som medel ........................................41
3.2.3 Människosyn  .........................................................42
3.2.4 Etiska ställningstaganden .........................................43

4 DELTAGARBASERAD AKTIONSFORSKNING SOM  
 STRATEGI FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAPLIG  
 KUNSKAPSPRODUKTION ........................................... 45

4.1 Vad är deltagarbaserad aktionsforskning? ........................45
4.2 Vad skiljer deltagarbaserad aktionsforskning från  
 konventionell och annan tillämpad samhällsforskning? .......47
4.3 Vad är det som gör PAR demokratiskt lämplig för  
 folkhälsoforskning? ........................................................53
4.4 Ett konkret exempel från Simrishamn som visar varför  
 deltagarbaserad aktionsforskning kan nå bortom den  
 traditionella expertmodellen ............................................56

5 HUR HAR VI ARBETAT I SIMRISHAMN? ......................... 61

6 SIMRISHAMN OCH DESS UNGDOMAR ........................ 65
6.1 Kort om Simrishamn .......................................................65
6.2 Simrishamn ur ett ungdomsperspektiv ................................67

7 DROGVANOR I SIMRISHAMN I RELATIVA TERMER .......... 72
7.1 Förhållandet mellan levnadsvanor och hälsa .....................72
7.2  Alkohol som folkhälsoproblem .........................................73

7.2.1  Allmänna konsumtionstendenser ..............................73
7.2.2 Situationen bland ungdomar i Simrishamn .................74

7.3 Tobak som folkhälsoproblem ............................................77
7.3.1 Allmänna konsumtionstendenser ..............................77
7.3.2 Situationen bland ungdomar i Simrishamn .................78

7.4 Narkotika som folkhälsoproblem ......................................80
7.4.1 Allmänna konsumtionstendenser ..............................80
7.4.2 Situationen bland ungdomar i Simrishamn ................81

8 BESLUTSFATTARES OCH PRAKTIKERS PERSPEKTIV  
 PÅ UNGDOMARS DELAKTIGHET ................................. 84

8.1. Interprofessionell och intersektoriell samverkan mellan  
 olika aktörer som arbetar med ungdomar .........................85



8.1.1 Interprofessionell och intersektoriell samverkan mellan  
 offentliga förvaltningar som fungerat, samt betydelsen  
 av den ekonomiska styrningen vid sociala insatser ....86
8.1.2 Ett exempel där interprofessionell och intersektoriell  
 samverkan mellan två offentliga förvaltningar inte  
 har fungerat helt tillfredsställande ............................88
8.1.3 Konsekvenserna av de återkommande besparings- 
 kraven på kommunerna .........................................89
8.1.4 Slutsatser ..............................................................90

8.2 Avsaknaden av vuxna förebilder och vuxenstöd i  
 ungdomsmiljöer .............................................................91

8.2.1 Psykologens perspektiv: föräldrarna är för lite  
 föräldrar...............................................................91
8.2.2 Pastorns perspektiv: föräldrarna brister  
 som förebilder .......................................................92
8.2.3 Arbetsförmedlarens perspektiv: bristande stöd  
 i hemmet ..............................................................93
8.2.4 Ungdomssamordnarens perspektiv:  
 kontraproduktiva besparingskrav .............................94
8.2.5 Slutsatser ..............................................................97

8.3 Goda exempel på deltagarcentrerad verksamhet i  
 offentliga och frivilliga organisationer ..............................97

8.3.1 ELIM-kyrkan ..........................................................98
8.3.2 Bénka-dí ...............................................................99
8.3.3  Slutsatser ............................................................100

9 UNGAS PERSPEKTIV PÅ DELAKTIGHET I TEORI  
 OCH PRAKTIK .........................................................102

9.1 Vad är delaktighet? ......................................................102
9.1.1 Delaktighetens strukturella dimensioner  
 och förutsättningar ...............................................102
9.1.2 Förhållandet mellan fattigdom och deltagande ........103
9.1.3 Olika förutsättningar för delaktighet och hälsa  
 bland unga .........................................................105
9.1.4 Delaktighet leder till delaktighet ”… till den som har  
 skall varda givet”.................................................107

9.2 Skolans roll .................................................................109
9.3 Ungas syn på politiskt deltagande .................................114



9.3.1 Delaktighet och hälsa är mer än politiskt deltagande . 114
9.3.2 ”Den är väldigt generaliserad, demokratin idag…” .115

9.4 Julmuströrelsen ............................................................118
9.4.1 Hur det började ..................................................118
9.4.2 Vilka är Julmuströrelsen? .......................................120
9.4.3 Vad vill Julmuströrelsen? .......................................121
9.4.4 ”De andras” bild av Julmuströrelsen .......................123

10 HUR MÅR DE UNGA I SIMRISHAMN? ........................125
10.1 Droganvändning som markör för blockerad  
 delaktighet och ångest................................................126
10.2  Ruset som andningshål ...............................................132
10.3  Att ”skära sig,” en motståndshandling mot vår tids  
 ideal? .......................................................................133

10.3.1 ”Jag ville inte dö, jag vill bara inte leva” ................133
10.3.2  Ibland fungerar den goda viljan ..........................134

10.4  Hur hänger kropp och politik ihop? .............................136
10.5  Våld som uttryck för bristande inflytande ......................137
10.6   Att ”passa in” ..........................................................139

11 VAD VI VET OM DELAKTIGHET OCH HÄLSA................142
11.1 Indikationer på psykisk ohälsa och bristande  
 inflytande inte något ovanligt ......................................142
11.2 Vikten av tillgång till vuxenstöd som fundament för  
 ackumulation av social makt och förutsättning för  
 delaktighet och inflytande ...........................................143
11.3 Nedrustning av välfärdens fördelning och ekonomisk  
 stress också ett problem för unga .................................146
11.4  Vad då ökad individualisering? ...................................150

12 SAMMANFATTNING ...............................................153
12.1 Varför blir inte ungas hälsa självklart kontinuerligt  
 bättre i ett resursrikt samhälle?  ...................................153
12.2 Vad gynnar ungdomars inflytande och kontroll över  
 sin hälsa?  ................................................................154
12.3 Vad är det för mekanismer och processer som miss- 
 gynnar ungdomars inflytande och kontroll över sin  
 livssituation och därmed sin hälsa?  .............................155



12.4 Vad innebär reell delaktighet för ungdomar, vad  
 menas med att ha egenmakt och hur är delaktighet  
 och egenmakt bland ungdomar relaterade till hälsa?  ....156
12.5 På vilka sätt, genom vilka sociala interventioner, kan  
 unga människors reella delaktighet, egenmakt, väl- 
 färd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? ...157
12.6  Reflektioner, förslag och slutsatser ................................159

13 FORTSATT FORSKNING ...........................................161
13.1  Generellt angelägna forskningsområden ......................161
13.2  Förslag på tre signifikanta grundteman för deltagar- 
 baserade aktionsforskningsansatser ............................163

13.3.1 Samverkan mellan aktörer som arbetar med  
 ungdomar ..........................................................163
13.3.2  Vuxenstöd i ungdomsmiljöer ................................164
13.3.3  Deltagarcentrerad verksamhet i offentliga  
 och frivilliga organisationer ..................................164

14  REFERENSER .........................................................165





11

FÖRORD

Denna rapport presenterar de teoretiska och empiriska bevekelse
grunderna för hur och varför en deltagarbaserad aktionsforsk
ningsansats skulle kunna fungera som ett bra sätt att arbeta för att 
förbättra villkoren för ungdomars hälsa. Studien har sin utgångs
punkt i en strävan hos oss som folkhälsovetare att i vårt vardagliga 
arbete inom utbildning och forskning vara så direkt involverade som 
möjligt i byggandet av ett jämlikt och rättvist samhälle, speciellt med 
avseende på folkhälsa. 

En investering i denna strävan gjordes möjlig genom Region Skånes 
”Centrum för Livsstilsfrågor” (CFL) i Simrishamn. CFL:s syfte var 
just att minska avståndet mellan folk och forskning, och med sin 
lättillgängliga placering ”mitt i stan” utgjorde det en idealisk platt
form för mötet mellan allmänhet, beslutsfattare, forskare, represen
tanter för näringslivet och andra lokala aktörer. 

Att bekämpa orsakerna bakom ojämlikheten i hälsa utgör en utma
ning, som inte kan reduceras till en punkt på agendan i ett politiskt 
beslutsmöte bara på grundval av ett för detta ändamål upphandlat 
kunskapsunderlag, hur evidensbaserat detta än må vara. Kunskaps
produktion och åtgärder för förändring av sociala förhållanden bör 
helst gå hand i hand och bygga på en ständigt närvarande och jämlik 
interaktion mellan medborgare, forskare och beslutsfattare. Denna 
mekanism för en demokrati byggd på aktivt deltagande måste, jäm
sides med en god infrastruktur för representativ demokrati, byggas 
in som en självklar del i kommunala och regionala myndigheters sätt 
att arbeta. Nyttiggörandet av olika forskningsinsatser integreras på 
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så sätt i själva forskningsprocessen, som blir en intervention i sig. 
Detta arbetssätt är delvis påbörjat i Malmö stads arbete med att 
utveckla en strategi för ungas inflytande, men än så länge bara som 
uttryck för en viljeinriktning och inte som en medveten, politiskt 
förankrad, förändringsstrategi. 

Reell demokrati börjar med handlingar på gräsrotsnivå och det är 
där samhällsforskarna också bör vara. Arbete med förändringar 
startar där människorna befinner sig, och förändringarna blir socialt 
hållbara genom dessa människors delaktighet och deltagande. 

Rapporten utgör ett steg, förhoppningsvis i en regional flerstegs
process, dels mot ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöver
skridande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels mot 
ett mer jämlikt utbyte av kunskap och inflytande målgrupper och 
makthavare emellan. En central komponent bland flera sinsemel
lan samverkande sätt att realisera detta utgörs av en mer aktiv och 
medveten tillämpning av deltagarbaserad aktionsforskning. Den är 
ett sätt att producera kunskap och förändringar nerifrån och upp, i 
stället för att bara utgöra ett kunskapsunderlag för beslut om åtgär
der uppifrån och ner. 

Aktionsforskning, som begrepp och praktik, är egentligen inte något 
nytt. Men det är mer aktuellt och angeläget än någonsin som en 
alternativ strategi, när mer konventionella angreppssätt inte har 
visat sig vara speciellt effektiva vad gäller att skapa ”samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor,” som det nationella 
folkhälsomålet formuleras. 

Vad vi vill göra, med detta arbete som startpunkt, är alltså att pro
ducera kunskap och initiera förändringsprocesser som gör skillnad 
för samhället och människors liv och välfärd – genom handlings
orienterad, praktiknära och medborgarcentrerad forskning, tillsam
mans med berörda målgrupper, myndigheter, näringsliv och andra 
lokala och regionala aktörer. Måttet på vetenskaplig framgång och 
excellens i detta sammanhang mäts inte i antalet publikationer utan 
i termer av uppnådd social förändring.
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Simrishamnsprojektet utgör i det avseendet en del i en internatio
nell omorientering vad det gäller förhållningssättet till hur man som 
forskare kan verka för demokratiska kunskaps och förändringspro
cesser, inte minst rörande jämlikhet i hälsa. Rapporten innehåller 
även flera ämnesdiskussioner och teman som ingår i Hälsa och sam
hälles profilområde ”Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsper
spektiv.”

Det är många vi har att tacka för att denna pilotstudie överhuvud
taget kunnat genomföras – först och främst naturligtvis alla infor
manter, som, från sina olika positioner och utsiktspunkter inom 
kommunen, har bidragit med sin unika expertis och sina olika erfa
renheter av, och perspektiv på, ungdomars situation i Simrishamn 
och Simrishamns kommunala politik i teori och praktik. Ett stort 
tack till er alla!

Speciellt tack till Sabina Ahlbeck, dåvarande ordförande i Kultur 
och fritidsnämnden, som i det inledande skedet förankrade projek
tet inom kommunen och såg till att samla berörda och intresserade 
beslutsfattare och tjänstemän till de första mötena på CFL, till Seth 
Selleck, kommunal ungdomssamordnare, som kontinuerligt bistått 
oss med initierad sakkunskap rörande Simrishamns ungdomskultu
rer, och till Gunilla Janlert, kultur och fritidschef, som tålmodigt 
guidade oss genom den kommunala administrationens snårskog och 
fick oss att förstå hur den fungerade.

Den mest avgörande insatsen, för att initialt göra projektet ekono
miskt möjligt att genomföra, har vi dock CFL:s forskningsledare 
Mozhgan Zachrison och direktör Karin Rangin att tacka för. Till
sammans med kommunikationsstrateg Kristin Skoog har de också 
på ett förnämligt sätt bistått oss under hela vårt arbete, inte minst 
genom att skapa en varm och välkomnande atmosfär och därmed 
trivsel och arbetsglädje på CFL. 

Stort tack också till dekanus Margareta Östman vid Fakulteten för 
Hälsa och samhälle på Malmö högskola som såg till att vi ekono
miskt kunde ro pilotstudien i hamn.
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Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet till Kristin Skoog, numera 
koordinator inom Region Skånes avdelning för demokratiutveck
ling, som efter nedläggningen av CFL tagit ansvar för att göra våra 
erfarenheter från Simrishamn tillgängliga för regional tillämp
ning.	
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SAMMANFATTNING

Bakgrund
Denna rapport redovisar resultaten av en pilotstudie som har 
genomförts i Simrishamn under perioden september 2009 – mars 
2010. Ekonomiskt stöd har erhållits från Region Skåne/Centrum för 
livsstilsfrågor (CFL) och Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö 
högskola. Studien tar sin utgångspunkt i ständigt återkommande 
rapporter om såväl en bestående ojämlikhet i hälsa som en ökande 
sexuell och psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är en sådan 
utveckling möjlig i ett välfärdsland som Sverige, där kunskap och 
resurser inte borde vara något problem? Vad händer egentligen med 
välfärdssamhällets goda vilja när det gäller att skapa bättre förut
sättningar för ungas hälsa? 

Syfte
Pilotprojektets övergripande syfte har varit att undersöka meningen 
med, och förutsättningarna för, etablerandet av en deltagarbaserad 
aktionsforskningsprocess som strategi för att, på ett genomgripande 
och hållbart sätt, främja unga människors reella egenmakt och 
därmed reella delaktighet i välfärd, livskvalitet och jämlikhet i hälsa. 
Som ett led i detta arbete har projektets forskare, i samarbete med 
ungdomar, tjänstemän och beslutsfattare i Simrishamns kommun, 
tagit de första stegen mot en bättre förståelse av de ekonomiska, 
politiska, sociala, (sub)kulturella och psykologiska mekanismer 
och processer som gynnar respektive hämmar ”den goda viljans” 
möjligheter att omsättas i ändamålsenliga sociala interventioner. 
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Resultat
Pilotstudien bekräftar en påtaglig ojämlikhet i välbefinnande bland 
ungdomar. Överraskande nog återfinns i vårt slumpartade, och rela
tivt begränsade, urval av informanter i princip hela skalan/kartan av 
ungdomars varierande livssituationer, från idyllisk Saltkråkantillvaro 
till ohygglig utsatthet i form av misshandel och sexuella övergrepp. 
Studien ger i hög grad kvalitativt liv åt det vi redan vet statistiskt om 
inte minst ungdomars psykiska ohälsa och olika riskbeteenden. Bruk/
missbruk av alkohol, tobak och narkotiska preparat är påtagligt när
varande bland ungdomar i Simrishamn och oväntat många informan
ter har uppvisat olika kombinationer av stress, maktlöshet och/eller 
utanförskap. I hög grad bekräftas korrelationen mellan socioekono
miska villkor och hur man mår.

På ett administrativt plan verkar det vara ett problem att Simris
hamns kommuns barn och utbildningsförvaltning, kultur och fri
tidsförvaltning och socialförvaltning inte alltid samverkar så nära 
och systematiskt som man kanske borde. Det saknas i dagsläget 
gemensamma riktlinjer för ungdomsfrågorna i kommunen, vilket 
bl.a. tar sig utryck i bristande personaltäthet i skolan och på stadens 
gator och torg. Enligt intervjuade beslutsfattare och tjänstemän 
beror detta till stor del på att de är upptagna med ständigt åter
kommande besparingskrav och omorganiseringar, vilket gör att det 
varken finns personal eller tidsutrymme för att samarbeta mer och 
vara mer kreativ i främjandet av ungdomars delaktighet och infly
tande i kommunen. Den i grunden goda viljan till trots saknas ofta, 
dock långt ifrån alltid, både kunskaper och visioner om vad som 
egentligen menas med ungdomars delaktighet. 

För att komma vidare i vår förståelse av förhållandet mellan delak
tighet och hälsa och sökandet efter hållbara strategier för ökad egen
makt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa bland ungdomar, föreslår vi 
följande deltagarbaserade aktionsforskningsansatser (se vidare kap 
13.2):

• Samverkan mellan aktörer som arbetar med ungdomar
• Vuxenstöd i ungdomsmiljöer
• Deltagarcentrerad verksamhet i offentliga och frivilliga organi

sationer
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RAPPORTENS UPPLÄGGNING 
OCH ANVISNINGAR FÖR SELEKTIV 
LÄSNING

Rapporten inleds som sig bör med en presentation av problemet som 
rapporten handlar om jämte en precisering av syfte och frågeställ
ningar, samt en beskrivning av projektets relevans och bidrag.

Därefter följer i kapitel 2 en redogörelse för de sociala omständig
heterna bakom framväxten av fenomenet ”ungdom som samhälls
problem.” Vad är det som ursprungligen ligger bakom samhällets 
utveckling av verksamheter för ungdomar för att ”hålla dem borta 
från gatan?”

För den som efter denna bakgrund önskar ytterligare teoretiska 
kunskaper om hur ett socialt problem blir till, följer inledningsvis 
i kapitel 3 en sådan genomgång. Detta teorikapitel avslutas sedan 
med en utredning och diskussion av centrala begrepp i rapporten. 
Vad avses egentligen med begrepp som egenmakt/empowerment, 
hälsa, livskvalitet, välfärd och delaktighet? Hur förhåller sig dessa 
begrepp till varandra och vilka etiska och politiskfilosofiska värden 
representerar de?

I kapitel 4 förklarar vi vad Participatory Action Research (PAR), 
dvs. deltagarbaserad aktionsforskning, innebär och motiverar 
varför detta sätt att forska om samhällsproblem inte bara produce
rar kunskap om ”fenomenen” ifråga och deras orsaker utan också 
samtidigt innebär en intervention i sig mot förändring. Detta kapitel 
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är särskilt viktigt för beslutsfattare som inte bara på allvar vill ta 
sig an utmaningen att reagera på symtomet utan som också har 
ambitionen att angripa orsakerna bakom ett givet socialt problem. 
Avsnittet 4.4 är speciellt viktigt, eftersom det, med Simrishamn som 
konkret exempel, visar på varför deltagarbaserad aktionsforskning 
för det mesta är ett bättre alternativ än den traditionella expertmo
dellen och dess konsulter, när det gäller att skapa beslutsunderlag 
för, och initiera, kommunala förändringsprocesser.

Kapitel 5–10 handlar på olika sätt om Simrishamn. I kapitel 5 berät
tar vi hur vi har arbetat metodologiskt, och i kapitel 6 presenterar vi 
kort Simrishamn och ungdomarnas syn på sin hemstad. I kapitel 7 
och 10 redovisas hur ungdomarna mår, så långt detta är möjligt att 
fånga i en pilotstudie. I kapitel 7 rapporteras översiktliga kvantita
tiva data rörande bruk/missbruk av alkohol, tobak och narkotika i 
årskurs 9 och gymnasiet. I kapitel 10 följs detta upp av kvalitativa 
resonemang. I kapitel 8–9 redovisar vi vad vi lärt oss om beslutsfat
tarnas, tjänstemännens och praktikernas förståelse av och syn på 
ungdomars delaktighet i samhället respektive ungdomars perspektiv 
och utgångspunkter.

Slutligen, i kapitel 11–13, knyter vi ihop säcken. I kapitel 11 sam
manfattar vi vad vi vet om delaktighet och hälsa utifrån de sätt på 
vilka våra erfarenheter möter tidigare forskning. I kapitel 12 sam
manfattar vi våra svar på de frågor som vi ville försöka börja besvara 
genom denna förundersökning, och i kapitel 13 ger vi våra förslag 
till fortsatt forskning. Speciellt intressant för Simrishamns besluts
fattare är förmodligen avsnitt 13.2, som konkret föreslår genom
förandet av tre olika deltagarbaserade aktionsforskningsinsatser i 
Simrishamn.
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1 INTRODUKTION

1.1 Fortlevnaden av unga människors ohälsa  
 – vad händer med samhällets goda vilja?
Hälsostrategier, interventioner, kampanjer och projekt överlappar 
och avlöser varandra. Trots detta presenteras återkommande mer 
eller mindre alarmerande rapporter om unga människors fysiska, 
sexuella och psykiska ohälsa, även i gynnsamma socioekonomiska 
sammanhang, som i Sverige, där tillgång på information, kunskap, 
utbildning och medicinsk och rådgivande service inte bör vara något 
problem. I och för sig mår de flesta ungdomar relativt bra, men sedan 
slutet av 1980talet, då mätningarna tog sin början, har andelen 
unga människor med huvudvärk, känslor av ångest, ängslan, oro, 
nervositet, nedstämdhet och sömnsvårigheter ökat (Socialstyrelsen 
2001, 2005, 2009; SOU 2000:91, s. 42, SOU 2001:79, s. 65; SOU 
2006:77; FHI 1999, 2005; Simonsson 2008; Lager 2009). Vi ser 
också en trend där unga skattar sin hälsa och funktionella kapa
citet negativt (SOU 2000:91, s. 36), liksom en ökning av aborter 
och vissa könssjukdomar, framför allt klamydia, bland tonåringar 
(Edgard 2002, Socialstyrelsen 2009, s. 78). Även alkoholkonsumtio
nen har ökat kraftigt (Socialstyrelsen 2009, s. 104). 

Dessa tendenser bekräftas också internationellt, inte minst av en 
sedan 1982 kontinuerligt pågående tvärnationell survey Health 
Behavior in School-Aged Children (HBSC). I en trendanalys baserad 
på data inom ramen för HBSC konstaterar Public Health Institute 
of Canada (2002:104) att “… the most important theme to arise 
from this trends analysis is the increase or continuance of healthrisk 
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behaviors in youth in spite of educational programs and legislation 
that have been directed toward reducing the behaviors.” 

Det finns med andra ord anledning att misstänka att fortlevnaden 
av relativ ohälsa bland ungdomar i hög grad handlar om något 
annat än bristande god politisk vilja eller brist på handlingsprogram 
och ekonomiska resurser, som i välfärdssamhället är en fråga om 
budgetprioriteringar etc. Hur skapar man då ”samhälleliga förut
sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”, 
som regeringens förslag till nationellt folkhälsomål är formulerat 
(prop. 2002/03:35)? Hur bygger man egentligen ”trygga och goda 
uppväxtförhållanden för barn och ungdomar” (op. cit.)? Mycket 
av forskningen rörande delaktighet, ungdomar och hälsa är av en 
översiktlig och epidemiologisk karaktär, som beskriver ”sakernas 
tillstånd” och pekar ut viktiga grundläggande samband, t.ex. för
hållandet mellan ekonomisk stress och predispositionen för ohälsa 
(Hagquist & Starrin 1997, s. 23–30). Det är ju inte precis någon ny 
kunskap att ekonomisk och social trygghet nästan lineärt korrelerar 
med god folkhälsa (Askheim & Starrin (red.) 2007; Hagquist et al. 
1997, 1998, 2000, 2007, 2009; Wilkinson & Picket 2009; se vidare 
kap. 11). Varför har vi, trots denna kunskap och samhällets goda 
vilja att bekämpa orättvisorna, särskilt de senaste 20 åren sett en 
försämring vad gäller inte minst psykisk ohälsa? Vad händer egentli
gen med den goda viljan1, under det att den om och om igen investe
ras i på varandra följande insatser för att skapa goda förutsättningar 
för ungas hälsa?

Det råder i detta sammanhang ingen större akademisk oenighet vare 
sig om att blockerande faktorer och mekanismer i väldigt hög grad 
har med strukturella förhållanden och resursfördelning att göra 
eller om att folkhälsa inte går att frikoppla från dess politiska för
tecken. Folkhälsa handlar om på vilka teoretiska, oftast omedvetna, 
grundvalar man som beslutsfattare förstår orsaker och formulerar 
lösningar. I det avseendet är antagonismen mellan konflikt och kon
sensusteoretiska utgångspunkter fortfarande i högsta grad aktuell. 

1  Med ”den goda viljan” avser vi det seriösa intresse som politiker och tjänstemän har att förbättra 
situationen för dem som har sämre hälsa och sämre levnadsvillkor. Det vi vill belysa med hjälp av 
denna formulering är den diskrepans som existerar mellan det man säger sig vilja åstadkomma (”den 
goda viljan”) och de magra resultat som faktiskt uppnås, trots upprepade politiska initiativ.
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Denna tar sig t.ex. uttryck i konkurrensen mellan nyliberala res
pektive nymarxistiska sätt att förhålla sig till vad det är som skapar 
respektive fördelar hälsa och välstånd. Betraktat ur ett kritiskt 
marxistiskt perspektiv förefaller det t.ex. som ett omöjligt projekt 
att ”motarbeta ojämlikheter i hälsa som bottnar i kön, klasstillhö
righet, etnicitet eller sexuell läggning” (op. cit.) utan omstrukture
ringar av samhällets fördelning av resurser och makt, dvs. de sätt 
på vilka samhällets goda fördelas. Ur detta perspektiv är det bristen 
på lika villkor ekonomiskt och socialt som i hög grad ligger bakom 
ojämlikheter i hälsa (jfr Wilkinson & Picket 2009), vilket i sin tur 
reser kravet på först och främst samhälleliga förutsättningar för lika 
villkor. Därför är delaktighet och inflytande som första målområde 
i den nya folkhälsopolitiken viktigt att ta på allvar, eftersom hälsan, 
dvs. förfogandet över basala förmågor och dispositioner, och möj
ligheten att kunna ”utnyttja” den (se 3.2.1), är avhängig reell makt 
över den egna livssituationen, och för att kunna utöva makt måste 
man ha både kunskap och materiella resurser. Man skall helst ha 
kunskap både om vad man faktiskt behöver, varför och på vilket/
vilka sätt, och om var och hur denna kunskap står att finna, t.ex. 
vart man skall vända sig. Vidare behöver man resurser, bl.a. i form 
av reell tillgång till nödvändig ekonomisk och social infrastruktur, 
för att kunna dra nytta av sin kunskap. 

Forskarvärldens kunskap om rådande förhållanden och dess orsaker, 
är sålunda långtifrån ny (jfr Peterson et al. 2003; Petersson 1990). 
Däremot saknas (som underlag för hållbara interventioner) tvärve
tenskapliga, kvalitativa data såväl om de mekanismer som ligger 
bakom välfärdsstatens uppenbara oförmåga att ta konsekvenserna 
av redan existerande ådagalägganden som om ojämlikheternas 
natur och logik och hur dessa tar sig uttryck i ungdomars vardags
liv (jfr Lalander 2009; Peterson et al. 2003; Sernhede 2002, 2008). 
Det saknas med andra ord data som baserar sig på reellt deltagande 
i kunskapsproduktionsprocessen av ungdomar och andra berörda 
aktörer. Simonsson (2008) efterlyser följdriktigt också denna typ av 
kvalitativ forskning i sin deskriptiva doktorsavhandling om psyko
somatiska besvär bland svenska tonåringar. Föreliggande pilotstudie 
utgör ett första steg mot en process som skall försöka fylla detta 
behov av ny kunskap. 



22

1.2 Nödvändigheten av ökad egenmakt
Begrepp som empowerment, delaktighet och folkligt deltagande har 
under många decennier varit centrala som analytiska verktyg inom 
social och utvecklingsvetenskap (Berglund 1982; Pettersson 2001; 
se också kap. 9.1.1). Under de senaste åren har de också etablerat 
sig som självklara, men kanske inte alltid så genomtänkta, mantran 
i folkhälsostrategiska dokument. Denna nygamla medvetenhet tar 
sig nationellt uttryck t.ex. i Folkhälsoinstitutets handlingsprogram 
(FHI 2005). Som första målområde i den nya folkhälsopolitiken ses 
”delaktighet” som ”en av de mest grundläggande förutsättningarna 
för folkhälsa” och målet för den svenska ungdomspolitiken är att 
”alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande” 
(SOU 2000:91; Proposition 2002/03:35; Proposition 2007/08:110; 
Ungdomsstyrelsen 2005; Sveriges ungdomsråd 2009). 

Det råder vidare, åtminstone retoriskt, ett omfattande internatio
nellt samförstånd rörande betydelsen av deltagande och delaktighet 
(se kap. 9) som medel att skapa förutsättningar för såväl hållbar 
utveckling som folkhälsa (se bl.a. UN 2004:114). Wennerholm 
Juslin & Bremberg (2004) visar att ungdomars delaktighet kan leda 
till både förbättrad hälsa och bättre skolresultat. Att satsa på främ
jandet av i synnerhet unga människors välbefinnande är dessutom 
lönsamt, både nationalekonomiskt och kulturellt och ger ett socialt 
mervärde (deVylder 1997; Skolverket 2004, 2009; Heckman & 
Masterov 2007; Nilsson & Waldeskog 2008). De sociala, ekono
miska och psykologiska villkoren och livshändelserna under barn 
och ungdomsåren har dessutom avgörande betydelse i det inledande 
formandet av en individs livshistoria och hälsa.

Men vad menas egentligen med delaktighet och inflytande utifrån 
ett ungdomsperspektiv? Ansträngningar att uppmuntra och främja 
delaktighet reduceras ofta i praktiken till åtgärder som syftar till 
att utveckla ny infrastruktur för politiskt deltagande, vilket inte är 
detsamma som att bidra till ökad reell egenmakt, dvs. människors 
kontroll över de egna livsvillkoren. Denna baserar sig på tillgång 
till bl.a. trygga uppväxtförhållanden, sociala nätverk och skydds
nät, ekonomiska tillgångar, social, politisk och facklig organisering, 
utbildning och hälsa, samhällsinformation, personlig säkerhet och 
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arenor för dialog och personlig och kollektiv utveckling, dvs. inter
aktionen mellan olika fundament för ackumulation av egenmakt 
(Andersson 2009; Berglund 1982, 2008; Bourdieu 1986, 1999; 
Bourdieu & Wacquant 1992; Petersson 1990; Sernhede 2008). Det 
är på så sätt delaktighetens strukturella dimensioner och förutsätt
ningar, liksom ohälsans strukturella logik och subjektiva rationali
tet, som detta projekt handlar om och vill fördjupa kunskapen om.

1.3 Pilotprojektets övergripande syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet har varit att skapa underlag och förut
sättningar för genomförandet av en deltagarbaserad aktionsforsk
ningsansats i Simrishamn och att utifrån detta arbete söka sätt att 
omsätta samhällets ”goda vilja” i tillämpade insatser och aktioner 
som kan främja ungas hälsa på ett hållbart sätt. Utgångspunkten är 
att de unga själva måste delta, för att deras situation skall kunna 
förändras på djupet (Ögren 1983, s. 5). Under denna pilotprocess 
har vår ambition också varit att börja bidra med svar på följande 
frågeställningar:

• Vad innebär reell delaktighet egentligen för ungdomar, vad me
nas med att ha egenmakt, och hur är delaktighet och egenmakt 
bland ungdomar relaterade till hälsa? 

• Vad är det för sociala, ekonomiska, politiska och kulturella 
mekanismer och processer, inte minst i termer av genus, socio
ekonomisk och etnisk tillhörighet, som gynnar respektive miss
gynnar ungdomars inflytande och kontroll över sin livssituation 
och därmed sin hälsa?

• På vilka sätt, dvs genom vilka sociala interventioner och andra 
insatser, kan unga människors reella delaktighet, egenmakt, väl
färd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? 

1.4 Pilotprojektets omedelbara mål

• Identifiera ungdomskulturella arenor och mötespunkter mellan 
olika kommunala aktörer.

• Identifiera och skapa nätverk med aktörer som uppträder med, 
eller i samverkan med, ungdomar på olika arenor, t.ex. grund
skola och gymnasieskola, arbetsförmedling, socialtjänst, polis, 
ungdomsmottagning, BUP, vårdcentral, fritidsgård osv.



24

• Identifiera eventuella samarbetspartner som kan tänkas ingå i 
en PARgrupp.

• Utveckla en design, en preliminär struktur och en plan för det 
förestående forskningssamarbetet.

• Konkretisera samarbetsformerna och operationalisera den pri
mära problemorientering som vuxit fram ur våra första etno
grafiska landvinningar genom interaktion och intervjuer med 
olika ”målgrupper.”

• Tillsammans med unga och professionella som i sin yrkesutöv
ning möter unga identifiera, dokumentera och reflektera över 
risk respektive skydds/friskfaktorer.

• Identifiera konkurrerande synsätt och perspektiv olika aktörer 
emellan vad gäller problemuppfattning och syn på möjliga åt
gärder.

• Underlätta mötet mellan olika aktörer och underlätta initiering 
av förändringsprocesser. 

1.5 Deltagarbaserad aktionsforskning
Deltagarbaserad och aktionsorienterad forskning, Participatory 
Action Research (PAR), som föreliggande projekt bygger på, handlar 
om att bidra till individers, gruppers och befolkningars förmåga till 
kontroll över sina egna livsvillkor, och om att bidra till att de själva 
medverkar i, och utövar inflytande över, den process som leder fram 
till detta mål (Askheim & Starrin (red.) 2007; FalsBorda & Rahman 
(red.) 1991; Forsberg & Starrin (red.) 1997; Freire 1970; Holmer & 
Starrin (red.) 1993; McIntyre 2008; Rogers 1977; Starrin 1997; Ten
gland 2007, 2008; Whyte 1991, 1997). Tillvägagångssättet ligger 
nära s.k. empowermentarbete och bedrivs inom folkhälsovetenskap 
och andra närliggande discipliner, såsom socialt arbete, tillämpad 
sociologi och socialantropologi. Goda exempel på företrädare för 
inriktningen är Glenn Laverack (2004, 2005, 2007), som företrä
desvis arbetat med marginaliserade grupper, ofta ursprungsbefolk
ningar, och Bengt Starrin och hans medarbetare, som har arbetat 
med deltagarbaserad forskning i en skandinavisk välfärdskontext. 
De har såväl teoretiskt som tillämpat visat på betydelsen av delak
tighet för att förbättra människors livsvillkor och hälsa. Se vidare 
kapitel 4.
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1.6 Projektets forskare
Projektets forskare erbjuder en tvärvetenskaplig kompetens. Staffan 
Berglund (1977, 1982, 2008) har som sociolog och etnograf lång 
erfarenhet av folkligt deltagande och social utveckling i internatio
nella kontexter. PerAnders Tengland (2007, 2008) är filosof och 
känd för sin forskning om folkhälsovetenskapliga begrepp, inte 
minst empowerment och hälsa. Oscar Andersson (2006, 2007, 2009) 
bidrar som socialantropolog med såväl egna erfarenheter från fält
arbete med beslutsfattare och ungdomar i Malmö och Simrishamn 
som omfattande metodologiska kunskaper om deltagarbaserad 
aktionsforskning och olika kvalitativa metoder. Magnus Wemme är 
kulturgeograf och folkhälsovetare och har framför allt arbetat med 
kvantitativa metoder inom forskningsprojekt rörande folkhälsa och 
socialt kapital. Wemme har dessutom lång erfarenhet av strategiskt 
och operativt folkhälsoarbete inom Region Skåne och Malmö stad. 
Ingrid Kihlsten (2010) är nyutexaminerad folkhälsovetare med ett 
speciellt intresse för deltagarorienterad aktionsforskning som kom
binerat verktyg för folkhälsovetenskaplig kunskapsproduktion och 
intervention.

1.7 Projektets bidrag
Projektet bidrar med vidgad kunskap om och fördjupad förståelse 
för:

• ungdomars levnadsvillkor, hälsa och förhållningssätt till hälsans 
sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och etniska bestäm
ningsfaktorer i det samtida samhället,

• mekanismer bakom ojämlikhet i hälsa och skillnader, inte bara 
rörande individuella faktorer knutna till kön, social position 
och levnadsvanor, utan också vad gäller effekten av egenskaper 
inom grupper och subkulturer,

• vilka kunskapsunderlag eller andra resurser, dvs fundament för 
ackumulation av egenmakt, som ungdomar eventuellt saknar 
för att kunna öka sin livskvalitet,

• forskning som en intervention i sig, som i sin tur kan förväntas 
generera mer omfattande och fördjupade interventioner på ba
sis av det kunskapsunderlag som produceras i samarbete med 
samverkande aktörer,
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• hur forskningskommunikation och nyttiggörande av forsk
ningsinsatsen kan byggas in i själva forskningsprocessen genom 
att målgrupper och forskare arbetar tillsammans, och

• hur man kan stärka samverkan mellan, och skapa mötesplatser 
för, forskare och praktiker och minska avståndet mellan forsk
ning och praktik.
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2 UNGDOM SOM SAMHÄLLS- 
 PROBLEM

Allt sedan åtminstone första hälften av 1800talet, då den kapi
talistiska västvärlden började industrialiseras och urbaniseras på 
allvar, har den borgerliga vuxenvärlden varit bekymrad över vad 
framför allt de fattigas barn och ungdomar skall hitta på när de inte 
är kontrollerade, sysselsatta eller övervakade. På landsbygden hade 
det funnits en relativt genomgripande kollektiv social kontroll och 
många av barnen började dessutom i tidiga år att hjälpa till med 
arbetet hemma på gården. I de framväxande städerna var det annor
lunda. För trots att människor många gånger bodde fysiskt tätare, 
var det inte längre lika självklart att de kände varandra eller hade 
släktband, även om de bodde i samma kvarter. Det var en period då 
unga fattiga avvikare och kriminella började etableras och konsoli
deras som ett samhällsproblem. Framför allt övergången från barn
domen till vuxenlivet har av samhällets ekonomiska, politiska och 
religiösa makthavare under lång tid uppfattats som särskilt hotfull, 
orolig och sedeslös (Davidsson 2009; Lalander & Johansson 2008; 
Lindgren 1993; Ohlsson & Swärd 1994).

Det var under ”den stora omdaningen” av samhället, för att använda 
den österrikiske samhällsekonomen Karl Polanyis ordval, då jord
bruksbefolkningen flyttade in till de framväxande städerna för att 
arbeta i fabrikerna och industrierna, som vad vi idag benämner 
som sociala problem började bli särskilt uppmärksammade av fors
kare, företagsledare, journalister, jurister, läkare, politiker, präster 
och socialarbetare i västvärlden. De sociala problemen i städerna 
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är också nära sammanlänkade med hur hälso och sjukvården, 
socialpolitiken och socialtjänsten har utformats i välfärdssamhället 
Sverige. För att driva resonemanget till sin spets skulle det inte exis
tera någon socialtjänst utan sociala problem; de är helt beroende av 
varandras existens (Andersson 2007; Polanyi 2002 [1944]).

Det var under denna dramatiska samhällsomdaning som Chicagoso
ciologen William I. Thomas menade att den tidigare kollektivt sam
manfogade befolkningen på landsbygden riskerade att bli desorgani
serad, om den individualiserades alltför snabbt i staden och förlorade 
kontakten med släkt och vänner. Den snabba omvandlingen från jord
brukslivets kollektiva gemenskap till stadslivets individualisering och 
rotlöshet, medförde enligt Thomas, för framför allt den fattiga delen 
av befolkningen, sociala problem som alkoholism, hemlöshet, gäng
bildning, narkotikamissbruk, organiserad brottslighet, prostitution, 
ungdomsbrottslighet och gatuvåld (Andersson 2007).

Det var i kölvattnet av ”den stora omdaningen” som fattiga ungdo
mar började uppfattas som ett verkligt samhällsproblem. Visst hade 
det under 1700 och 1800talen funnits räddningsinstitut, skydds
hem, tukthus och uppfostringsanstalter som skulle disciplinera och 
fostra sedeslösa ungdomar, men problemen hade inte varit av samma 
omfattning som under den intensiva industrialiserings och urbani
seringsprocessen i slutet av 1800talet och i början av 1900talet. 
På landsbygden och i fabrikerna under den första industrialiserings
fasen hade de fattigas barn och ungdomar disciplinerats, fostrats, 
kontrollerats och sysselsatts under de vuxnas tillsyn. När barnar
bete började förbjudas vid sekelskiftet 1800/1900tal, och arbetar
klassens stora barnaskaror kom att synas alltmer på stadens gator, 
parker och torg, blev frågan om tvångsvård och behandling också 
aktuell och omdebatterad (Qvarsell 1996; Sarnecki 1993). Qvarsell 
(1996, s. 34–35) menar att det

… finns mycket som talar för att även den svenska debatten om 

ungdomsbrottsligheten kring sekelskiftet kan tolkas som en kul

turkonflikt. Både de ungdomar som vid denna tid flyttade från 

landsbygden till städerna och de ungdomar som några decennier 

tidigare efter det industriella genombrottet tillhörde den första 
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generationen med en verklig arbetaridentitet utvecklade livsideal 

och livsstilar som bröt med den urbana eller borgerliga ordning

en i samhället.

Vi skulle vilja påstå att den svenska debatten om ungdomsbrottslig
heten även idag kan tolkas i termer av en kultur och klasskonflikt. 
Faktorer som etnicitet och klass spelar fortfarande en mycket stor 
roll i debatten, även om det finns förvånansvärt stora kunskaps
luckor om den svenska ungdomsbrottsligheten.

På grund av att de fattigas barn samlades i stora grupper på stadens 
gator, parker och torg, upplevdes de många gånger av den förbipas
serande medelklassen som odisciplinerade, hotfulla, ouppfostrade 
och vanartade. De fattiga unga hade till skillnad från borgarklas
sens barn oftast ingen ordnad eller organiserad fritidssysselsättning. 
I våra intervjuer har det framskymtat att den äldre delen av befolk
ningen kan uppleva Simrishamns centrum som något farligt och hot
fullt på veckoslutskvällarna, när ungdomsgrupper vandrar omkring 
och lägger beslag på det offentliga rummet. Av sådana skäl har det 
vuxna borgerliga samhället under hela 1900talet och i början av 
2000talet sett det som sin samhälleliga skyldighet att anordna orga
niserade fritidssysselsättningar, utbildningar och praktikplatser åt de 
till synes ledarlösa och sysslolösa tonåringarna (Ohlsson & Swärd 
1994; Qvarsell 1996).

Vuxna kan i vissa fall uppfatta ungdomar som hotfulla och syss
lolösa när de ”hänger på stan” i grupper, när det i själva verket 
handlar att frigöra sig från sina föräldrar och skapa sin egen iden
titet i interaktioner med andra ungdomar (Lalander & Johansson 
2008), situationer som Randall Collins (2004) benämner vardagsli
vets identitetsskapande och sammanhållande ritualer. Kerstin Ögren 
(1983, s. 147) skriver vidare i sin doktorsavhandling om ungdomars 
identitetsbyggande:

Att bara sitta och prata och dricka kaffe på gården tycker per

sonalen är att vara initiativlös och lat. Trots detta kanske det 

är just de stunderna ungdomarna behöver för att bearbeta sina 

intryck och pröva sina värderingar mot andra för att få en stabil 
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identitet. Kanske skulle det vara just här personalen skulle gå in 

och försöka närma sig ungdomarna i stället för att ”rycka upp” 

dem till aktivitet.

Exempel på vuxenvärldens förebyggande och ofta paternalistiskt 
färgade arbete är att organisera kommunala fritidsaktiviteter när 
skolbarnen har lov eller när det är massmedialt uppmärksammade 
storhelger, som Lucia, nyårsafton och midsommarafton. Syftet med 
dessa aktiviteter är att förhindra uppkomsten av stora ansamlingar 
av unga på offentliga platser, med bråk, drogmissbruk, sexuellt risk
beteende, fylleri, nedskräpning, stölder och vandalism som följd 
(Cohen 2002 [1972]; Lalander & Johansson 2002; Levin 1998; 
Ohlsson & Swärd 1994). Enligt Lars B. Ohlsson och Hans Swärd 
(1994, s. 91) finns det dock kritiker som hävdar att:

Ungdomen i dagens samhälle blir helt enkelt manipulerade av 

myndigheterna och kommersialismen och fråntas möjligheterna 

att göra egna erfarenheter, skapa egna frizoner och utveckla ett 

eget ungdomsliv.

När föräldrarna dessutom inte alltid ser det som sin medborgerliga 
plikt att ansvara för sina barns handlingar utanför hemmet, blir 
övergången från barndomen till vuxenlivet i ett kapitalistiskt sam
hälle, som fortfarande bygger på tanken om fostran till lönearbete, 
en källa till ständiga offentliga diskussioner och kontroverser (Willis 
1991 [1977]). Enligt samma normerande tankegångar saknar dess
utom skolor i vissa fall ekonomiska, pedagogiska eller personella 
resurser för att kunna disciplinera och fostra elever till samhällsdug
liga medborgare (Blomqvist & Rothstein 2000). Detta leder således 
till att barn och ungdomar, ur vuxenvärldens perspektiv, ofta betrak
tas som ett samhällsproblem:

I Sverige har retoriken nått dithän att vi också kopplar samman 

begreppen ”ungdom” och ”problem” – vi har därför besvärliga 

eller till och med svåra ”ungdomsproblem” i vårt land. Det finns 

också en mer inkännande retorik: man ser ungdomar som sårba

ra, identitetssökande, tvehågsna inför det senmoderna samhällets 

alla valmöjligheter (Börjeson 2008, s. 137–138).
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En observation i sammanhanget är därför att samhällets insatser 
för ungdomar verkar vara en spegelbild av den historiskt och kul
turellt specifika tidens dominerande ideologi i allmänhet. Därför 
är det nödvändigt att inte enbart stirra sig blind på vilka åtgärds
utformningar som fungerar och inte fungerar för ungdomar, utan 
att också lyfta upp näsan ovanför marknivå och fundera över hur 
det ekonomiska och politiska samhällsklimatet på det lokala och 
globala planet hänger samman med och påverkar de ungas vardag
liga beslutsvägar och livsstilar.

Ungdomar kan också ge upphov till mer positiva och estetiska kon
notationer, som har att göra med livsstilsfrågor som ”evig ungdom
lig skönhet” eller ”att vara ung, vacker och framgångsrik.” Hur 
som helst har ungdomar ofta fått symbolisera olika kulturbärande 
trender i samhället (Lalander & Johansson 2008).
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3 TEORETISK INRAMNING

3.1 Presentation av en historisk och interaktionistisk 
 modell för att analysera framväxten av ett samhälls- 
 problem

3.1.1 Ämnesfältet
Pierre Bourdieu (2004) argumenterade hängivet under sin akademiska 
karriär för att vetenskapssamhället, och andra aktörer med inflytande 
över samhällsdebatten, alldeles för sällan är självreflexiva och kritiska 
gentemot sin egen praktik. Han hävdade exempelvis att en kritisk 
granskning av vetenskapssamhället inte görs i syfte att ”misskredi
tera vetenskaplig kunskap, utan att i stället kontrollera och stärka 
den” (Bourdieu 2004, s. 4). Avsnittet skall med andra ord ses som 
en självreflexiv kritisk granskning av ungdom som samhällsproblem 
utifrån ett historiskt och interaktionistiskt perspektiv (se föregående 
kapitel, där detta exemplifieras). Detta gäller såväl vetenskapssamhäl
let som andra samhällsaktörer, som i mer än hundra år har medverkat 
till att institutionalisera och konsolidera ungdom som ett samhälls
problem. Joel Best (2008, s. 16) skriver vidare på samma tema att 
liksom alla andra människor är även samhällsforskare medkonstruk
törer av sociala problem.2 Om vi som forskare på ett trovärdigt sätt 

2  Enligt Robert Merton (1976 [1961], s. 7) ”existerar ett socialt problem när det enligt allmänheten 
finns en ansenlig diskrepans mellan vad som är [vår sociala verklighet] och vad som borde vara [våra 
ideal och vår  värdegrund].” Armand L. Mauss & Valerie Jenness (2001 [1992], s. 2759) definierar ett 
socialt problem som ”förhållanden som skapar oordning i ett annars fridfullt socialt liv (exempelvis 
avvikande beteende) eller producerar uppenbart mänskligt lidande (exempelvis fattigdom) och som 
kan elimineras eller mildras genom upplysta sociala insatser eller effektiv social ingenjörskonst.” Earl 
Rubington & Martin S. Weinberg (2003 [1971], s. 4) gör följande definition: ”ett socialt problem är 
en situation som en betydande andel av befolkningen anser är oförenlig med deras sociala värden och 
som därför behöver förändras med hjälp av sociala insatser.” Stephen Hilgartner & Charles L. Bosk 
(1998, s. 70) definierar ett socialt problem som ”ett förmodat socialt förhållande eller situation som 
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skall kunna argumentera för att deltagarbaserad aktionsforskning 
och hälsopromotion inbegriper bättre och hållbarare sociala åtgärder 
än tidigare ”generationers” samhällsinsatser för ungdomar, måste vi 
också på allvar våga reflektera kring problemets utvecklingshistoria 
(Best 2008; Lalander & Johansson 2008; Laverack 2007; Ohlsson & 
Swärd 1994; Peyrot 1984; Starrin 1993; Whyte 1991).

I detta avsnitt presenteras en historisk och interaktionistisk modell för 
att analysera framväxten av samhällsproblem i allmänhet. Pionjärer 
inom denna tradition, som Herbert Blumer (1971), Joseph Gusfield 
(1981, 1996), Howard S. Becker (1966) samt Malcolm Spector och 
John I. Kitsuse (1977), betonar betydelsen av att olika intresse eller 
protestgrupper i en kollektiv process gör anspråk (claims-making 
processes) på att uppmärksamma, förmedla, etablera, institutionali
sera, omdefiniera eller t.o.m. upplösa kategorier av sociala problem. 
Detta kan gälla såväl utomparlamentariska gräsrotsrörelser (djur
rättsaktivister, kvinnorörelsen, medborgarrättsrörelsen, miljörörel
sen), dvs. ett underifrånperspektiv, som ekonomiska och politiska 
makthavare (Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, enskilda 
nationer, privata företag, statliga myndigheter, politiska organisatio
ner), dvs. ett ovanifrånperspektiv som gör anspråk (claims-makers) 
på att en social företeelse har skadlig inverkan på samhället och 
därför borde erkännas som ett socialt problem. Ludwik Flecks (1997 
[1935]) studier av hur vetenskaplig kunskap uppstår och utvecklas 
är en viktig föregångare till ämnesfältet. Traditionen kan, tillsam
mans med Michel Foucaults (2008) forskningsbidrag, också sägas 
vara en oberoende föregångare till Ian Hackings (1986, 2000) filo
sofiska och historiska forskning om interaktiva kategorier.

Samtidigt är det värt att understryka att vi i detta avsnitt inte har 
som syfte att radikalt ifrågasätta (som vissa former av dekonstruktio
nism, nihilism, skepticism och textualism gör) en mätbar verklighet, 
utan att det handlar mer om att försöka utarbeta en allmän histo
risk och interaktionistisk modell som på en generell nivå kan använ
das för att redogöra för ett samhällsproblems utvecklingshistoria 

åtminstone vissa resursstarka aktörer benämner för ett problem inom den offentliga diskursens arenor. 
Problemet antas vara skadligt och utformningen av dess definition görs på ett specifikt sätt.” Upp
märksamma också att vi använder begreppen samhällsproblem och sociala problem som synonymer i 
texten (se även Goldberg (red.) 2010 [2000] och Lindgren 1993).
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(Best 2003 [1995], 2008; Mauss & Jenness 2001 [1992]). Däremot 
finns det argument och fakta som starkt talar för att det inte enbart 
räcker med mätbara kriterier för att förklara varför ett samhälls
problem får mer uppmärksamhet och legitimitet än ett annat på den 
offentliga arenan (Best 2008; Hilgartner & Bosk 1988, s. 54; Mauss 
1975). Det handlar om att systematiskt kartlägga, såväl interaktio
nistiskt som historiskt, de latenta orsakerna till varför vissa mani-
festa samhällsproblem prioriteras framför andra. Den kanske allra 
främsta styrkan med denna historiska och interaktionistiska modell 
är antagligen att den inte låter sig artikuleras eller styras ”av myn
digheters och yrkesgruppers problemval och problemdefinitioner” 
(Lindgren 1993, s. 42).

Denna forskningstradition framhåller att maktallianser, marknads
föring, propaganda, sociala rörelser, svågerpolitik, massmediala 
kampanjer och retorik kan vara minst lika viktiga framgångsfak
torer som den vetenskapliga sakkunskapen till varför ett socialt 
problem får en framskjuten position i samhällsdebatten. Med andra 
ord betonas ett konfliktperspektiv framför ett konsensusperspektiv, 
dvs. grupper konkurrerar med varandra i sin problemlansering om 
vilket samhällsproblem som det är mest angeläget att göra någon
ting åt eller åtminstone i sitt unika sätt att göra anspråk på proble
met. Tanken med denna historiska och interaktionistiska modell är, 
som sagt, att den generellt skall kunna appliceras på olika typer av 
tänkbara sociala problem. Det har i tidigare forskning (Best 2008; 
Becker 1966; Blumer 1971; Hilgartner & Bosk 1988; Lindgren 
1993; Mauss 1975; Mauss & Jenness 2001 [1992]; Rubington & 
Weinberg (red.) 2003 [1971]) visat sig att det finns ett stort använd
ningsområde för modellen, exempelvis när det gäller att utforska 
vetenskapssamhällets och andra experters allianser med ekono
miska, medicinska och politiska särintressen eller hur det kommer 
sig att statliga, regionala och kommunala verksamheter prioriterar 
vissa typer av samhällsproblem och sociala insatser framför andra. 
I vår pilotstudie handlar det följaktligen bl.a. om att påvisa att 
samhällsforskning om och sociala insatser för ungdomar ingår i en 
omfattande ämnestradition, samt att deltagarbaserad aktionsforsk
ning är något av en nydanande tillämpad metod på ett institutionali
serat samhällsproblem (se vidare kap. 2 och 4 i rapporten).



35

3.1.2 Den historisk interaktionistiska modellen
Enligt Mark Peyrot (1984, s. 84–86) omfattar alla sociala problem 
två cykliska ”generationer,” som i sin tur består av tre respektive 
två nivåer (se även Becker 1966; Best 2008; Blumer 1971; Gusfield 
1981, 1996; Hilgartner & Bosk 1988; Lindgren 1993; Mauss 1975; 
Rubington & Weinberg 2003 [1971]; Spector & Kitsuse 1977). När 
det har funnits skäl har vi fyllt på Peyrots historiska och interaktio
nistiska modell med relevant kompletterande kunskap från annan 
forskning om hur ett socialt problem på en generell nivå växer fram 
och förmedlas på olika arenor i samhället, dvs. problemets utveck
lingshistoria. Det är viktigt att understryka att framväxten (dess 
ordningsföljd eller problemkarriär) av ett samhällsproblem har en 
interaktiv, mångfacetterad, överlappande och snirklig bana. Utveck
lingshistorien av ett socialt problem är ingen självgående eller linjär 
process, utan problemet kan befinna sig på mer än en nivå samtidigt 
och kan lika gärna falla i glömska efter att kort dessförinnan ha 
varit på allas läppar och högst upp på dagspressens löpsedlar. Vid 
en historisk studie av ett problem handlar det om att ta hänsyn till 
både kontextbundna partikulära omständigheter och mer tidlösa 
universella abstraktioner av verkligheten. Modellen skall uppfattas 
som en flexibel typologi, som kan modifieras allt efter varje sam
hällsproblems unika utvecklingshistoria. Det kan inte nog betonas 
att det är essentiellt att beakta den kontextuella mångfalden, och, 
som Benjamin D. Paul (1955, s. 1) konstaterade redan i mitten av 
1950talet, gäller det som folkhälsopraktiker att tänka på följande:

Om du har för avsikt att hjälpa ett lokalsamhälle att förbättra 

sin hälsa, måste du först lära dig att tänka som människorna som 

lever i detta lokalsamhälle. Innan du ber en grupp människor att 

lägga till sig med nya hälsovanor är det klokt att först kartlägga 

deras nuvarande vanor, hur dessa vanor är sammanlänkade med 

varandra och vad de betyder för dem som praktiserar dem.

Inte desto mindre har vi ambitionen att empiriskt och teoretiskt 
kombinera ett partikulärt med ett mer generellt resonemang om eta
bleringen av samhällsproblem och sociala insatser.
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Etablerandet av samhällsproblem är till stora delar en aktörsdriven 
process, innan problemet har fått fäste i samhället. Inte heller över
gångarna mellan de olika nivåerna sker friktionsfritt. Varje över
gång är resultatet av en komplex rumslig och social process som lika 
gärna kan rinna ut i sanden och falla tillbaka till föregående nivå 
eller t.o.m. upphöra att existera på den offentliga arenan. Ofta är 
det först när ett socialt problem är etablerat, legitimerat och institu
tionaliserat som det retrospektivt går att återskapa dess utvecklings
historia.

Den första cykliska generationen består av följande nivåer: 

1. Agitation för mobilisering
Det finns intresse och protestgrupper (t.ex. beslutsfattare, experter, 
forskare, journalister, praktiker, tjänstemän, politiker, företag och 
sociala rörelser) i samhället som genom lobbying, politiska manifes
tationer, marknadsföring, tidskriftsartiklar, debattprogram i televi
sionen och insändare i dagspressen med varierande retorisk skick
lighet gör anspråk på att det finns ett kollektivt socialt problem, 
som är skadligt, kostbart eller omoraliskt och som därför bör sättas 
under lupp. Som vi har sett, konkurrerar grupperna med varandra i 
sin problemlansering. Exempelvis finns det politiska organisationer 
som argumenterar för respektive emot att straffåldern för ungdo
mar som begår brott bör sänkas till under 15 år. Dessa grupper, 
som vanligtvis utgår från sina privata bekymmer och sin personliga 
värdegrund, föreslår ofta konkurrerande sociala insatser, åtgärds
utformningar, i problemlanseringen. Grupperna kan också av olika 
anledningar vara oeniga om huruvida det sociala fenomenet verk
ligen är ett socialt problem som det finns tillräckliga skäl att upp
märksamma på den offentliga arenan. Antagandet bygger på att det 
finns ett begränsat utrymme och begränsad bärförmåga för varje 
tänkbart samhällsproblem att göra anspråk på samhällets samlade 
ekonomiska och sociala resurser.

2. Förslag på social insats
Officiella (ofta lagstiftande) statliga institutioner erkänner det 
sociala problemets existens och utformar en strategisk handlings
plan som i möjligaste mån försöker ta hänsyn till olika gruppers 
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samhällsintressen. Som en konsekvens av att de officiella statliga 
institutionerna försöker ta hänsyn till olika gruppers samhällsin
tressen blir åtgärdsutformningen också något av en kompromiss. 
Intressegrupper med omfattande ekonomiska resurser och politiska 
kontakter har oftast större möjligheter att utöva påtryckningar, och 
därigenom få ett större inflytande när det gäller hur den sociala 
åtgärden utformas, än grupper som saknar dessa maktmedel. När 
officiella statliga institutioner och tjänstemän börjar ta över ägandet 
av det sociala problemet kan detta också medföra att den grupp 
som ursprungligen väckte frågan får en mer undanskymd position 
i den fortsatta offentliga debatten. På denna nivå börjar det sociala 
problemet etableras i människors språkbruk och kollektiva medve
tande, vilket gör att det blir allt svårare att ignorera.

3. Implementering av social insats
Implementeringen, den sociala insatsen, delegeras till en eller flera 
myndigheter och instanser – ofta på kommunal eller regional nivå 
– som blir ansvariga för att praktiskt åtgärda samhällsproblemet. 
Detta kan eventuellt leda till en maktkamp och till motsättningar 
mellan olika anspråksgörare eller problemdefinierare angående 
vilka statliga, regionala eller kommunala instanser som är lämpli
gast för att administrera och verkställa insatsen. Det kan således 
förekomma klagomål från röststarka grupper, som hävdar att verk
ställande institutioner inte har gett deras samhällsintressen tillräck
ligt stort erkännande och utrymme i urvalsförfarandet.

Den första cykliska generationen av ett samhällsproblem omfat
tar perioden från den inledande mobiliseringen till och med den 
avslutande åtgärdsimplementeringen. Historien visar dock tydligt 
att sociala problem många gånger består över tid, trots att samhäl
let implementerar olika insatser som avlöser varandra med jämna 
mellanrum. När tilltron på åtgärdens positiva effekter börjar 
svikta, svänger ofta också opinionen och börjar betrakta insat
sen som åtminstone lika problematisk som själva problemet. Ett 
typiskt exempel på detta är fenomenet och kategorin ”ouppfostrad 
ungdom” eller, som det tidigare benämndes, ”vanartig ungdom,” 
som under mer än hundra år i västvärlden har betraktats som ett 
synnerligen svårhanterligt socialt problem som ständigt kräver nya 
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former av juridiska och sociala insatser. Medan problemet i grunden 
består eller till och med förvärras under vissa perioder avlöser nya 
åtgärdsinsatser varandra med jämna tidsintervall. Som exemplet 
med vilka insatser som fungerar eller inte fungerar när det gäller 
ungdomar som begår brott visar.

Den andra cykliska generationen av sociala problem består av föl
jande två nivåer:

4. Revidering av social insats
Ett socialt problems andra cykliska generation påbörjas när olika 
aktörer och grupper gör anspråk på att den första generationen av 
åtgärder måste revideras. Dessa grupperingar hävdar att den första 
insatsen var ett fullständigt misslyckande och att problemen till och 
med har förvärrats trots denna insats. Den dominerande tolkningen 
av det sociala problemet utmanas dock inte i grunden, utan föränd
ringen omfattar mestadels val av insatser.

5. Agitation för reformer
Denna nivå är jämförbar med den första nivån. Aktionsinriktade 
aktörer och grupper kommer dock inte enbart med svidande kritik 
av den misslyckade officiella sociala insatsen utan agiterar också 
för nytänkande och innovativa lösningar på det institutionaliserade 
samhällsproblemet. Förslag till nytänkande kan komma från såväl 
officiella organisationer som utomparlamentariska grupper. Denna 
nivå ligger väl i linje med våra argument om att deltagarbaserad 
aktionsforskning är något av ett paradigmskifte inom tillämpad 
samhällsforskning. Deltagarbaserad aktionsforskning har sålunda 
en stor outnyttjad potential, om än resurskrävande på kort sikt, att 
bidra med att ”lösa upp” tidigare svårbemästrade samhällsproblem. 
Exempel på detta är att genom deltagarbaserad aktionsforskning få 
ungdomar i Simrishamns kommun att bli mer delaktiga och ha ett 
större inflytande över sina liv.

När väl en officiell statlig organisation åter gör anspråk på att äga 
problemet och en ny strategisk handlingsplan utformas, påbörjas 
också en ny cyklisk generation. En alternativ utgång för ett socialt 
problem, relaterat till ungdomar, skulle exempelvis kunna vara att 
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helt och hållet avskaffa de ofta kritiserade ungdomshemmen. En 
annan mer radikal åtgärd skulle vara att återinföra barnarbete. Tidi
gare åtgärder har legitimerats och institutionaliserats i samhället i 
en omfattning som är en avgörande historisk, social och rumslig 
faktor. Ju mer inrotade de tidigare nivåerna är och ju mer de har 
blivit en del av befolkningens språkbruk och kollektiva medvetande, 
desto svårare blir det för helt banbrytande eller oförenliga synsätt 
att få gehör. Att ens diskutera möjligheten att ge läkarordinerat 
heroin under kontrollerade former (skadereducering) till en mindre 
grupp narkomaner, som har misslyckats i samtliga typer av tidigare 
behandlingar, är nästintill tabubelagt i Sverige; medan konsekven
serna av befolkningens samlade läkemedelsmissbruk skulle kunna 
vara en dold sanktionerad ohälsoproblematik. Våra tankegångar 
om att införa deltagarbaserad aktionsforskning som tillämpad forsk
ningsinsats kan möjligen också uppfattas som allt för klientcentre
rad, i ett land där myndigheter och allmänhet är omedvetet vana vid 
en paternalistisk styrning och en positivistisk kunskapssyn, med stat 
och kommun som de självklara ägarna av samhällsproblemet.

Liksom i fallet med ekonomiska prioriteringar mellan olika grupper 
inom välfärdsstaten, avgörs inte antalet samhällsproblem ”av 
mängden skadliga eller farliga förhållanden som samhället ställs 
inför, utan [är] ett resultat av de offentliga arenornas begränsade 
utrymme” (Lindgren 1993, s. 49). Exempel på samhällsproblem 
(kategorier och fenomen) som har etablerats, legitimerats, institu
tionaliserats, omdefinierats, upphört eller inte fått legitimiteten av 
ett socialt problem i Sverige är längddiskriminering, åldersdiskri
minering, könsdiskriminering, bilbälte, rattfylleri, fattigdom, HIV/
AIDS, ekonomisk brottslighet, fängelsemiljöer, sopsortering, hållbar 
utveckling, ojämlikhet, fetma, skövlingen av världens regnskogar, 
cigarettrökning, alkoholism, korruption, homosexualitet, svinin
fluensa, penningtvätt, psykisk ohälsa, häxeri, sexuellt riskbeteende, 
pedofili, narkotikamissbruk, seriemördare, självmord, global upp
värmning, prostitution, invandring, rasism, ungdomsbrottslighet, 
hemlöshet, normbrytande beteende, utbrändhet, övergrepp på barn, 
kvinnomisshandel samt skilsmässor.
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3.2 Empowerment
I den teoretiska inramningen skall vi presentera de grundläggande 
begreppsliga, etiska och teoretiska synsätt som utgör en bas för hela 
detta projekt. Metoden vi arbetar med, PAR (Participatory Action 
Research), är teoretiskt grundad i ett synsätt som betonar vikten av 
individuell och kollektiv empowerment, eller, på svenska, egenmakt. 
Vi beskriver nedan vad empowerment betyder, vilken människosyn 
det är förankrat i, vad tillvägagångssättet innebär rent praktiskt och 
vilka etiska aspekter som tillvägagångssättet har. 

3.2.1 Empowerment som mål
En analys av begreppet empowerment visar att det har två olika, 
men relaterade, betydelser. Empowerment kan ses som ett mål för 
socialt arbete, inklusive hälsoarbete, men det kan också stå för den 
process eller den metod som används (Tengland 2004, 2008). 

Empowerment som mål handlar om att främja individers kontroll 
över sina livsomständigheter. Mer formellt betyder att människor 
får mer egenmakt att de får mer kontroll över de faktorer (determi
nanter) som påverkar deras livskvalitet. Många faktorer kan stärka 
denna kontroll, nämligen ökad fysisk, psykisk och social hälsa, 
kunskap av olika slag, olika sorters kompetens (inklusive yrkeskom
petens) självkänsla, självförtroende, autonomi och frihet i termer av 
yttre möjligheter till handling. Med andra ord, en ökning i någon 
eller flera av dessa dimensioner ökar individens empowerment, och 
en sänkning i någon eller några minskar den (Tengland 2008).

Hälsan är, som framgår, en av flera viktiga aspekter av egenmakten. 
Eftersom hälsan delvis står i fokus i denna undersökning, behöver vi 
också klargöra vad hälsa är. Den består av individens basala förmå
gor och dispositioner, samt individens välbefinnande. De basala för
mågorna och dispositionerna är de som individen utvecklar, tränar 
upp eller tillägnar sig under sin uppväxt, men som inte kräver spe
ciell träning eller utbildning, t.ex. att kunna gå, stå, ta, lyfta, sitta, 
se, höra, tänka, resonera och kommunicera. En reduktion av en 
sådan förmåga och/eller disposition är per definition en försämring 
av hälsan, och en ökning är en ökning av hälsan. Det välbefinnande 
som tillhör hälsan utgörs av sensationer och stämningslägen, sådana 
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som har sin omedelbara orsak inom individen, t.ex. att känna sig 
pigg och kry, eller, vad gäller lidande (dvs. välbefinnandets motsats), 
att uppleva smärta, känna ångest eller att må illa (Tengland 2007b). 
Hälsans välbefinnande behöver skiljas från annat välbefinnande 
(som också kan vara viktigt), som att uppleva positiva emotioner, 
t.ex. kärlek eller hopp, eller att äta god mat och uppleva sexuell lust. 
Dessa ingår i det vi i regel kallar livskvalitet, vilket är det centrala 
värde vi vill uppnå i empowermentarbetet. 

Vikten av att ha empowerment är, som tidigare framgått, att den 
hjälper oss att uppnå ett gott liv, dvs. god livskvalitet (Tengland 
2008). Att ha god livskvalitet innebär dels att vi mår bra, dvs. har 
positiva subjektiva upplevelser, dels att vi får våra viktiga autentiska 
önskningar uppfyllda, dvs. att livet faktiskt är som vi vill att det 
skall vara i viktiga avseenden (Brülde 2007). Att en önskan är auten
tisk innebär att den är autonom och informerad, dvs. självständigt 
formulerad och baserad på riktiga föreställningar om verkligheten. 
Ju bättre vi mår och ju fler autentiska önskningar vi får uppfyllda, 
desto bättre för vår livskvalitet.

Vi kan slutligen också konstatera att hälsan kan ses både som ett 
mål i sig, dvs. den utgör en del av vår livskvalitet (speciellt välbefin
nandet), och som ett medel för att uppnå egenmakt, eftersom hälsan 
(som förmåga) hjälper oss att uppnå kontroll över (det goda) livet. 
Nämnas kan också här att självförtroende, självkänsla och auto
nomi kan ses som mentala aspekter av hälsan som är speciellt bety
delsefulla för att individen skall kunna få kontroll över sina livsvill
kor. Men de är naturligtvis även i sig viktiga, då en ökning av dem 
inte bara leder till ökad hälsa utan även utgör en ökning i livskvalitet 
(Tengland, 2006, 2007a). De kan alltså samtidigt var både mål och 
medel för handling. Till exempel är en ökning av autonomin bra i 
sig (därför att det är viktigt att kunna bestämma över sitt eget liv), 
men den leder antagligen också till ett bättre liv i andra avseenden. 

3.2.2 Empowerment som medel
Empowerment som medel handlar i stället om hur man skall arbeta 
med individer och grupper för att uppnå ökad kontroll över sina 
livsvillkor, dvs. empowerment som mål. Det handlar om att skapa 
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en miljö eller atmosfär som främjar individernas egna initiativ på 
olika plan. Vi tar upp mer om dessa initiativ under rubriken meto
dologi. Vad gäller den professionelle handlar det om att inta en 
lyssnande, empatisk attityd, där vederbörande själv inte är den som 
skall bestämma agendan. Det vill säga, den professionelle skall i så 
hög grad som möjligt frånhända sig sin makt över problemformule
ring, lösningsförslag och handling och agera för att individen eller 
gruppen så långt det går skall ta över ansvaret för dessa frågor. Den 
professionelle skall vara expert på processen (Lietaer 1998; Thomp
son 2007), dvs. skall skapa den miljö där konstruktiv och positiv 
förändring kan ske. Men som den människa hon är, skall hon också 
delta i en dialog kring de frågor som individen eller gruppen tar upp 
som viktiga. Hon kan ju även ha redskap och kunskap som gruppen 
kan använda sig av vid behov (Tengland 2008). 

3.2.3 Människosyn 
Den människosyn som empowermentmetoden utgår ifrån förutsät
ter att människan har en fri vilja, dvs. att hon inte är helt determi
nerad vare sig av sina gener (sin biologi) eller av sina uppväxtvillkor 
(sin miljö). Friheten kan naturligtvis vara begränsad av både inre och 
yttre skäl, t.ex. av rädsla och okunskap eller av brist på pengar och 
infrastruktur, och är det alltid till viss del. Människan drivs enligt 
teorin av en önskan att ”förverkliga sig själv,” dvs. att utveckla sina 
potentialer (Rogers 1961; Freire 1970; Maslow 1987). Denna själv
förverkligandetendens är i grunden konstruktiv, kreativ och social. 
Forskningsstrategin bygger således på ”filosofin” att alla människor 
har en potential (givet goda villkor) att växa och utvecklas, och att 
alla människor som får stöd och möjlighet kommer att förändra sina 
livsvillkor till det bättre. 

Givet goda villkor leder alltså ett frisläppande av människors poten
tial till goda sociala resultat, dvs. resultaten är bra både för indivi
den och för samhället. Människors deltagande måste då ses som en 
kraft som är viktig att frigöra och använda sig av i samhällsföränd
rande arbete. Villkoren för frisläppande av denna potential är bl.a. 
dialog (Freire 1970), tolerans (Rogers 1977) och kommunikation på 
lika villkor, fri från hierarkiska maktrelationer (Habermas 1996). 
Rogers beskriver de psykologiska villkoren för utveckling i termer 
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av ”villkorslös, positiv aktning/respekt” (”unconditional, positive 
regard”) (Rogers 1951). Den professionelle måste skapa en empa
tisk och ickevärderande miljö som grogrund för positiv utveckling. 

Detta stämmer bra med mycket empirisk forskning. Den mest verk
samma faktorn i t.ex. all psykoterapi är ett empatiskt bemötande 
(Bergin and Garfield 1994), och idrottsforskning har visat att ju 
större tolerans för misslyckanden, desto bättre resultat (Railo och 
Matson 1992). 

3.2.4 Etiska ställningstaganden
”Empowerment” hjälper oss uppnå flera saker vi värderar högt, och 
flera etiska argument kan framhållas som stöd för tillvägagångs
sättet (Tengland 2011). I traditionella interventioner bestämmer de 
professionella vad som är problemet, t.ex. felaktigt beteende, och 
hur det skall lösas, t.ex. genom beteendeförändringar (Buchanan 
2000; Thompson 2007). Synsättet är paternalistiskt och det kan 
många gånger uppfattas som manipulerande och till och med krän
kande, då det tar ifrån individen hennes rätt till självbestämmande 
och ifrågasätter hennes förmåga i detta avseende. Man kan också 
ifrågasätta effektiviteten i de metoder som på ett traditionellt pater
nalistiskt sätt vill uppnå beteendeförändringar (SBU 1997). Tillvä
gagångssätter riskerar också att leda till s.k. victim blaming, dvs. 
att man anklagar offret för hans eller hennes dåliga situation, då 
det tenderar att lägga ansvaret för problemet hos individen och inte 
på miljön eller samhället. Empowerment som metod kan bl.a. ses 
som en ersättning för dessa mer traditionella tillvägagångssätt, men 
också som ett komplement till paternalistiskt bestämda makroåt
gärder, som lagstiftning, miljöförändringar och ekonomisk politik. 
Som vi sett, utgår teorin från människan som en autonom och själv
ständigt handlande varelse, som själv kan (och vill) formulera sina 
livsprojekt och som själv kan (och vill) ta ansvar för dessa. Att vi 
ger individen mer ansvar och vill att hon medverkar aktivt i föränd
ringsprocessen fråntar dock inte samhället ansvar för att skapa en 
plattform eller miljö som främjar dessa positiva tendenser till för
ändring, dvs. skapa möjligheter och plattformar för handling. Den 
ohälsa och livsotillfredsställelse vi ser tecken på idag är trots allt 
främst resultatet av brister i den sociala och psykologiska miljön 
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(t.ex. i hemmen, i skolan, i närsamhället och globalt), en miljö som 
ofta stäcker snarare än stärker individers strävanden och möjlighe
ter.

Autonomi och frihet, i termer av möjligheter, är etiska och politiska 
värden som betonas genom detta tillvägagångssätt, men även del
tagande och demokrati. Att en insats eller metod respekterar indi
videns rätt till självbestämmande måste ses som något positivt, och 
likaså att det befrämjar hennes förmåga att fatta självständiga beslut 
(Tengland 2011).  Den tyske filosofen Immanuel Kant ser det som 
en moralisk plikt att behandla människor som autonoma varelser 
(Rachels 2007). Det anses ju för övrigt vara en mänsklig rättighet 
att få bestämma över sitt eget liv (Griffin 2008). Dessutom främjas 
social rättvisa i projekt med en empowermentinriktning, då man 
med detta tillvägagångssätt har en möjlighet att fånga upp dem som 
har sämst möjligheter att leva ett gott liv. De är ju sällan eller aldrig 
själva den primära orsaken till sina problem och tillkortakomman
den (Barry 2007). Vi har också anledning att tro att förändringar 
som initieras och styrs av individerna själva leder till mer bestående 
resultat (Andersson 2009; Whyte, Greenwood & Lazes 1991). Vi 
har alltså också en konsekvensetisk anledning att gå tillväga på detta 
sätt (Rachels 2007). 

Empowerment handlar således om vilka mål man kan och bör ha 
och om hur man kan och bör gå tillväga när man arbetar med indi
vider, grupper och lokalsamhällen. Som vi redan har sett, har den 
kvalitativa forskningsmetoden deltagarbaserad aktionsforskning 
ett tydligt empowermentperspektiv. Synsätten hänger därför intimt 
samman och har samma grundläggande ”filosofi,” syfte och tillvä
gagångssätt. 
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4 DELTAGARBASERAD AKTIONS- 
 FORSKNING SOM STRATEGI  
 FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAPLIG  
 KUNSKAPSPRODUKTION

4.1 Vad är deltagarbaserad aktionsforskning?
Participatory Action Research (PAR), dvs. deltagarbaserad aktions
forskning, representerar en form av tillämpad forskning som på vissa 
avgörande punkter skiljer sig från konventionell forskning (Chesler 
1991: Lincoln & Guba 1985). PAR är en paraplyterm som inbegri
per och sammanfogar olika forskningstraditioner från deltagarbaserad 
forskning och aktionsforskning.  Den minsta gemensamma nämnaren 
inom PARparadigmet är att forskningen involverar både forskaren och 
forskningsdeltagarna, så att de tillsammans arbetar för att undersöka 
en problematisk situation, eller genomföra en aktiv handling, i syfte att 
förändra situationen till det bättre för de berörda (Wadsworth 1998).  

PAR har historiskt handlat om att involvera människor och frigöra 
dem från sociala orättvisor, som i Freires (1970) och hans kolle
gor FalsBordas och Ramans (1991) arbete med förtryckta grupper 
i Sydamerika. Freire (1970) utvecklade en form av vuxenutbildning 
som utgick ifrån en central tanke om att väcka det kritiska med
vetandet hos människor, det så kallade conscientização, som sedan 
FalsBorda och Raman fortsatt att utveckla. Begreppet innebär
	

… att lära sig att fatta sociala, politiska och ekonomiska  mot

sättningar för att handla mot de förtyckande elementen i verklig

heten (Freire, 1970:37). 
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Det kan ske genom att förse mindre bemedlade grupper i samhäl
let med bl.a. utbildning och information, att kritisera och diskutera 
rådande maktstrukturer, och att, i förlängningen, mobilisera försum
made grupper i samhället till att agera för ökat inflytande. Att öka 
det egna kritiska självmedvetandet beskriver Laverack (2005) som 
en strategi för individen att få mer makt att påverka sina livsval. Det 
kan betyda att individen reflekterar över sina underliggande anta
ganden om sitt liv och sin hälsa och vidare över vilka handlingar 
som skulle kunna påverka en förändring i hans/hennes liv. Det är en 
process av diskussion, reflektion och aktion (Laverack 2005). 

Således värderar forskningen inte bara en slutprodukt utan hela 
vägen dit, dvs. på vilket sätt deltagarnas förmågor, kunskaper eller 
erfarenheter har utvecklats genom forskningsprocessen (Kesby 
2007). I deltagarbaserad forskning är det de personer som forsk
ningen berör som skall vara delaktiga i att utveckla forskningsfrå
gorna, designa forskningsinstrumenten, samla in information och 
reflektera över det som forskningen samlat in, för att det i sin tur 
skall leda till ökad insikt och kunskap om det undersökta proble
mets natur (Hall 1993). 

Aktionsforskning, den andra stommen inom PAR, introducerades i 
Nordamerika av Kurt Lewin (1946) under 1940talet. Lewin menade 
att det bästa sättet att lära sig om sociala system var att försöka för
ändra dem. Han föreslog en forskningsprocess som strukturerades 
som ett cykliskt system av problemorientering, undersökning, for
mulering av mål, aktion och utvärdering, för att simultant kunna 
lösa problem och generera ny kunskap. En viktig del inom aktions
forskningen var just att organisera forskningen i olika faser eller 
steg och att koppla inhämtad information till aktion, genom hela 
processen (Hart & Bond 1995). 

Mycket deltagarbaserad forskning är konfliktorienterad, i den 
meningen att den fokuserar på att synliggöra och arbeta mot klass 
och maktskillnader i samhället, medan aktionsforskning tenderar att 
minimera de aspekterna, för att i stället alliera sig med dem som har 
makten och söka samförstånd och överenskommelse i en konsen
susstrategi. Detta är en skillnad som kan härröra från att den förra 
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utvecklats i miljöer som präglats av fattigdom och exploatering av 
människor och att den senare utvecklats i en industri eller välfärds
kontext i den rika delen av världen (Brown & Tandon 1983). 

PAR är således en fusion av deltagarbaserad och aktionsorienterad 
forskning. Pilotprocessen i Simrishamn har, på grund av den korta 
tid vi har haft till vårt förfogande på fältet, fokuserat mer på förbe
redande kunskapsproduktion och mindre på initierandet av föränd
ringsaktiviteter. Vi har, som redan framgått ovan, valt att översätta 
Participatory Action Research som deltagarbaserad aktionsforsk
ning. I rapporten kommer vi att använda oss av denna term samt, 
för enkelhetens skull, av den engelska förkortningen PAR.

4.2 Vad skiljer deltagarbaserad aktionsforskning från  
 konventionell och annan tillämpad samhällsforskning?
Som vi redogjort för ovan, har synen på ungdom som samhälls
problem varit en brännande fråga i Sverige och västvärlden i över 
hundra år. Forskning har ofta gått hand i hand med sociala inter
ventioner för att lösa, förändra eller åtminstone lindra ungdoms
problemet. Bara de senaste två decennierna har det kommit en 
myriad etnografier, forskningsöversikter, läroböcker, rapporter 
och utvärderingar som behandlar ungdomar och olika former av 
sociala åtgärdsutformningar och åtgärdstillämpningar (Andershed 
& Andershed 2005; Andersson 2009; Andreassen 2003; Armelius 
et al. (red.) 1996; Berglund 2008; Bergström 2004; Cederblad 2003; 
FerrerWreder et al. 2004, 2005; Goldstein et al. 1998; Lagerberg & 
Sundelin 2000; Lalander 2009; Lalander & Johansson 2008; Levin 
1998; Loeber & Farrington (red.) 1998; Nutbeam et al.1991; Peter
son et al. 2003; Sernhede 2002; SöderholmCarpelan & Runquist 
(red.) 2002; Trondman 1999, 2003). I detta avsnitt kommer vi följ
aktligen att diskutera vad som i huvudsak skiljer vår deltagarbase
rade aktionsforskningsansats från andra vällovliga konventionella 
forskningsstudier och merparten av tillämpad forskning om ungdo
mar, eller som vi skriver i kapitelrubriken: vad talar egentligen för 
att deltagarbaserad aktionsforskning inte bara är ytterligare en ny 
”generation” av åtgärdsutformning för ungdomar?
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William Foote Whyte (1914 – 2000), som företräder den pragma
tiska grenen inom deltagarbaserad aktionsforskning (Starrin & 
Forsberg 1997), är antagligen den samhällsforskare som mest över
tygande och engagerat har argumenterat för fördelarna med den 
tillämpade samhällsforskningen i relation till vad han benämner 
den rena grundläggande eller konventionella forskningen. Whyte är 
också kritisk mot att kvantitativa forskningsmetoder med en för
utbestämd forskningsdesign har fått en alltför dominerande status 
inom samhällsforskningen och menar att problemens komplexitet 
oftast gör att det i stället krävs ett pragmatiskt och tvärvetenskapligt 
angreppssätt. I kontrast till att börja en forskningsstudie med en för
utbestämd forskningsdesign, menar Whyte (liksom Greenwood och 
Lazes 1991, s. 40) att det är bättre att arbeta explorativt:

I stället för att börja på det konventionella sättet med att göra en 

litteraturgenomgång av den tidigare forskningen, en detaljerad 

beskrivning av hypoteserna och att hitta en lämplig organisation 

att studera, börjar vi med att ta reda på vilka problem som finns 

i organisationen. Endast när vi samarbetar med medlemmar från 

organisationen, ställer en diagnos på dessa problem, drar vi nytta 

av den tidigare forskningen och våra tidigare erfarenheter.

Whyte (1994, s. 297) kom under merparten av sin akademiska 
karriär på Department of Organizational Behavior, School of Indu
strial and Labor Relations vid Cornelluniversitetet (1948–1979), att 
i olika sammanhang förespråka betydelsen av tillämpad forskning, 
och han menade att det var djupt orättvist att denna typ av forsk
ning inte hade lika hög status inom samhällsvetenskapen som den 
rena (oberoende) konventionella forskningen:

Jag trodde att de ledande sociologerna hade vilseletts av den 

falska dikotomin mellan ’ren eller grundläggande sociologi’ och 

’tillämpad sociologi’. Bakom denna dikotomi fanns en status

skillnad. De som bedrev grundläggande sociologi såg sig som 

rena forskare och betraktade tillämpande sociologer som enbart 

hantverkare.
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Både i Peru under 1960 och 1970talen och i Mondragón, som 
ligger i Baskien i norra Spanien, under 1970 och 1980talen kom 
Whyte att, tillsammans med diverse forskarkollegor, förverkliga och 
utveckla några av sina bärande idéer kring tillämpad samhällsforsk
ning (Whyte 1989, 1991, 1994; Whyte, Greenwood & Lazes 1991; 
Whyte & Whyte 1991 [1988]). Hans huvudsakliga forskningsfokus 
i Peru var att undersöka vad som krävdes för att överbrygga kun
skapsglappet mellan vetenskaplig expertis och småbönders mångår
iga erfarenheter om jordbruksproduktion, dvs. förhållandet mellan 
”makt, konflikt och samarbete” (Whyte 1997, s. 11). I Mondragón 
följde makarna Whyte utvecklingen av ett framgångsrikt arbetarko
operativ, som i dag är indelat i fyra näringsgrenar: ekonomi, tillverk
ning, distribution och kunskap. Kooperationen omfattar omkring 
260 företag med 100 000 anställda.

I början av 1990talet bidrog Whyte, tillsammans med forskarkol
legorna Davydd J. Greenwood och Peter Lazes, till att utveckla vad 
som har kommit att benämnas Participatory Action Research (PAR)3 
Whyte, som redan under andra hälften av 1930talet i Bostons 
North End hade bedrivit deltagarbaserad forskning, menade att det 
kan finnas aktionsforskning utan deltagande och deltagande utan 
aktionsforskning (Whyte 2010 [1943]). Han (1997, s. 112; tillsam
mans med Greenwood & Lazes 1991, s. 20) definierar PAR som att:

... vissa av personerna i den studerade organisationen eller grup

pen aktivt samarbetar med den professionella forskaren under 

hela forskningsprocessen, från den inledande utformningen till 

den slutliga presentationen av resultaten och diskussionen om 

konsekvenserna för handlandet. PAR står sålunda i skarp kon

trast till den rena forskningens konventionella modell, där med

lemmar av organisationer och grupper behandlas som passiva 

objekt. […] Det sociala syftet bakom PAR är att stärka lågstatus

personer i organisationen eller gruppen så att de kan fatta egna 

beslut och göra sådant som de tidigare inte haft möjlighet till.

Grundbulten i PAR är att forskaren inte skall fungera som en 
upphöjd expert med tolkningsföreträde (som fallet är både inom 

3		Vi	har	valt	att	översätta	Participatory	Action	Research	(PAR)	till	deltagarbaserad	aktionsforskning	i	rap-
porten.
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den rent konventionella forskningen och inom merparten av den till
lämpade samhällsforskningen), utan att forsknings och aktionspro
cessen sker i ett nära och kontinuerligt samarbete mellan forskaren 
och personalen i företaget eller befolkningen i lokalsamhället. Även 
merparten av den tillämpade samhällsforskningen arbetar enligt 
Whyte utifrån en elitistisk modell, där den professionelle forskaren 
kontrollerar hela utvärderingsprocessen, från planeringsstadiet till 
presentationen av resultaten. Som en kontrast till den hierarkiska 
expertmodellen, kan det inom PAR t.o.m. vara så att forskaren efter
hand helt och hållet överlåter forsknings och aktionsprocessen till 
personalen eller lokalbefolkningen. I sådana fall av PARstudier ”är 
den professionelle forskaren själv en deltagare bland andra” (Starrin 
& Forsberg 1997, s. 43). Med andra ord är tanken med PAR att 
bryta det traditionella uppifrånperspektivet och i stället betona ett 
prestigelöst underifrånperspektiv i demokratisk anda, med fokus på 
maktutjämning och horisontell flervägskommunikation (Kennedy 
2008; Starrin 1997; Starrin & Forsberg 1997; Whyte 1982, 1989, 
1991, 1994, 1997; Whyte, Greenwood & Lazes 1991).

Mer överraskande är kanske att Whyte hävdar att PAR inte enbart 
kan tillämpas som strategi för att lösa problem, utan också för att 
utveckla den samhällsvetenskapliga teoribildningen i vad han benäm
ner ”kreativa överraskningar.” De ”kreativa överraskningarna” 
uppstår i den prestigelösa dialogen mellan forskare eller experter 
och den grupp som de arbetar tillsammans med för att skapa för
ändring i en organisation eller i lokalsamhället (Whyte 1982, 1989, 
1991, Whyte, Greenwood & Lazes 1991).

Whyte (1989, s. 382) skriver vidare, beträffande sin kritik av den 
konventionella och merparten av den tillämpad forskningen, att:

Den konventionella modellen är ”paradigmcentrerad forsk

ning”: vare sig den är grundläggande eller tillämpad är forsk

ningsdesignen kontrollerad av professionella forskare som följer 

teoretiska modeller. PAR är ”klientcentrerad forskning” i och 

med att den fokuserar på praktiska problem som är av betydelse 

för klientens organisation. PAR är varken kontrollerad av klien

ten eller av den professionelle forskaren, men inte heller utom 
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kontroll. Professionella forskare och organisationens medlem

mar arbetar tillsammans för att definiera problemen på sätt som 

är lämpliga för såväl forskning och insamling av data som analys 

och tillämpning av resultaten från projektet.4

William F. Whyte menar att forskaren i PARprocessen inte endast 
kritiskt utvärderar effektiviteten/kvaliteten i en privat eller kommu
nal organisation, utan också i öppen dialog bjuder in nyckelperso
ner från verksamheten att vara med och planera studiens genom
förande, formulera problemställning, samla in data, sammanställa 
resultaten och analysera dem samt kontinuerligt ge synpunkter på 
manusutkast. Som ett resultat av att nyckelpersoner i verksamheten 
blir delaktiga i en kollektiv förändringsprocess redan från början, 
ökar vanligtvis också deras benägenhet att föra fram värdefulla syn
punkter. Trovärdigheten för förändringsarbetet ökar också påtagligt 
i hela organisationen. Whyte hävdar vidare att det är dags att våga 
erkänna begränsningarna med den upphöjda professionella expert
modellen, om vi vill uppnå förändringar, och att i stället genom 
långvarigt fältarbete ta avstamp i gruppens, personalens eller lokal
befolkningens mångfacetterade vardagsbekymmer. Idén bygger bl.a. 
på att personalen som arbetar i verksamheten är de verkliga exper
terna på sitt eget arbete – inte forskaren som bedriver tillämpad 
forskning under en begränsad tidsperiod (Whyte 1982, 1989, 1991, 
1994, 1997; Whyte, Greenwood & Lazes 1991).

Ett belysande exempel på hur Whyte och hans kollegor arbetade med 
PARprocessen i praktiken var Mondragóns FAGORprojekt5, där 
15 medlemmar från arbetarkooperativet och en forskare (Davydd 
J. Greenwood) arbetade intensivt och nära tillsammans under vissa 
perioder, under andra hälften av 1980talet. PARstrategin användes 
i FAGORprojektet som en metod för att försöka öka arbetarnas del
aktighet och inflytande i kooperativets beslutsfattande. I projektets 
inledande fas framkom det att arbetarnas delaktighet inte på långa 

4  Notera här att det var Carl Rogers och hans kollegor som introducerade termen ”klientcentrerad” 
(”clientcentered therapy,” Rogers 1951). En orsak var framför allt att inom psykoterapin slippa det 
belastade begreppet ”patient” (Thorne 1992:). Senare har Rogers och hans följeslagare ändrat termen 
till ”personcentrerad” (”personcentred counselling”; se t.ex. Mearns och Thorne 1999) för att ytter
ligare betona den hjälpta individens primära ställning. Dessutom vill man vidga perspektivet till att 
innefatta annan professionell verksamhet än psykoterapi, t.ex. undervisning och management (ibid.). 

5  FAGOR bestod i slutet av 1980talet av tolv lokala arbetarkooperativ med mer än 6 000 medlem
mar och var det äldsta och största av Mondragóns kooperativ.
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vägar motsvarade kooperativets ideal. Innan PARstudien påbörja
des var antagandet bland kooperativets beslutsfattare att merparten 
av medlemmarna saknade initiativförmåga och inte brydde sig till
räckligt mycket om företaget för att bli aktivt involverade. PAR
gruppen kom dock, genom enkäter, intervjuer och efterföljande 
rundabordssamtal, fram till att detta förutfattade antagande var fel
aktigt (Whyte 1989; Whyte, Greenwood & Lazes 1991).

Medlemmarna var inte, som beslutsfattare hade trott, likgiltiga inför 
kooperativets ideal. Skälet till att medlemmarna inte var aktivt del
tagande i beslutsprocessen var helt enkelt att den formella struktu
ren vid beslutsfattande inte motsvarade deras behov och intressen. 
Detta skifte i synen på varför medlemmarna inte visade något större 
engagemang i kooperativet ”skiftade uppmärksamheten i personal
teamen från ett fruktlöst sökande efter att besegra medlemmarnas 
apati till en potentiell fruktbar undersökning av hur formella och 
informella strukturer fungerade för att underlätta eller undertrycka 
diskussioner om medlemmarnas behov och intressen” (Whyte 1989, 
s. 373). Det framgångsrika tillämpandet av PARprocessen i run
dabordssamtal gjorde det också uppenbart för kooperativets med
lemmar att de kunde ha stor praktisk nytta av att sammanlänka 
teori och praktik. Kooperativet beslöt av detta skäl att under fem 
år (1986–1991) finansiera deltagarbaserad aktionsforskning, som 
ett sätt att utveckla företaget (Whyte 1989; Whyte, Greenwood & 
Lazes 1991).

Forskarens uppgift i en PARstudie kan exempelvis bestå av att 
utbilda deltagarna i forsknings och analysmetoder, komma med 
förslag till åtgärdsutformningar, försöka sätta in problemet i ett 
större samhälleligt sammanhang samt sammanställa resultaten till 
en rapport. Det handlar inte om att personalen ska godkänna utvär
deringsresultaten, utan mer om att de i samarbete med forskaren ska 
ges möjlighet att aktivt ta del i forskningsprocessen, påtala onödiga 
sakfel, komma med initierade synpunkter och känna igen sig i vad 
som beskrivs i forskningsrapporten. Whyte (1989, s. 381) hävdar 
att:

Inom den konventionella rena forskningen har subjekten liten 

eller ingen möjlighet att kontrollera fakta eller komma med al
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ternativa förklaringar. Om vi återkopplar forskningsrapporten 

till medlemmar i den organisation som vi studerade är det inte 

ovanligt att de hävdar att det finns allvarliga felaktigheter i rap

portens sakkunskap och tolkningar. Om den konventionella fors

karen får ta del av sådan kritik avfärdar han eller hon den van

ligtvis och berättar för kollegor att subjekten intar en förväntad 

försvarsställning. En försvarsställning som forskaren tillskriver 

subjekten, men knappast sig själv.

I utvecklingen av PAR kom Whyte att dra lärdom av sina mångår
iga praktiska erfarenheter med att förbättra kommunikationen och 
samarbetet mellan arbetare och tjänstemän i amerikanska småindu
strier, av peruanska bönders ovärderliga kunskaper om småskalig 
jordbruksproduktion och inte minst av arbetarkooperativet i Mon
dragón (Whyte 1982, 1989, 1991, 1994, 1997; Whyte, Greenwood 
& Lazes 1991).

4.3 Vad är det som gör PAR demokratiskt lämplig för folk- 
 hälsoforskning?
PAR kan betraktas som ett cykliskt system, som påbörjas av att 
forskare och deltagare identifierar en problematisk situation som 
behöver förändras. Ur denna uppstår en kunskapsproduktionspro
cess som utgår ifrån och använder t.ex. deltagarnas, lokalsamhäl
lets och/eller verksamhetens styrkor och tillgångar för att skapa 
underlag för och genomföra en ”relevant aktiv handling.” Detta 
följs av att forskare och deltagare tillsammans reflekterar över och 
drar lärdom av handlingen och sedan påbörjar en ny cyklisk process 
av forskning (research), handling och reflektion. Syftet är att fors
karen tillsammans med deltagarna skall utveckla kontextspecifika 
metoder för att underlätta cyklerna (Whyte 1991, 1997; Kindon, 
Pain, Kesby 2007), vilket i sin tur, som en naturlig följd, påverkas av 
vilken vetenskaplig tradition och kompetens de forskningsansvariga 
besitter. 

För att kunna identifiera och lösa samhällsproblem, som att utforma 
en strategi för att förebygga ohälsa, krävs ofta kunskaper från flera 
fält, t.ex. psykologi, socialt arbete, barn och ungdomsvård och orga
nisation. Deltagarbaserad aktionsforskning (PAR) har engagerat 
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praktiker från ett brett spektrum av teoretiska fält, bl.a. feminism, 
poststrukturalism, marxism och kritisk teori i form av humanis
tisk psykologi, demokratistudier och ”critical racetheory”6 (Kesby, 
Kindon, Pain 2007; FalsBorda & Rahman (red.) 1991; Forsberg 
& Starrin (red.) 1997; Freire 1970; Holmer & Starrin (red) 1993; 
Rogers 1961, 1977; Tengland 2007, 2008; Whyte 1991, 1997). PAR 
har alltså utvecklats som en tvärvetenskaplig metodfilosofi som spe
ciellt lämpar sig inom forskning i hälsofrågor, då de ofta är så kom
plexa att det behövs fler än en metod/mer än ett forskningsfält som 
kan komplettera den/det andra (Naidoo & Wills 2005). 

PAR och det forskningssamarbete som inletts på Malmö högskola 
förenar tvärvetenskapliga kompetenser och olika specialiteter inom 
folkhälsoområdets ämnesområden. I forskningsgruppen ingår aka
demiker med olika erfarenheter och positioner inom den akade
miska hierarkin. Kunskapsöverföringen som sker i ett samarbete 
över åldersgränser, tidigare meriter samt olika perspektiv på såväl 
hur kunskap produceras som hur man använder fältet, är värdefull 
för forskningen, men utgör också ett förkroppsligande av det som 
är kärnan i en deltagarbaserad aktionsforsknings ansats. Genom att 
t.ex. involvera studenter i en forskningsprocess/ett projekt tillsam
mans med etablerade forskare, möjliggörs en perspektivöverskri
dande process som är utvecklande och till gagn för alla parter. Att 
arbeta i grupp och bli medveten om sina egna föreställningar om 
hur forskning kan bedrivas, är för forskaren en del i en frigörande 
PARprocess, och det är viktigt för akademiker att tvingas samar
beta för att kunna byta perspektiv och för att öppna upp akademin 
och befria den från ett ”experternas tyranni.” 

All människobehandlande forskning har en etisk ”problematik” 
som forskaren måste ta hänsyn till, och i synnerhet när det gäller 
känsliga ämnen, som orsakerna bakom psykisk ohälsa. Informerat 
samtycke, sekretess och frågeställningar kring var gränsdragningen 
går för informantens integritet är viktigt inom all forskning. Pratt 
(2007:96) menar att forskningstraditionen PAR inte binder sig vid 
någon specifik teknik eller uppsättning regler för hur forskningen 

6  Vi har valt att inte översätta den engelska ordalydelsen ”racetheory.” I svenskan används inte ordet 
”ras” på samma sätt som i engelskan; mer brukligt är etnicitet, vilket inte har riktigt samma innebörd 
i sammanhanget. För en problematisering av begreppet ”race,”  se McLeod 2000:208216.
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skall genomföras, utan snarare förordar tvärvetenskaplig finger
toppskänsla och nästan en förpliktelse att syna och grundligt bryta 
isär konventionella hierarkier för kunskapsproduktion. Det betyder 
att all PARforskning är och måste vara platsspecifik, gruppspeci
fik, situations och relationsspecifik, eftersom forskningen är nära 
sammanlänkad med alla dess deltagare och deras engagemang och 
intresse för det gemensamma projektet och dess mål. För den eta
blerade forskaren kan behållningen och motivet med forskningen 
vara att få studera ett socialt fenomen tillsammans med en grupp 
individer med helt andra utgångspunkter och alternativa perspektiv. 
Konventionell forskning handlar alltför ofta om akademins behov, 
en kunskapsproduktion för sin egen skull, som ofta mest gagnar den 
akademiska meritportföljen. Alltför sällan kommer kunskapen som 
forskningen genererat tillbaka till de människor som bidragit med 
sin tid och sin kunskap och blir till gagn för deras livssituation och 
lokalsamhälle. Ofta tar kunskapsproduktionen inom konventionell 
kvalitativ forskning flera år innan någon utomstående kan ta del 
av den. Den etiska aspekten tas sällan upp inom forskning, men 
vem tillhör forskningen? Vem har makten att avgöra vad som är 
en adekvat reflektion, analys och slutsats av en livssituation? PAR 
tvingar oss att föra in en demokratisk, likaberättigande tanke i varje 
steg i forskningsprocessen. Vidare, för att en PARprocess skall vara 
möjlig att genomföra och för att samtliga parter skall stanna kvar i 
projektet, måste det finnas en primär behållning som bottnar i del
aktighet, dvs. att man blir lyssnad till och synliggjord. 

Vad som kan sägas här är att för PAR, liksom för annan kvalita
tiv forskning, är det viktigt att vara medveten om att forskaren 
alltid “väljer” vad som skall betonas eller framhävas i forskningens 
slutskede, dvs. vilka handlingar som skall lyftas fram eller tas bort 
(Sjöberg och Wästerfors 2008). En PARprocess skall dock idealt 
vara demokratisk, genom en syn på alla berörda som lika delak
tiga, jämlika och jämställda, och den skall vara något som ”förstär
ker livet,” på så sätt att den möjliggör uttryck för människors fulla 
potential (Stringer 1996). 

Såväl forskaren som deltagaren bär med sig sin sociala historia 
präglad av kön, klass, ras, sexualitet, ålder och andra faktorer som 
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yttras och används i samspelet mellan parterna (Ristock & Penell 
1996). Som forskare gäller det att vara medveten om dessa fakto
rer och detta samspel, för att minska risken för kommunikations
störningar eller maktmissbruk. Våra forskarroller blir att skapa 
förutsättningar för PARprocessen och att understödja det arbetet, 
genom att agera som samordnare och medaktörer i produktionen 
av kunskap och genom att inte styra eller rikta förändringsproces
sen utifrån våra förväntningar eller “glasögon” (Starrin (red.) 1993; 
Whyte 1991).  Kindon (2007) menar att slutligen hänger forsk
ningsprestationer med PAR ofta på att forskaren är hängiven och 
har tillräcklig kreativitet och fantasi för att kunna hantera de två 
världarnas förväntningar och krav. Och med ett tvärvetenskapligt 
samarbete med aktörer i olika åldrar, med varierande bakgrund och 
koppling till det folkhälsovetenskapliga synsättet, finns goda förut
sättningar för att genomföra en demokratisk kunskapsprocess som 
kan bringa mer klarhet i ohälsans komplexa natur och logik. 

4.4 Ett konkret exempel från Simrishamn som visar varför  
 deltagarbaserad aktionsforskning kan nå bortom den  
 traditionella expertmodellen7

Under 2007 gjorde Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPC), som 
är ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning, på 
uppdrag av Simrishamns kommuns revisorer en granskning av kom
munens barn och ungdomsarbete. Det som i generella ordalag går 
att säga om ÖPC:s granskning, som går ut på att ta reda på om 
barn och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen 
och socialförvaltningen i Simrishamns kommun har levt upp till 
FN:s konvention om barnets rättigheter, är att rapporten grundas 
på ett ganska magert resultat med efterföljande analys (knappt tolv 
sidor), men att granskaren i princip har följt den professionella 
expertmodellen när det gäller att göra en strukturerad granskning 
eller utvärdering. 

Whyte (1991, s. 8–9) skriver att det vedertagna förfaringssättet vid 
den konventionella expertmodellen är att den ”professionella fors

7  Detta konkreta exempel från Simrishamn visar också på att deltagarbaserad aktionsforskning i 
högsta grad är en användbar metod i en skandinavisk välfärdskontext, trots att det främst är en 
”tradition som vanligen är förknippad med tredje världens problem” (Starrin & Forsberg 1997, s. 44; 
se även Askheim & Starrin (red.) 2007; FalsBorda & Rahman (red.) 1991; Holmer & Starrin (red.) 
1993).
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karen får ett uppdrag av en klientorganisation – eller pratar till sig 
uppdraget – att studera en situation eller en rad problem för att 
därefter komma fram till vetenskapligt grundade slutsatser och att 
föreslå åtgärder.” Anledningen till att det i högsta grad är relevant 
att diskutera ÖPC:s granskning och Simrishamns kommuns kultur 
och fritidschefs efterföljande replik i rapporten, är att dessa på ett 
ovanligt belysande sätt visar på centrala tillkortakommanden med 
att använda sig av den professionella expertmodellen.

På sidan tre skriver ÖPC (2007, s. 3) att

Granskningen genomförs i form av dokumentstudier (nämnds

protokoll, måldokument, budgetdokument, handlingsplaner, 

riktlinjer och policys m.m.) och intervjuer med berörda tjänste

män och politiker. En enkel enkät har skickats ut dels till elev

rådsrepresentanter på tre skolor (Jonebergskolan, Korsavadsko

lan och Österlengymnasiet) och dels till rektorer på samtliga 

grundskolor i kommunen.

Längre ned på samma sida framgår det att ÖPC har intervjuat che
ferna för barn och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsför
valtningen och socialförvaltningen samt ungdomssamordnaren för 
Ungdomens hus (Bénkadí). Enligt ÖPC är rapporten sakgranskad 
av de intervjuade personerna. Det är emellertid först när vi läser 
kultur och fritidschefens efterföljande replik som det blir särskilt 
avslöjande och tydligt varför deltagarbaserad aktionsforskning 
oftast har avgörande fördelar framför den professionella expert
modellen vid tillämpad forskning. Det framgår att kultur och fri
tidschefen på minst elva punkter är mycket kritisk till ÖPC:s obero
ende granskning. Dessa punkter är:

1. Den snäva begränsningen med att använda FN:s konvention om 
barnets rättigheter som utgångspunkt.

2. Resultatet i enkäten redovisas inte explicit.
3. Ungdomsperspektivet finns inte med.
4. Bara en liten andel av ungdomsarbetet som bedrivs i kommunen 

redovisas.
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5. Det framkommer ingenting om fältassistenternas bristande 
närvaro ute på Simrishamns gator och torg under kvällar och 
helger.

6. Barns och ungdomars drogproblematik utelämnas helt och 
hållet.

7. Barn och ungdomar med funktionshinder har förbigåtts.
8. Det är felaktigt att påstå att Bénkadís verksamhet är tjänste

mannastyrd.
9. Bénkadís uppdrag har aldrig gällt de ungdomar som är särskilt 

utsatta.
10. Förvaltningarnas olika budgetförutsättningar och resultat tas 

inte i beaktande.
11. Vanföreställningar presenteras som sanningar och får stå helt 

oemotsagda.

Kultur och fritidschefen håller till vissa delar med granskarna på 
tre punkter:

1. Ungdomssamordnarens uppdragsbeskrivning behöver  
 tydliggöras.
2. Bénkadí behöver sätta upp tydligare mål med verksamheten  
 (detta har gjorts under våren 2010).
3. Kommunens förvaltningar behöver bredda och förbättra  
 samverkan kring ungdomsfrågor.

Om ÖPC i stället för den professionella expertmodellen hade använt 
sig av deltagarbaserad aktionsforskning, är det högst sannolikt att 
kultur och fritidschefen inte hade varit lika kritiskt inställd till 
granskningen. Vi skall nedan berätta varför. Det finns säkert de som 
hävdar att det inte är konstigt att kultur och fritidschefen var miss
nöjd med granskningen, eftersom den var mest uttalat kritisk till det 
arbete som kultur och fritidsförvaltningen bedrev vid tillfället, men 
vi skulle vilja påstå att detta inte är hela förklaringen. Om samtliga 
berörda aktörer redan i planeringsstadiet hade haft en reell möj
lighet att bli delaktiga i granskningsprocessen hade de också givits 
möjlighet att påtala de sakfel och andra allvarliga felaktigheter som 
uppenbart verkar finnas i granskningen.
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Som Whyte hävdar ovan är det viktigt att vi som experter är beredda 
att samarbeta på lika villkor med nyckelpersoner i organisationen, 
om vi verkligen vill uppnå en långsiktig förändring. Det som händer 
när nyckelpersoner i organisationen redan på ett tidigt skede blir 
delaktiga och får inflytande i förändringsarbetet är att det kommu
nikativa avståndet mellan experter och praktiker successivt börjar 
övergå i en förtroendefull dialog. Enligt Bengt Starrin (2007, s. 168) 
försöker deltagarbaserad aktionsforskning ”leva upp till devisen 
forskning med folket i stället för forskning om folket.” Eftersom 
det efterhand utvecklas en tillitsfull social relation och respekt i en 
öppen dialog, blir det också betydligt lättare för både experter och 
praktiker att framföra kritiska synpunkter på varandras arbeten. 
När parterna börjar prata samma språk och kommunicera mer pre
stigelöst, minskar också risken för onödiga missförstånd och miss
trogna funderingar på att det eventuellt kan finnas en dold agenda. 

Ett av de fundamentala problemen med den inom vetenskapen upp
höjda expertmodellen är att praktiker och tjänstemän inte alltid kan 
se den positiva nyttan med granskningen för den egna verksamhe
ten och har svårt att känna igen sig i vad som beskrivs. Dessutom 
stämmer inte alltid förslagen på åtgärdsutformning överens med 
praktikers och tjänstemäns egna prioriteringar och oftast har de 
inte haft möjlighet att påtala allvarliga felaktigheter förrän utvärde
ringen redan är färdigställd. Detta har ofta på goda grunder skapat 
en utbredd misstro hos myndigheter och andra organisationer gente
mot kritiskt granskande experter och forskare (Whyte 1982, 1989, 
1991, 1994, 1997; Whyte, Greenwood & Lazes 1991). Starrin 
(1997, s. 22) skriver om den professionella expertmodellen att det är

… experten eller de bättre vetande (läkare, forskare, hälsoplane

rare) som bestämmer vad som skall förändras och vilka beteen

den som behöver korrigeras så att ohälsa kan förebyggas. Den 

vanliga människan hör till de okunnigas skara som inte vet sitt 

eget bästa och förväntas därför lydigt underordna sig de redan 

”upplysta.”

Om vi (forskarna i detta fall) däremot vill göra en opartisk gransk
ning av en kommuns eller organisations ungdomsinsatser är det inte 
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alls säkert att PAR är den främsta metoden, men då kan vi inte heller 
räkna med att förändra kommunens eller organisationens ungdoms
arbete. Den helt avgörande frågan är vad experten eller forskaren 
vill uppnå med sin arbetsmetod. Till skillnad från expertmodellen, 
går vårt arbetssätt ut på att i en öppen dialog med lokalbefolk
ningen försöka åstadkomma hälsofrämjande insatser för ungdomar 
och inte att endast påvisa brister med kommunens eller organisa
tionens ungdomsarbete. Det vi förespråkar är att redan från början 
samarbeta med och involvera samtliga aktörer i ett hållbart föränd
ringsarbete med fokus på ungdomars sociala villkor i Simrishamn. 
Ett sätt att göra detta är att samtliga berörda aktörer tar ett uttalat 
gemensamt ansvar i ungdomsfrågan och får möjlighet att komma 
till tals och framföra sina tankegångar i processbaserade nätverks
möten. Beslutsfattare, praktiker, föräldrar och ungdomar får också 
möjlighet att ta del i utvecklandet av forskningsdesignen samt läsa 
och kommentera en eventuell rapport vid mer än ett tillfälle innan 
den publiceras.

I samarbetsprocessen skall samtliga parter ges likvärdiga möjlighe
ter att kontrollera och äga problemet. Detta minskar även risken för 
att någon part känner sig överkörd och tycker att deras verksamhet 
eller åsikter framställs på ett orättvist sätt. Det är minst lika viktigt 
att bygga upp tillit genom ömsesidig respekt och dialog i en lärande 
process mellan experter och praktiker som att bedriva tillämpad 
forskning på ett vetenskapligt klanderfritt tillvägagångssätt, om vi 
verkligen vill uppnå hållbar förändring i lokalsamhället. En öppen 
dialog mellan beslutsfattare, praktiker, forskare, föräldrar och ung
domar skapar också möjligheter till oväntade kreativa lösningar på 
tidigare svårbemästrade samhällsproblem och till oväntade åtgärds
utformningar. Även om deltagarbaserad aktionsforskning ofta är 
en resurskrävande insatsform på kort sikt, visar forskning på att 
strategin ger betydligt bättre möjligheter till besparande och håll
bara utformningar på lite längre sikt (Andersson 2009; Seikkula & 
Arnkil 2005; Whyte, Greenwood & Lazes 1991).
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5 HUR HAR VI ARBETAT I  
 SIMRISHAMN?

Studien bygger på ett samarbete dels med ett godtyckligt urval av 
ungdomar i åldern 14–22 och dels med ett strategiskt urval av tjäns
temän och beslutsfattare inom kommunal förvaltning och skola, 
samt andra aktörer inom områden med central betydelse för ung
domars psykosociala hälsa och livskvalitet. Tillsammans med våra 
informanter ville vi, via deltagande observation, grupp och djup
intervjuer, utifrån olika utgångspunkter försöka identifiera och for
mulera problem, mål och medel med avseende på ungdomars livs
situation och hälsa i Simrishamn. I hög grad har det handlat om att 
ta vara på, begreppsliggöra och aktivera redan existerande kunskap 
bland ungdomarna själva och dem som praktiskt arbetar inom olika 
verksamheter som inbegriper ungdomar. 

Samtalen/Intervjuerna med beslutsfattare, tjänstemän och praktiker 
var semistrukturerade. Syftet med de semistrukturerade intervjuerna 
var att utifrån i förväg utvalda teman erhålla berättelser från inter
vjupersonernas vardagliga arbete med ungdomar. Vi gjorde ett brett 
strategiskt urval av åtta intervjupersoner med anknytning till berörda 
kommunala förvaltningar, arbetsförmedlingen, BUP, Pingstkyrkan, 
Svenska kyrkan, skolan och det kommunala Ungdomens hus, för att 
nämna några. I intervjuerna har vi i möjligaste mån försökt att tolka 
intervjupersonernas vardagliga arbete med ungdomar, för att däri
genom få en ökad förståelse för och insikt i ungdomars delaktighet 
och inflytande i lokalsamhället (Kvale & Brinkmann 2009 [1997]; 
Trost 2005 [1993]).
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Rekryteringen	av	unga informanter inleddes med att vi sökte oss till 
olika arenor där ungdomar befinner sig. Vi tog bl.a. vårt avstamp 
i Simrishamns högstadium Korsavad(skolan), Österlensgymnasiet, 
det kommunala Ungdomens hus, Bénkadí, pizzerian PiriPiri och 
videobutiken på Simrishamns torg, dvs. olika mötesplatser för Sim
rishamns ungdomar. 

Alla samtalen uppstod spontant genom både passiv och aktiv 
kontakt och oftast utvecklades mycket informativa samtal. De flesta 
ungdomar vi har pratat med ville gärna berätta om sina liv och upp
skattade att någon frågade dem om det. Dessutom blev intervjun 
mindre formell, just därför att samtalen uppstod relativt spontant 
och ungdomarna själva kunde välja om de ville delta eller inte. 

Dessa möten ledde oss fram till en kontakt med ”Julmuströrelsen,” 
en ungdomsrörelse för ett alternativt Ungdomens hus som aktivt 
försöker arbeta för att förändra en situation som de upplever som 
problematisk, nämligen tristessen och avsaknaden av meningsfulla 
aktiviteter, aktiviteter som de vill vara med att skapa för unga. 
Under hösten 2009 hade vi en kontinuerlig kontakt och deltog i 
deras möten och träffar. Genom kontakter som etablerades med 
aktiva inom Julmuströrelsen fick vi flera intervjupersoner och per
soner som kom att bli ”nyckelinformanter” och som kan utgöra 
potentiella ”medforskare” för eventuell fortsatt forskning tillsam
mans med ungdomar med sin bas i andra ungdomsgrupperingar. 
Denna pilotstudie var alltför begränsad för att kunna innefatta en 
samhällsförändrande aktionsdel, där berörda parter som varit med 
och formulerat mål och medel tillsammans med forskare verkar för 
att förändra en problematisk situation i lokalsamhället. Rapporten 
är dock en del i den förändringsprocess som initierats och förhopp
ningsvis kommer att ge ringar på vattnet. 

Samtalen med våra informanter har pågått mellan 90 och 120 
minuter och har oftast till formen utvecklats till en spontan var
dagskonversation, där vi försökt lära känna ungdomarna och den 
livsmiljö de befinner sig i. I de samtal som har involverat fler än en 
person har vi antagit en roll som samtalsmoderatorer mellan sam
talspartners, där vi på ett diskret sätt sett till att samtalet i så hög 
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grad och utifrån så många olika infallsvinklar som möjligt berört 
frågor om delaktighet, inflytande, makt och hälsa. I samtliga samtal, 
informella som formella, och i samtliga spontana möten på stan, 
i korridoren på en skola, på skolgården etc. har vi informerat om 
vårt uppsåt med samtalet och vilka forskningsfrågor som vi stude
rar. Men vi har också aktivt efterfrågat deras deltagande och infly
tande över forskningen och sagt t.ex. att de själva gärna får bidra på 
något sätt, om de är intresserade av att exempelvis intervjua någon 
de känner eller om de har förslag på konkreta förbättringar för ung
domar i kommunen osv. 

Samtalen blev också för många ungdomar en ingång till att bli invol
verade och få möjlighet att höja sin röst och bli lyssnade till gällande 
det som stod i fokus för deras liv. Dialogen blev på så sätt i sig ett 
hälsofrämjande inslag i deras vardag:

Jag tycker att det är kul att prata och det känns som att ni ställt 

väldigt bra frågor om precis såna saker som man går runt och 

funderar på, som att ni redan kände oss för att det var så myck

et som stämde som ni frågade om. Saker som man tränger bak 

längst bak i huvudet för man orkar inte fundera på, så det var 

skönt att prata om det.

I det kontinuerliga samtalet med deltagaren kan forskaren direkt  
tillämpa empowermenttanken genom att uppmärksamma och syn
liggöra personens positiva kvalitéer och förmågor, och därigenom 
blir personen stärkt i tron på sin egen förmåga, en föreställning som 
kommer ur det faktum att det är någon som tror på mig och tycker 
att min kunskap är viktig. Genom att unga blir lyssnade på och får 
möjlighet att sätta ord på inre känslor eller upplevelser, vinner de 
makt och välbefinnande. 

De enkla frågorna – Hur mår du? Hur tänker du? – gav ofta upphov 
till att de intervjuade öppnade upp sig och delade med sig med av 
information av mycket känslig karaktär. Forskningsintervjun blev 
till ett mellanmänskligt samtal om livet som väckte många frågor 
om etik, forskning och ungdomars livssituation i samhället. Vad 
finns det för nackdelar respektive fördelar med att gå in i någons 
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liv? Vilka känslor och konsekvenser kan det leda till? Hur skall vårt 
förhållningssätt vara, när en ungdom öppnar upp sig och blottar sin 
inre värld med trasiga relationer och brusten tillit till vuxenvärlden? 

Dessa frågor har vi inte möjlighet att besvara inom ramen för denna 
rapport, men det blev tydligt att en viktig del i en deltagarbaserad 
aktionsforskningsansats är den kontinuerliga reflektionen över vad 
man håller på med och de handlingar processen kan ge upphov till. 
Därför är dokumentationen av processens alla olika aktiviteter, 
möten, samtal och kontakter och det de utlöser i form av känslor, 
upplevelser och handlingar, bland såväl forskningsdeltagare som 
forskningsansvariga, väldigt viktig. Värdefull kunskap, såväl för 
forskningsfrågan som för en vidareutveckling av PAR, kan komma 
ur en uppföljning av vissa skeenden i processen, genom att man t.ex. 
undersöker hur det kändes att bli intervjuad och hur dialogen som 
forskningsmetod kan fungera som en resurs för både forskaren och 
informanten och sudda ut maktpositioner.
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6 SIMRISHAMN OCH DESS  
 UNGDOMAR

6.1 Kort om Simrishamn
Simrishamn ligger vackert beläget i Skånes sydöstra hörn. Kommu
nen har 19 356 invånare, varav ca 6 000 bor i centralorten (FHI 
2009). Kringliggande samhällen som tillhör kommunen är Borrby, 
Skillinge, Kivik, St Olof, Gärsnäs, Hammenhög, Baskemölla, Bran
tevik, Gislöv, Gladsax, Ravlunda, Rörum, Södra Mellby, Vik och 
Vitaby. Simrishamn är en del av Österlen, som om somrarna lockar 
mängder av turister, så många att befolkningen ökar med ca 10 000 
personer och regionen med långt fler. 

Kommunen har en sned åldersfördelning, där det finns ett under
skott på unga vuxna personer (24–44 år) och ett överskott på per
soner över 45 år (FHI 2009, SCB 2008). 56 % av befolkningen i 
Simrishamn är över 45 år – att jämföra med riksgenomsnittet på 43 
%; se tabell 1. 
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Tabell 1. Procentuell åldersfördelning i Simrishamn (SCB 2008)

Ålder Procentuell fördelning

Kommunen

M     Kv     Total

Riket

M     Kv    Total

0-6 6							5									6 8							8										8

7-15 9							9									9 10					10								10

16-19 6							5									6 6								5										6

20-24 5							4									4 6								6										6			

25-44 18     18       18 27      26        26

45-64 30					30							30 26						26								26

65-79 19						19						19 12						13								12

80- 6								10						8 4									7										5

Folkmängden har ökat något det senaste året, men ligger stabilt 
över tid. Kommunen har ett födelseunderskott som balanseras av 
ett flyttningsöverskott. Jämfört med län och rike har kommunen få 
utrikes födda (8 % ; jfr 14 % i riket). Simrishamn har färre invånare 
med eftergymnasial utbildning, närmare bestämt 29 %, jämfört med 
35 % i riket. Brottsstatistiken visar att Simrishamn har mycket lägre 
antal anmälda brott jämfört både med länet och med riket i övrigt. 

Näringslivet karakteriserades tidigare av jordbruk och fiske. 
Stundom hade Simrishamn en av Sveriges största fiskeflottor, men 
i takt med fler restriktioner kring Östersjöfisket sysselsätts endast 
ca 200 personer i denna näring. Cirka en tredjedel av Sveriges 
fruktskörd kan tillskrivas kommunen, där Kiviks musteri är största 
aktör med ca 100 anställda. Ungefär lika många anställda finns på 
Weibulls trädgårdar.  Kommunen är dock den största arbetsgiva
ren med 1 800 anställda. Turismen är omfattande och sysselsät
ter ca 500 personer och totalt omsätter turismen ca 600 miljoner 
kronor. Inom tillverkningsindustrin märks främst Plastal AB, som 
är bildelstillverkare och underleverantör till framför allt SAAB och 
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som år 2006 hade 370 anställda. Framtiden för detta företag kan 
anses vara osäker, liksom för stora delar av svensk bilindustri. Trots 
Simrishamns idylliska läge är man geografiskt avgränsad från den 
mer dynamiska Öresundsregionen. På sikt, med en ny sträckning av 
rälsbanan mellan Simrishamn och Malmö, kan regionen få bättre 
förutsättningar för ett starkt näringsliv. Denna är dock fortfarande 
på planeringsstadiet. 

6.2 Simrishamn ur ett ungdomsperspektiv
Den gängse bilden av Simrishamn är att det är en mysig, lugn turist
stad och man refererar till dess karakteristiska kullerstensgator, 
många konstgallerier och pittoreska charm vid havet. Andra känner 
till Simrishamn som en stad som ligger i framkanten när det gäller 
att satsa på kultur för barn och ungdomar, inte minst genom en så 
kallad kulturgaranti, som infördes vid årsskiftet 2008/2009. Sats
ningen innebär att en kulturupplevelse varje år skall garanteras alla 
förskole och grundskoleelever. Kulturupplevelserna kan till exempel 
utgöras av en teaterföreställning, utställning, film eller konsert, som 
sedan skall integreras eller användas i det ordinarie skolarbetet (se 
Simrishamns kommuns hemsida). Dessutom har Kulturskolan i Sim
rishamn många aktiviteter för barn och ungdom, som dans, sång, 
teater, konst, filmverkstad och instrumentundervisning. 

De ungdomar som vi talat och samarbetat med under hösten 2009, 
och  som bor eller har bott i Simrishamn, både bekräftar och nyanse
rar negativt i sina berättelser denna idylliska bild. Enligt de flesta är 
Simrishamn en liten småstad med ett fattigt kulturliv för ungdomar. 
Likafullt är man som regel ganska nöjd med att bo i Simrishamn.

Överhuvudtaget har ungdomarna ett kluvet förhållande till sin 
stad, vilket också beskrivs av Fundberg & Lagergren (2008) i deras 
rapport om att vara ung i Simrishamn. Å ena sidan ser ungdomarna 
sin stad som en lugn och trygg uppväxtmiljö där alla känner alla, 
med god tillgång till både olika typer av föreningsidrotter och olika 
slags kulturella verksamheter inom t.ex. musik, teater och dans. Å 
andra sidan berättar man återkommande om att det i Simrishamn 
inte finns någonting att göra och inte någonstans att vara: ”Allt 
man kan göra är att vara med kompisar och familjen och typ sitta 
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vid datorn” (op. cit., s. 21). Dessutom är man orolig för det som 
man uppfattar som en ökande förekomst av vandalism, supande, 
droger, trasiga gatlyktor, mörka gator och otrygghet: ”Här är tryggt, 
alla känner alla, men ändå inte tryggt. Det finns mycket droger, det 
händer saker. Klotter och krossade rutor. Det finns ju inget att göra” 
(s. 26). Närvaron av våld som en vardaglig företeelse bekräftas 
också av våra informanter:

…det är en ganska våldsam vardag. Det är mycket bråk. Alltså i 

princip varje helg kan du räkna med att det är ett par ungdomar 

som slår in skallen på varandra (Sören på Österlengymnasiet).

Vad handlar detta om? Ungdomarna vill, och längtar efter att, ha 
något intressant och meningsfullt att göra (Fundberg & Lagerberg, 
s. 16), dvs. de längtar efter delaktighet. I Simrishamn finns ett brett 
utbud av olika slags sportsliga och kulturella aktiviteter. Vilket 
är problemet? Ingen av våra informanter har någon lösning att 
erbjuda, men många återkommer till frånvaron av ett ställe för lite 
äldre ungdomar från gymnasieåldern och uppåt, ett ställe för ung
domar av ungdomar. Ungdomar i åldrarna 1620 får finna sig i att 
dela det kommunala Ungdomens hus Bénkadí med högstadieung
domarna. ”Vi vill inte beblanda oss med 15åringar för vi har inte 
så mycket gemensamt med dom” (Marita, Österlengymnasiet). Eller 
som trygga Marlene, som dock egentligen aldrig hängt där, uttrycker 
det: ”Jag tycker att det känns som att gå på kyrkans barntimme igen 
liksom. … Jag har inte behov att nån ska ta hand om mig längre.”

Mer politiskt engagerade ungdomar, de flesta delar av ”Julmuströ
relsen” (se vidare 9.4.), är betydligt mer kritiska:

Det är en stad som inte är anpassad för ungdomar. Den är inte 

anpassad för dig om du är mellan 13 och 18/20. För ungdomar i 

den här stan finns det inte mycket att göra, om du inte är påhit

tig och fyndig liksom… Svårt att sätta fingret på för man vet inte 

vad alla vill ha. För vi har ju en ungdomsgård [Bénkadí] som 

faktiskt är helt OK från och till liksom men den har ju inte för

hindrat någon att börja knarka liksom [...] Problematiken med 

det [Bénkadí] är att det är anpassat för 1316. Då är det intres
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sant att vara där. Men så fort du kommer ovanför 16 så är det 

pisstråkigt… Nä då vill man inte vara där längre. … Det finns 

inget ställe för äldre, unga vuxna, om vi säger för gymnasiet och 

lite ovanför kanske. Det finns inte något sånt häng. Det finns 

dyra jävla kaféer som kostar hur mycket som helst. Alla har inte 

dom pengarna. … Om du röker nära Bénkadís dörr så kan du 

bli portad därifrån… då måste man gå runt hela byggnaden och 

ställa sig bakom… Skapa en vuxnare atmosfär… Jag tror att det 

handlar om småstadstristess och understimulans… Sen måste 

man skapa engagemang hos andra ungdomar också. Om man 

skapar ett häng för äldre ungdomar så kommer det att nätverka 

sig självt (Rolf, Österlengymnasiet). 

Jag tror att just allaktivitetshus handlar om att ta det där steget 

och visa att man inte är rädd för att det är här man ska träffas för 

att alla dom här åldersgrupperna, grupperingarna … det är inte 

så jäkla farligt. Så här enkelt är det liksom och det krävs inte så 

mycket för at vi bara ska träffas och bara göra grejer… och det 

är helt vansinnigt hur kul det är att bara ha en sån grej. Av egen 

erfarenhet så vet jag hur det är, hur alla dom här banden bara 

slits loss mellan grupper. Man har moppegäng som till slut inte 

klarar av att hålla sig av nyfikenhet bara för att gå dit och kolla. 

Mycket av det här, strävan efter ett allaktivitetshus kan jag känna 

ofta bara handlar om att just bevisa det. Man vill bara bevisa att 

så enkelt är det. Att göra det… För det kostar ingenting (Sören, 

Österlengymnasiet)

… Man hade ju hoppats på att kunna skapa något som skulle 

kunna leva kvar. En plats för ungdomar liksom. … Det var ju 

en dröm om att skapa ett ställe för ungdomar av ungdomar och 

som skulle gå ner i arv liksom till de yngre människorna. Dom 

som var ett par år yngre skulle ta hand om det och gå vidare. Det 

blev ju inte så mycket av det. Det är ingen som vågar satsa på det. 

Dom vill egentligen inte satsa på det… åtminstone ganska många 

av dom. Dom satsar hellre på … Det är ju som en tyst grej med 

Simrishamn. Det är pensionärerna och det är ungdomarna… 

Man gör ju ingenting för att skapa tillgångar av ungdomar i Sim

rishamn utan det är ju snarare så att det försvinner ungdomar 
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varje år… Ungdomarna går minus och alla andra plus. Så det 

är väl ingenting som man vill satsa pengar på eftersom dom inte 

satsar på något annat ungdomsprojekt överhuvudtaget (Rolf, 

Österlengymnasiet).

Dessa ungdomar menar att alla inte är intresserade av att måla, 
dansa, spela teater eller fotografera, dvs. av för dem traditionella fri
tidsgårdsaktiviteter. Många, speciellt i tonåren, vill bara ”överleva” 
sina egna existentiella funderingar och sökanden. Till detta hör ofta 
en önskan om att få lov att vara någonstans utan krav på att behöva 
prestera eller att bli bedömd, en tillflykt helt enkelt. 

… att kunna ha ett större socialt liv där man har något gemen

samt… att få vara någonstans och hänga, spela spel och äta bul

lar, titta på en dålig film… bara att få komma ifrån lite och inte 

sitta hemma och bara sitta … blir påmind om allt [apropå bl.a. 

en jobbig barndom]… där har man ju alla påminnelser … så det 

är en bra tillflykt (Marita om kyrkan).

För många ungdomar erbjuder Bénkadí detta, och det saknas på 
intet sätt positiva vitsord: ”… Det är som en liten familj därnere… 
vem som helst får vara där…” (Helena), utan att kanske fördenskull 
självklart kunna tillfredsställa allas behov. 

För andra, som oftast verkar ha en borgerlig, uttalat trygg och idealt 
ombonad familjebakgrund och vara en del av ett stabilt kompis
gäng, fyller fritidsgården inte någon speciellt viktig funktion: 

Tycker nog inte om folket som hänger där. Antingen är det väl

digt unga eller såna som är politiskt aktiva och jag orkar inte 

med dom…[…]… Umgås ofta ganska många samtidigt… våld

gästar någon kompis eller sitter på något kafé eller ute… Alltid 

någon som har anknytning till någon och så blir det ett gäng… 

Gillar mest att ta det lugnt med kompisar och chillaxa hos någon 

(Sune, gymnasieelev).
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För dessa välanpassade, välintegrerade ungdomar finns det inte 
något uttalat behov av ett alternativt Ungdomens hus. De menar att 
det går bra att utöva inflytande över ungdomars situation inom de 
ramar som finns. Helena sammanfattar denna position väldigt väl:

En vanlig dag i Simrishamn. Vad kan man göra? Jag går i skolan. 

Jag vet inte vad man mer ska göra men än att gå i skolan. Efter 

skolan är det att plugga eller att möjligtvis träffa någon kompis 

eller gå ner på Bénkadí. Man hinner inget mer…



72

7 DROGVANOR I SIMRISHAMN I  
 RELATIVA TERMER

7.1 Förhållandet mellan levnadsvanor och hälsa
Livsstil eller dåliga levnadsvanor är inte samma sak som sjukdom, 
utan snarare en orsak till sjukdom. Hälsa är ett mått på individuell 
nivå, medan folkhälsa handlar om hela (eller grupper av) befolk
ningens hälsa. Hälsoklyftorna är stora, även i ett land som Sverige. 
Till exempel skiljer det fem år i medellivslängd beroende på vilken 
social klass man tillhör. Figur 1 pekar på sambanden mellan sam
hällets ansvar för människors livsvillkor och utfallet i folkhälsa/
hälsa. Val av livsstil är inte ett fritt intellektuellt val av vanor. För 
varje individ är valet en följd av livserfarenhet, samspel med andra, 
självkänsla och inte minst hur samhällets resurser styrs mot rättvisa 
villkor (Pellmer/Wramner 2007). 

 

Figur	1.	Sambandet	mellan	hälsoutfall	till	följd	av	samhällets	livsvillkor	
(Socialstyrelsen	2001)

Levnadsvanor predicerar ohälsa och sjukdom. Det finns en mängd 
olika riskfaktorer för ohälsa/sjukdom. I denna rapport läggs fokus 
på droger som utgör ett hot för barn och ungdom, också upp i 
åldern. Tidig debutålder ger sämre prognos, eftersom tidig tillvänj
ning generellt sätt ger mer problem i högre ålder. Droganvändning 
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i tidig ålder är starkt förknippad med våld, sexuell ohälsa, olyckor 
m.m. Droganvändning kan också ses som en indikation på hur 
den övriga hälsan är bland barn och ungdom, inte minst vad gäller 
psykisk ohälsa, där det är känt att droger negativt samvarierar med 
den psykiska hälsan (FHI rapport nr 2003:10) .

7.2  Alkohol som folkhälsoproblem

7.2.1  Allmänna konsumtionstendenser
Alkohol är konstant ett stort folkhälsoproblem i Sverige, även om 
konsumtionsnivåerna varierar över tid. De medicinska och sociala 
följderna av högt alkoholintag/missbruk får stora verkningar för 
såväl samhälle som individ och är en stor riskfaktor för sjukdom 
och olycksfall. Det finns ett samband mellan mängden alkohol som 
konsumeras i ett samhälle och mängden problem. Detta brukar 
benämnas totalkonsumtionsmodellen. Ju mer som konsumeras, 
desto fler skador och sjukdomar samt fler missbrukare. Från mitten 
av 1980talet har konsumtionen ökat. Den nådde sin topp i mitten 
av 2000talet och tycks därefter ha sjunkit något, men ligger kvar på 
en hög nivå. 2004 var konsumtionen 10,5 liter 100 % ren alkohol 
per person och år. 

Situationen för barn och ungdomar har följt samma mönster som 
för de vuxna, men konsumtionsnivåerna är, och har varit, lägre än 
för vuxna. Bland pojkarna i nionde klass låg konsumtionen på 3,2 
liter ren alkohol 2009 och för flickorna 2,1 liter ren alkohol per 
person och år. Motsvarande siffror för elever i gymnasiets årskurs 2 
är 6,1 liter för pojkarna och 4,1 liter för flickorna (Hvitfeldt8 2009). 

Intensivkonsumtion av alkohol ger stora problem i form av ska
degörelse, bråk, rattonykterhet och fysiologiska skador. Dessutom 
ökar risken för beroende. Med intensivkonsumtion avses att man 
vid ett och samma tillfälle dricker motsvarande 18 cl starksprit, eller 
en flaska vin, eller fyra stora burkar starköl/cider/alkoläsk eller 6 
stora burkar folköl. Andelen intensivkonsumenter i årskurs 9 var 
omkring en fjärdedel bland såväl pojkar som flickor, och bland 

8  Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
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elever i årskurs 2 på gymnasiet var knappt hälften av flickorna och 
drygt hälften av pojkarna intensivkonsumenter (Hvitfeldt 2009). 

Det är värt att notera att mängden alkoholkonsumenter stadigt 
sjunker bland barn och ungdom. År 1971 startade Centralförbundet 
för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) sina mätningar och då 
var ca 90 % av eleverna årskurs 9 alkoholkonsumenter. År 2009 
var 58 % av pojkarna alkoholkonsumenter och 65 % av flickorna 
(Hvitfeldt 2009). Mätningarna av elever i årskurs 2 i gymnasiet star
tade 2004, och även här ses en minskning, för flickor från 89 % till 
84 % och bland pojkar från 86 % till 81 % (op. cit.). 

7.2.2 Situationen bland ungdomar i Simrishamn
Det finns geografiska skillnader i barns och ungdomars alkoholkon
sumtion. Skåne län och Stockholm utmärker sig negativt. Siffrorna 
från Simrishamn och Skåne är hämtade från de regelbundet åter
kommande drogvaneundersökningar (DVU) som görs av Region 
Skåne (www.skane.se) och siffrorna från riket är från CAN. Eleverna 
i årskurs 9 dricker mer alkohol jämfört med länet i övrigt, se tabell 
2 och 3.

Tabell 2 och 3. Användning av alkohol bland elever i årskurs 9 i 
Sverige, Skåne län och Simrishamn (Hvitfeldt 2009, DVU 2009).

Flickor åk 9
Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Alkohol 
konsumenter 81,3 75,9 76,2 90,7 81,3 78,4 65

Har varit  
berusade 55,8 52,6 53,6 74 66,3 54,3 

Intensiv 
konsumenter 27,7 28,2 23,8 46,9 35,6 19,4 23
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Pojkar åk 9
Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Alkohol 
konsumenter 80,5 71,9 72,3 87,5 78,1 78,6 58

Har varit  
berusade 55,1 50,7 49,3 55,8 55,8 55,1 

Intensiv
konsumenter 33,4 32,5 25,6 36,5 40 27,1 23

Trenden med sjunkande konsumtion av alkohol bland elever i 
årskurs 9 är tydlig i båda tabellerna. Mängden alkoholkonsumenter 
bland flickorna minskade med nästan 13 % från 2005 till 2009, men 
ligger kvar på en hög nivå jämfört med län och rike. Intensivkon
sumtionen var dock lägre bland flickor i årskurs 9 jämfört med såväl 
län som rike. Även bland pojkarna minskade antalet konsumenter 
från 2005 till 2009, då med ca 9 %, men det ligger fortfarande högt 
i jämförelse. Bland pojkarna minskade intensivkonsumtionen från 
2007 till 2009 med nästan 13 %.

Alkoholsituationen för gymnasieelever i årskurs 2 påminner om 
den för elever i årskurs 9, såtillvida att många är konsumenter och 
dricker för att bli berusade; se tabell 4 och 5.
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Tabell 4 och 5. Användning av alkohol bland elever i årskurs 2 på 
gymnasiet i Sverige, Skåne län och Simrishamn  (Hvitfeldt 2009, 
DVU 2009).

Flickor åk 2 
gymnasiet

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Alkohol
konsumenter 94,3 94,4 91,7 98,5 93,6 95,8 84

Har varit  
berusade 82,8 80 79,3 85,6 85,6 87,3 

Intensiv
konsumenter 51 51,1 40,3 55,7 61,3 56,3 48

Pojkar åk 2 
gymnasiet

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Alkohol
konsumenter 92,8 91,7 91,4 86,8 95,1 95,6 81

Har varit  
berusade 84,3 82,2 80,6 76,9 83,3 83,6 

Intensiv 
konsumenter

59,7 62,6 52,2 49,2 63,1 56,7 55
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Simrishamn utmärker sig med sina många alkoholkonsumenter. 
9596 % av eleverna dricker alkohol i Simrishamn, jämfört med 
82,5 % i riket och ca 85 % generellt i Skåne. Dessutom går elev
erna i Simrishamn mot trenden med färre alkoholkonsumenter, och 
nästan alla elever i årskurs 2 på gymnasiet är alkoholkonsumenter. 
Det är också mer vanligt att ungdomarna berusningsdricker, och 
värt att notera är att det är praktiskt taget ingen skillnad mellan 
pojkar och flickor. 

7.3 Tobak som folkhälsoproblem

7.3.1 Allmänna konsumtionstendenser
Så gott som alla stora folksjukdomar (främst cancer och hjärtkärl
sjukdom) har ett samband med rökning (Pellmer/Wramner 2007). 
Rökning är också den främsta förebyggbara orsaken till ohälsa och 
förtidig död i västvärlden (ibid.). Varannan rökare dör i förtid till 
följd av sin rökning och förlorar i genomsnitt 13 levnadsår. Cirka 
7 000 dödsfall orsakas av rökning varje år (ibid.). Vad det gäller 
snusning, är evidensläget mer oklart i förhållande till sjukdom och 
ohälsa. Vissa studier har hittat ett samband mellan snus och buk
spottkörtelcancer (ibid.). I förhållande till rökning är dock snusning
ens skadeverkningar få och störst fokus bör ligga på rökning som 
folkhälsoproblem. Sedan 1980 har en miljon svenskar slutat röka 
(FHI 2009). Andelen dagligrökare är i ett internationellt perspektiv 
få: 11 % av männen röker och 13 % av kvinnorna. Andelen dag
ligsnusare i Sverige är ca 11 % , 19 % av männen och 4 % av kvin
norna. Liksom vid alkohol, anses tidig debut vara särskilt skadligt, 
inte minst på grund av risken att utveckla ett nikotinberoende som 
kan vara mycket svårt att bryta. 

Bland barn och ungdom är situationen likartad vad gäller trenden 
med minskad rökning, och totalt sett har konsumtionen sjunkit kraf
tigt sedan början av 1970talet, då ca 44 % av eleverna var daglig
rökare (Hvitfeldt 2009). Viss variation kan noteras de senaste åren. 
Mängden dagligrökande9 pojkar i årskurs 9 ökade från 6 % år 2004 
till 9 % år 2009. För flickor i årskurs 9 minskade mängden daglig
rökare från 13 % år 2004 till 12 % år 2009. Av dem som totalt sett 

9  Med dagligrökare avses personer som röker dagligen eller nästan dagligen.
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röker någon cigarett, t.ex. vid fester, finns det 23 % pojkar och 30 
% flickor i denna årskurs. I gymnasiets årskurs 2 fanns det år 2004 
10 % dagligrökare och år 2009 12 %. Motsvarande bland flickorna 
var 17 % år 2004 och 19 % år 2009, dvs. en ökande tendens (ibid.). 
Andelen pojkar i årskurs 9 som snusade var år 2004 15 % och år 
2009 9 %. Bland flickor i årskurs 9 fanns 3 % dagligsnusare år 2004 
och ingen år 2009. Bland gymnasieelever i årskurs 2 snusade 25 % 
av pojkarna dagligen år 2004 för att minska till 15 % år 2009. För 
flickor var motsvarande siffror 4 % år 2004 , vilket minskade till 3 
% år 2009. Således finns en tendens att rökningen ökar bland barn 
och ungdomar, men att snusningen minskar.

7.3.2 Situationen bland ungdomar i Simrishamn
Siffrorna från tabell 6 (se nedan) anger användning någon gång det 
senaste året och således inte bara de som röker eller snusar dagligen 
i Simrishamn i årskurs 9.

Tabell 6. Andel som rökt eller snusat någon gång de senaste 12 
månaderna bland pojkar och flickor i årskurs 9 i Skåne län, Simris
hamn och riket (Hvitfeldt 2009, DVU 2009).

Pojkar åk 9
Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Röker 
22,1 21,8 24,5 20,9 27,5 34 23

Snusar
20,7 15,9 16,7 11,6 15,7 21,6 15

Flickor åk 9

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Röker
29,3 26 30,1 35,4 27,3 32,6 30

Snusar
4,1 2,4 3,2 4,2 3,4 1,1 4
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Det finns en tendens att användningen bland elever i årskurs 9 fluk
tuerar mycket från år till år. Mest allvarlig är pojkarnas ökande 
trend kring rökning, och 34 % röker jämfört med 23 % i riket. 
Flickornas rökvanor minskar kraftigt mellan 2005 och 2007, men 
ökar igen år 2009 till 32,6 % , att jämföra med riket på 30 %. Sta
tistiken för snusvanor är negativ för pojkar. 21,6 % av pojkarna 
snusar och motsvarande siffror i riket är 15 %. Flickornas tendens 
är att snusanvändarna minskar och endast 1,1 % snusade år 2009. 
Motsvarande siffror för riket var 4 %.

För eleverna i årskurs 2 gymnasiet syns tydliga trender, även om 
fluktuationen mellan åren är stor; se tabell 7. 

Tabell 7. Andel som rökt eller snusat någon gång de senaste 12 måna
derna i årskurs 2 på gymnasiet bland pojkar och flickor i Skåne län, 
Simrishamn och riket.

Pojkar åk 2 
gymnasiet

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Röker 
36 32,7 37,8 29,2 32,3 44,8 33

Snusar
28,6 27 24,8 27,7 17,2 16,4 23

Flickor åk 2 
gymnasiet

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Röker
39,6 39,6 40,5 37,7 30 51,1 42

Snusar
6,4 4,9 4,2 6,7 0 10,4 7
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År 2009 finns många användare av tobak i Simrishamn bland gym
nasieelever i årskurs 2. Bland pojkarna syns en starkt ökande trend 
av rökare, 44,8 %. Motsvarande siffra i riket är 33 %. Siffrorna 
för snusanvändning är mer positiva och trenden är att det minskar, 
från 27,7 % år 2005 till 16,4% år 2009. Motsvarande siffra på 
riksnivå är 23 %. Flickorna visade en minskande trend från 2005 till 
2007, där rökarna minskade från 37,7 till 30 %. År 2009 hade dock 
mängden användare ökat till hela 51,1 %. Motsvarande siffra för 
riket var 42 %. Även statistiken kring snusanvändning tycks visa på 
stora variationer från år till år. År 2005 snusade 6,7 % av flickorna. 
År 2007 fanns det inga snusare, men år 2009 hade andelen ökat till 
10,4 %, vilket är högre än det genomsnittliga värdet.

7.4 Narkotika som folkhälsoproblem

7.4.1 Allmänna konsumtionstendenser
Med narkotikamissbruk menas all narkotikakonsumtion i ickemed
icinskt syfte (Pellmer/Wramner 2007). Till skillnad från alkohol och 
tobak, är all konsumtion illegal och anses inte i vårt land vara socialt 
acceptabel. Förekomsten av narkotikamissbruk är storleksmässigt 
inte i närheten av de konsumtionsnivåer som gäller för alkohol och 
tobak, men eftersom de samhälleliga liksom de individrelaterade 
skadeverkningarna blir så stora bör problemet ges stort fokus. Nar
kotika innehar en särställning vad det gäller beroendeutveckling. 
CAN (Hvitfeldt 2009) räknar med att det finns ca 30 000 tunga 
missbrukare i Sverige år 2009 och att cannabisanvändningen är den 
mest frekvent använda drogen, där 2 % uppger att de använt drogen 
någon gång under året och 1 % att de använt cannabis den senaste 
månaden. De flesta användarna finns i åldersgruppen 16–29 år.

Narkotikabruket visar en tendens att fluktuera över tid. Under 1980
talet sjönk konsumtionen bland barn och ungdomar, för att sedan 
öka under hela 1990talet. Vid millennieskiftet avtog konsumtionen 
på nytt, men den tycks öka igen. Priserna på narkotika har stadigt 
sjunkit sedan 1990 och detta ökar tillgängligheten till narkotika, 
vilket förmodligen har ökat efterfrågan. 
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7.4.2 Situationen bland ungdomar i Simrishamn
Tabell 8 och 9. Andel elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet 
som någon gång har provat narkotika eller haft möjlighet att prova 
narkotika i Skåne län, Simrishamn och riket (Hvitfeldt 2009, DVU 
2009).

Pojkar åk 9
Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Har använt 
narkotika någon 
gång

8,6 8,3 10,6 5,8 13 9,2 9

Har haft möjlig
het att prova 
narkotika

23,8 21,2 25,2 29,8 23,3 26,5 21

Flickor åk 9

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Har använt 
narkotika någon 
gång

5,5 5 8,3 5,2 9,4 6,5 7

Har haft möjlig
het att prova 
narkotika

19,2 17,7 24,5 17,7 24,4 30,1 19
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Pojkar åk 2 
gymnasiet

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Har använt nar
kotika någon 
gång

16 16,2 20,5 15,4 17,2 25,4 18

Har haft möj
lighet att prova 
narkotika

43,5 39,2 47,3 40 41,5 47,8 36

Flickor åk 2 
gymnasiet

Hela DVU Simrishamn Riket

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2009

Har använt nar
kotika någon 
gång

10,3 12,6 15,4 10,6 6,3 22,2 15

Har haft möj
lighet att prova 
narkotika

36,3 33,7 40,7 42,6 35,5 52,1 34

Med narkotika menas här alla former av narkotiska substanser, 
inklusive cannabis och marijuana (som dominerar kraftigt bland 
narkotikaanvändarna). Bland eleverna i årskurs 9 ses en minskning 
av narkotikabruk från år 2007, men en ökning från år 2005. Sam
mantaget ligger siffrorna på ungefär samma nivåer som för län och 
rike. Många har haft möjlighet att prova narkotika, vilket tyder på 
hög tillgänglighet. 

Statistiken kring elever i årskurs 2 på gymnasiet är av allvarligare 
karaktär. Det finns en stigande trend för såväl länet som kommunen, 



83

som ligger klart över riket som helhet. Hela 25,4 % av pojkarna och 
22,2 % av flickorna har provat narkotika vid något tillfälle. Det 
finns en indikation på att tillgängligheten är mycket hög, utifrån att 
ca hälften av de tillfrågade har haft möjlighet att prova narkotika.

Sammanfattningsvis kan konstateras att drogsituationen för barn 
och ungdom i Simrishamn är något oroväckande. Se vidare kapitel 
10.
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8 BESLUTSFATTARES OCH  
 PRAKTIKERS PERSPEKTIV På  
 UNGDOMARS DELAKTIGHET

Resultaten visar att det bland kommunens beslutsfattare och prak
tiker10 finns en påtaglig oro för avsaknaden av vuxna förebilder 
och stöd i ungdomsmiljöer. Exempelvis framgår det att minderåriga 
ungdomar, på grund av minskade ekonomiska och personella resur
ser, under veckosluten kan dricka sig redlösa på offentliga platser 
i Simrishamn utan att stödjande vuxna finns närvarande. Denna 
erfarenhetsbaserade oro bland vuxna som arbetar med ungdomar 
styrks såväl statistiskt (se kap. 7) som i intervjuer med ungdomar (se 
kap. 10). Det finns också resultat som tyder på att beslutsfattare och 
praktiker, trots den i grunden goda viljan, i vissa fall saknar både 
medvetenhet om vad som menas med ungdomars delaktighet och 
kunskaper om arbetssätt som kan ge ungdomar ökad egenmakt och 
möjlighet till reellt inflytande över sina liv – en  problematik som 
inte är alltför ovanlig (se t.ex. Ljungberg 2009). Resultaten visar 
också att de ständiga besparingskraven på landets kommuner även 
drabbar ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande i sam
hällslivet. I de fall där verksamheter redan har fungerande deltagar
centrerade aktiviteter med ungdomar, sker ekonomiska och perso
nella nedskärningar som riskerar att få långtgående konsekvenser 
för ungdomars livsförlopp (SOU 2001:79).

10  Vi har valt benämningen beslutsfattare och praktiker för de personer som vi intervjuade (arbetsför
medlare vid arbetsförmedlingen, enhetschef för en grundskola, pastor för ELIMkyrkan, psykolog vid 
barn och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP) och familjemottagningen, samordnare för Ungdomsgrup
pen inom socialförvaltningen, sjukskötare vid ungdomsmottagningen, skolsköterska vid en grund
skola och ungdomssamordnare för Ungdomens hus), eftersom dessa två roller många gånger kan vara 
svåra att separera i praktiken.
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På grundval av kunskap utvunnen från åtta intervjuer, som genom
förts med beslutsfattare och praktiker som är väl förtrogna med 
ungdomars situation i Simrishamns kommun, redovisas således 
nedan tre signifikanta grundteman som vi uppfattar som möjliga att 
bygga vidare på i framtida deltagarbaserade aktionsforskningsan
satser. Dessa tre signifikanta grundteman, illustrerade av informan
ternas berättelser, har särskild relevans för Simrishamns kommun. 
Vi är medvetna om att de beslutsfattare och praktiker som inter
vjuades arbetar i offentliga och frivilliga organisationer med högst 
olikartade ansvarsområden, regelverk och uppdrag, men att det 
trots dessa skillnader förhoppningsvis kan finnas värdefulla gemen
samma intressen. I vår explorativa forskningsstudie har vi i möjli
gaste mån försökt utgå ifrån vad intervjupersonerna (beslutsfattare 
och praktiker i detta kapitel) har berättat och inte ifrån våra egna 
(forskarnas) förutbestämda antaganden om vad som är angeläget i 
Simrishamn när det gäller ungdomsfrågor.

8.1 Interprofessionell och intersektoriell samverkan mellan  
 olika aktörer som arbetar med ungdomar
I våra intervjuer med beslutsfattare och praktiker blev det relativt 
tydligt att det fanns mer än ett sätt att berätta om hur samverkan 
mellan offentliga och frivilliga organisationer fungerade eller inte 
fungerade under hösten 2009. Det fanns berättelser som dels i stora 
drag gick ut på att samverkan fungerade tillfredsställande, dels foku
serade mer på de resurs eller samverkansbrister som fanns mellan 
och inom olika organisationer. Som Axelsson och Bihari Axelsson 
(2007) skriver, finns det antagligen inom ramen för en välfärdsstat 
med alltmer specialiserade professioner omfattande hälsofrämjande 
fördelar med en förbättrad intersektoriell samverkan mellan olika 
förvaltningar. När alltfler yrkesgrupper inom olika myndigheter 
professionaliseras finns det nämligen en tendens att en hälsofräm
jande intersektoriell helhetssyn underordnas ett utökat professio
nellt revirtänkande, i synnerhet i organisatoriskt krävande bespa
ringstider, mellan olika förvaltningar. Samtidigt är det betydelsefullt 
att ha i åtanke att detta är en explorativ pilotstudie och att det krävs 
en väsentlig precisering av samverkansformer och mål, för annars 
finns det en uppenbar risk att samverkansarbetet kan kännas som 
pålagt uppifrån och därmed mindre meningsfullt (Westrin 1986).
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8.1.1 Interprofessionell och intersektoriell samverkan mellan  
 offentliga förvaltningar som fungerat, samt betydelsen  
 av den ekonomiska styrningen vid sociala insatser
När det gäller  interprofessionell och intersektoriell samverkan 
mellan olika offentliga förvaltningar, som polismyndigheten, skolan, 
Ungdomens hus och BUP, hade samordnaren för Ungdomsgruppen 
inom individ och familjeomsorgen (IoF) mestadels positiva erfaren
heter. Visserligen menade samordnaren att ”det alltid finns saker att 
jobba vidare på,” men i stora drag var denne nöjd med samverkan 
inom kommunen:

Polisen har vi samarbetsträffar med, regelbundet, och vi är ju 

med när det är polisförhör. Jag tycker det funkar bra. Skolan, 

där har vi ofta kontakt med kuratorer, eftersom de flesta anmäl

ningar kommer från skolan, och att vi kan vara med när det 

hålls konferenser. Och att hjälpa föräldrar när de tycker att det 

är jätteknepigt med vad som händer nu i skolan och så. Och vi 

har också varit och informerat på föräldramöten, just nu är det 

kring droger, och även informera lärare om vår verksamhet då, 

hur en anmälan går till och så. Sedan är vi med i en grupp där vi 

träffar representanter från resursteamet och elevhälsan, och från 

socialförvaltningen och en, ja vad sjutton har hon nu för titel, 

som också sitter på BU? Vi har regelbundna träffar för att se hur 

läget är och vad vi ska jobba tillsammans med. Sedan har vi träf

far med Ungdomens hus, som är på kultur och fritid. Då går vi 

och träffar personalen på Ungdomens hus.

Psykologen vid barn och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP) och 
familjemottagningen hade en något mer ”kluven bild” av hur inter
sektoriell samverkan och den ekonomiska styrningen fungerade 
mellan olika myndigheter i kommunen:

Socialförvaltningarna har vi ett visst samarbete med sedan har vi 

mycket samarbete med skolorna, alltså, vi träffas för att disku

tera generella problem, men vi kan också träffas när man bryter 

sekretessen, och vara med och diskutera och vara med gemen

samt i behandlingsarbetet. Sedan är det barnhälsovårdspsykolo

gerna, som ibland remitterar hit, och sedan har vi kontinuerlig 
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kontakt med vår barnmottagning, vissa skickar vi till dem och 

andra skickar de till oss, och vissa har vi tillsammans. […] Soci

alförvaltningens Ungdomsgrupp har vi en del kontakt med. De är 

några stycken. De är väldigt bra. När det kommer till sådana där 

frågor, vem som ska betala, så blir det väldigt svårt. Därför är det 

svårt med de här mötena, för jag har ju aldrig mandat i ett sådant 

möte att bestämma någonting, och inte de från Ungdomsgruppen 

heller. Så vi kan komma överens om vad som helst, och sedan blir 

det ändå liksom problem. […] Jag bryr mig inte om vilket det är, 

bara det blir gjort, men jag har inga pengar.

Trots att psykologen i grunden är positiv till samverkan med social
förvaltningen, hävdar denne samtidigt att det är ett verkligt dilemma 
att sakna mandat för att besluta om vilken myndighet som i slutän
dan skall betala för behandlingsinsatserna. Utsatta barn och ungdo
mar kan således riskera att hamna i ett ingenmansland mellan olika 
förvaltningars formella strukturer. För att hänvisa till vad Axelsson 
och Bihari Axelsson skriver ovan, kan möjligen bristen på mandat 
i detta fall härledas till ett utökat ekonomiskt och professionellt 
revirtänkande mellan förvaltningar, dvs. ”man sparar tid genom 
att slippa onödiga remissvägar” (Westrin 1986, s. 281). Vi menar 
därför att det skulle vara värdefullt för stadens utsatta barn och 
ungdomar ifall beslutsfattare och praktiker i kommunen gemensamt 
kunde diskutera om den nuvarande ekonomiska styrningen och 
intersektoriella samverkan mellan olika förvaltningar verkligen är 
den effektivaste, när det gäller vem eller vilka som har mandat att 
fatta beslut i olika ärenden. Möjligen kan det vara så att tjänstemän 
längre ned i organisationen behöver tydligare mandat, eller kanske 
tydligare mål, för att kunna besluta om de effektivaste hälsofräm
jande behandlingsinsatserna. Diskussionen behöver förslagsvis inte 
endast specifikt gälla samarbetet mellan BUP och socialförvalt
ningen, utan den skulle med fördel kunna föras på en mer principiell 
och sektorsövergripande nivå i kommunen.
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8.1.2 Ett exempel där interprofessionell och intersektoriell  
 samverkan mellan två offentliga förvaltningar inte  
 har fungerat helt tillfredsställande
Sjukskötaren, som också arbetar delar av veckan i Tomelilla och i 
Ystad, på ungdomsmottagningen, var den person som i höstas var 
mest kritisk till samverkan med en annan förvaltning (Korsavads
skolan) i Simrishamn, även om samarbetet fungerade bättre under 
våren 2010:

Ja, i Tomelilla fungerar det med skolsköterskan, men det fung

erar inte på Simrishamnsskolorna, det är inget samarbete alls där. 

Det är, usch ja, nu är det Korsavadsskolan och det har aldrig 

någonsin fungerat på Korsavadsskolan och nu är det ännu sämre 

i år, alltså, sedan Joneberg har försvunnit. Joneberg har alltid 

fungerat superbra, Korsavad har alltid varit ett kaos, det har, ja, 

vi har erbjudit, men något år har de inte kunnat organisera upp 

så att de har kunnat komma till mottagningen, och något år så 

har det, ja vi har bokat in tider och eleverna har uteblivit. Man 

kommer till skolan och de vet inte om att man ska komma. Det 

är ett fullständigt kaos där. Nej, jag vet inte varför egentligen, 

men det känns liksom hopplöst med Korsavadsskolan.

Det är naturligtvis svårt att dra några långtgående slutsatser om vad 
bristande samverkan mellan ungdomsmottagningen och Korsavads
skolan kan få för effekter på högstadieelevernas sexuella hälsa, även 
om de flesta sannolikt kan vara överens om att samverkan behöver 
fungera bättre än vad den gjorde t.o.m. hösten 2009.
 
Enligt sjukskötaren är gymnasielärarna på Österlengymnasiet pres
sade av sitt arbetsschema, vilket gör att de ofta är tveksamma till att 
ungdomsmottagningen kommer och informerar eleverna. Det krävs 
enligt sjukskötaren i regel att det finns minst en drivande person på 
skolan, ofta skolsköterskan, för att de andra lärarna skall bli med
vetna om hur viktigt det är för elevernas sexuella hälsa att ungdoms
mottagningen kommer och informerar:

Ja, alltså, vi har ju inget direkt sådär att vi går ut på gymnasie

skolorna. Det är ju alltid lite, det är lite knepigt på gymnasie
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skolorna, även om skolsköterskorna ofta är väldigt villiga och 

så, men det är lite så att var lärare håller så enormt hårt i sina 

lektionstimmar, så kommer man in och vill ha någon slags infor

mation så ”nej, det får inte drabba engelskan, det får inte drabba 

samhällskunskapen, det får inte drabba fysiken, det får absolut 

inte tas från mina timmar,” och det möter lite motstånd där, och 

det är lite synd det också, ja. […] Annars är ju skolan en bra 

inkörsväg.

Sjukskötaren menar dock, som nämnts, att samverkan mellan ung
domsmottagningen och Korsavadsskolan har förbättrats under 
våren 2010. Det kan säkert ändå vara värt att föra öppna samtal 
om huruvida interprofessionell och intersektoriell samverkan mellan 
ungdomsmottagningen och andra verksamheter i kommunen skulle 
kunna organiseras bättre.

8.1.3 Konsekvenserna av de återkommande besparings- 
 kraven på kommunerna
Ungdomssamordnaren vid Ungdomens hus, Bénkadí, menar att 
de flesta samverkansproblemen i kommunen förmodligen går att 
härleda till bristen på ekonomiska och personella resurser. Effek
tiviseringsåtgärderna i kommunen gör att samverkan mellan olika 
organisationer inte alltid fungerar som det en gång var tänkt:

Den känsla jag får är att alla är så upptagna med vad de själva 

håller på med. Till exempel just nu kan man uppleva att rekto

rerna inte hinner med. De hinner inte med. Vi har haft diskus

sioner om möjliga demokratidagar och samarbetsprojekt och 

annat, och de, jag får en känsla av att de är överbelastade med 

andra frågor. Med nya skolan som öppnades, med gymnasiets 

framtid, med lärarnas uppror […] eller vad det är. Även social

förvaltningen och Ungdomsgruppen måste jag försvara genom 

att säga att jag tror att de också är överbelastade, att det här med 

Barnens bästa i centrum [BBIC]arbetssättet som ska garantera… 

men det kräver enormt mycket tid, så varenda gång vi lämnar in 

en anmälan till socialen… nu har jag fått en tid att vi ska träffa en 

ungdom och förälder tillsammans och jag tror inte att det finns 

en ovilja att samarbeta men tidsmässigt, och där är man tillbaka 
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till resurser. Man drar ner, man effektiviserar, och där kan jag 

säga, vi också efter nyår. Jag vet inte hur många gånger jag kom

mer att behöva säga ”det här hade varit jättefint, men vi har 

inte tid. […] Så det handlar om en helhetssatsning på ungdomens 

bästa, som förebyggande arbete i stället för att spendera på… så 

svaret är att jag tror att resurserna är mindre totalt sett, och att 

folk är överbelastade.

I våra intervjuer framgår det att samtliga personer har den goda 
viljan att främja ett hälsosamt och meningsfullt liv för bygdens ung
domar, men att det finns stötestenar, såsom bristande ekonomiska 
och personella resurser, som gör att dessa inte alltid kan realiseras. I 
intervjuerna framgår det också att utökade ekonomiska och perso
nella resurser faktiskt kan göra skillnad. Det handlar enligt besluts
fattare och praktiker alltså inte enbart om omprioriteringar och 
rationaliseringar av befintliga ekonomiska och personella resurser, 
utan om att faktiskt investera nya resurser för att främja ungdomars 
delaktighet i samhällslivet.

8.1.4 Slutsatser
I citaten ovan framträder en mångfald berättelser om hur interpro
fessionell och intersektoriell samverkan mellan de aktörer i kommu
nen som arbetar med ungdomar fungerar eller inte fungerar, när det 
gäller en hälsofrämjande helhetssyn. Bristen på ekonomiska och per
sonella resurser verkar dock vara ett ständigt återkommande tema 
i alla Sveriges kommuner (Andersson 2009). Dessa besparingskrav 
kan, enligt beslutsfattare och praktiker i Simrishamn, vara ett reellt 
hinder för att på ett hållbart sätt kunna främja ungdomars kontroll 
över sina liv. Vi menar vidare att intersektoriell samverkan kring 
Simrishamns ungdomar är ett alltför genomgripande och mångfa
cetterat område för att endast inkludera beslutsfattare och praktiker 
från offentliga förvaltningar och myndigheter. Även lokalt förank
rade aktörer, som Pingstkyrkan, Svenska kyrkan, idrottsföreningar, 
föräldrakooperativ, Oasen, ungdomarna själva och andra, bör ges 
en verklig möjlighet att delta i processbaserade nätverksmöten kring 
ungdomars vardagliga situation. I arbetet med att förtydliga inne
hållet och formerna för interprofessionell och intersektoriell samver
kan kring ungdomarna i kommunen, krävs antagligen att samtliga 
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involverade aktörer i en prestigelös dialog med varandra är beredda 
att ompröva tidigare etablerade samverkansformer.

8.2 Avsaknaden av vuxna förebilder och vuxenstöd i  
 ungdomsmiljöer
De flesta samhällsforskare, beslutsfattare och praktiker är rörande 
överens om att föräldrar och andra betydelsefulla vuxna har en helt 
avgörande betydelse för barns och ungdomars livsförlopp. Bengt 
Börjeson (2008) argumenterar övertygande för att den sociala 
anknytningen mellan föräldrar och barn lägger grunden till barnets 
framtida identitetsutveckling och därmed möjligheter till delaktig
het i samhällslivet. Malcolm Payne (2008 [1991], s. 128) lägger ut 
resonemanget på ett liknande sätt: ”Om de viktiga anknytningsrela
tionerna är konsekventa och koherenta, lär sig barn färdigheten att 
relatera till andra och uppleva sig själva som »potenta,” det vill säga 
att de upplever sig kunna påverka de situationer som de befinner 
sig i. Å andra sidan kan barn inte utveckla fungerande arbetsmo
deller om relationerna och anknytningarna är inkonsekventa, efter
som det då inte finns något mönster att etablera.” I berättelserna 
nedan framgår att det fanns en relativt djup och utbredd oro bland 
beslutsfattare och praktiker för att barn och ungdomar i Simrishamn 
många gånger växer upp utan vuxna förebilder och tillräckligt bra 
föräldra eller vuxenstöd. Detta är kanske det mest självklara och 
angelägna temat för samtliga berörda parter att påbörja ett delta
garbaserat aktionsforskningsprojekt kring. Vad kan vi tillsammans 
göra för att förbättra det stöd som barn och ungdomar som växer 
upp i Simrishamn får av föräldrar och vuxna?

8.2.1 Psykologens perspektiv: föräldrarna är för lite  
 föräldrar
Psykologen vid BUP berättade utifrån egen erfarenhet om vissa för
äldrars svaga omhändertagande:

Ja, det finns det. Det tar ju ibland lite lång tid att komma fram till 

det, men, alltså det är det här att barn lider av att aldrig någon

ting blir gjort som de har bestämt, föräldrarna, och att det liksom 

finns ett för svagt omhändertagande. En del barn blir ju väldigt 

vuxna fort här, alltså de kan vara 13, 14, 15 år och kan vara 
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borta hela helgen utan att föräldrarna egentligen har någon koll 

på var de är, och som får sova över mitt i veckorna hos kompisar, 

och då undrar man ju lite grann kring det, och ibland visar det 

sig att det är lite dålig koll hemifrån, och missbruk.

Psykologen berättade vidare att en del föräldrar släpper kontrollen 
över sina barn alldeles för tidigt i tonåren och att de inte alltid lever 
upp till en ansvarstagande föräldraroll:

Det tycker jag inte, för jag tycker det generella är att föräldrarna, 

om det är här bara, det vet inte jag, eller om det är generellt, att 

det även skulle vara så i Malmö, att de släpper sina barn alldeles 

för tidigt. Så på det sättet så har ju barnen makt, men de har ju 

ingen styrsel. Alltså de blir stora fort på det sättet att de ska klara 

sig själva, stiga upp själva, och fixa frukost själva, och kommer 

hem och de har liksom ingen koll. [Goda förebilder på andra 

ställen?] Nej, det tycker jag inte. Nej, de har en mormor som 

också är förvärvsarbetande, och morfar, och, jag tycker det är 

lite konstigt. Jag vet inte om det är så generellt, om du känner 

igen den bilden? Alltså, det är många som är mer kompisar med 

sina tonåringar än vad de är förälder till dem. De har liksom 

glömt bort det där med att de är små. [Köper ut sprit?] Ja. De 

köper stringtrosor till sjuåringar och sådant. Alltså det är, det blir 

väldigt konstigt. Men det måste ju vara ett samhällsfenomen att 

föräldrar, många föräldrar idag inte heller riktigt själva har blivit 

omhändertagna, så de har inte den egna modellen heller. Då för

söker man med sådana här på socialförvaltningen och även här 

lite grann, föräldrautbildning, Cope, och allt vad det heter.

Enligt psykologen får ungdomar skapa sina egna förebilder, efter
som deras föräldrar ”är mer kompisar med sina tonåringar än vad 
de är föräldrar till dem.” Detta kan, som Börjeson och Payne skriver 
ovan, leda till att den sociala anknytningen mellan förälder och barn 
inte främjas på ett koherent och konsekvent sätt.

8.2.2 Pastorns perspektiv: föräldrarna brister som förebilder
Pastorn vid ELIMkyrkan menade att det finns en alltför omfattande 
konsumtion av alkohol bland Simrishamns ungdomar och att deras 
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föräldrar inte alltid kan se ett samband mellan sitt eget drickande 
och ungdomarnas:

Vi föräldrar sitter ju där, och det är ingen som orkar ta in det här 

och tänka att jamen det beror ju på mig, det är för att jag håller 

på med detta också, som vuxen, som det är såhär bland 15åring

arna. Utan där kan man ju då samtidigt som man sitter och tittar 

på detta så kan man prata om hur, liksom le åt att, ”ja vi åker till 

Tyskland och fyller bilen” och sådär. Jag har ju den inställningen 

att jag varken behöver någon alkohol eller någon sprit, jag försö

ker hålla det ifrån mig, och då har vi ju uppfostrat våra barn och 

ungdomar likadant, så att de har ju alltid känt sig annorlunda i 

skolan, även om de är med och går till […] och de går till de här 

ställena och träffar sina kompisar, så är det alkoholfritt, och de 

känner sig alltid så annorlunda. […] Ja, men man ifrågasätter 

ju inte det, det bara finns ju där [i Simrishamn] liksom, som en 

kulturell självklarhet, lite att man ska dricka sprit, och när man 

ska på fest så ska det drickas sprit, och, så jag tycker att det 

finns någon vana här, eller tradition, som är ganska stark, det är 

jättesvårt att göra någonting åt. Men ibland går det ju upp för 

folk, både ungdomar och vuxna, att liksom vad är det vi håller 

på med?

Bara det kvalificerade antagandet från pastorn, att Simrishamns 
ungdomar eventuellt dricker mer alkohol än riksgenomsnittet, bör 
ju vara ett tillräckligt skäl för att sätta igång ett deltagarbaserat 
aktionsforskningsprojekt. Pastorns kvalificerade antagande styrks 
av de statistiska resultaten i föregående kapitel.

8.2.3 Arbetsförmedlarens perspektiv: bristande stöd  
 i hemmet
Även en arbetsförmedlare vid arbetsförmedlingen menade att det är 
bekymmersamt att ungdomars föräldrar inte alltid stöttar tillräckligt 
mycket i övergången mellan tonåren och det begynnande vuxenlivet:

Ja, jag skulle nog vilja säga delvis stöttning hemifrån. Att man 

kanske inte har en vuxen person som stödjer en och stöttar en i 

ens fortsatta val. Man går ut skolan, och skolan är ändå en skyd
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dad verkstad på sätt och vis liksom, och den där övergången, 

där behöver man oftast lite stöttning. ”Vad ska jag göra nu, vad 

händer, kan jag bo kvar hemma?” Och jag tror många saknar 

det här stödet. Jag har fått in till exempel en kille vid ett tillfälle 

som, han kunde inte redogöra för vad han hade gjort de senaste 

fyra åren, sedan han gick ut skolan. Och då tänker man så, är det 

ingen vuxen i närheten som kan liksom stödja. Ja, det har han ju 

fått av föräldern då, pengar, till att sitta hemma vid datorn.

Vi ställer oss lika frågande som arbetsförmedlaren gör till hur det i 
en relativt liten ort som Simrishamn kan finnas en grupp ungdomar, 
frågan är dock hur stor, som sitter hemma och surfar på Internet i 
flera år utan att deras föräldrar ställer krav på skolgång, praktik eller 
annan organiserad sysselsättning. Däremot hade det varit utomor
dentligt värdefullt att få höra dessa ungdomars berättelser, för att 
förstå hur de tänker och handlar och för att därigenom kunna sätta 
in lämpliga åtgärder som överensstämmer med deras prioriteringar 
i livet.

8.2.4 Ungdomssamordnarens perspektiv: kontraproduktiva  
 besparingskrav
Ungdomssamordnaren vid Ungdomens hus (Bénkadí) berättade ini
tierat om den utbredda oro som verkar finnas i Simrishamn när det 
gäller kraven på förvaltningars ekonomiska och personella effek
tiviseringar kontra ungdomars utsatthet och bristande vuxenstöd i 
offentliga ungdomsmiljöer:

Vårt mål är att stödja alla, vårt mål är att främja ungdomskultu

ren, vårt mål är att ha en trygg, drogfri mötesplats för ungdomar, 

inte att vi har hand om ungdomsproblem ute på stan. Däremot 

under de senaste två åren har vi jobbat ute på stan, för vi har 

ändå upplevt ett behov, och ingen annan ville ta ansvaret. Så vi 

har sökt pengar och vi har fått pengar och annat, nu tar de peng

arna slut, så nu ska vi inte jobba ute längre. Vi har varit på stan, 

härute och inne, folk som, fritidscoacher eller fritidsledare som 

går in och ut och har belyst väldigt många problem som finns på 

stan. Och vi har arbetat rätt så aktivt och lyckats förändra bete

endet hos många ungdomar, för vi har varit därute och givit stöd 
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till dem. Jag menar, bara häromdagen, en tolvårig, medvetslös 

tjej som ligger framför huset därute. Så det är klart att nu kom

mer detta att väckas politiskt, för nu kommer vi inte att vara där

ute längre. […] Men nu kommer vi att flytta till Valfisken [nya 

platsen för Ungdomens hus], och det tror jag kommer att belysa 

ungdomsproblematiken mer, för det kommer att synas mer. Oav

sett om det är bra eller om det är dåligt så kommer det att synas 

mer och jag har någon sorts förhoppning om att resurserna ändå 

kommer att finnas när vi syns mer. Här är vi bortglömda. Hade 

den tolvåriga tjejen lagt sig på trappan på Valfisken och någon 

pensionär hade gått förbi och sett det hade det kanske hänt mer. 

Så de inte kan glömma bort det lika lätt.

Det går ju inte att komma ifrån att det är ytterst beklagligt att ung
domsproblemen, enligt ungdomssamordnaren, först måste få större 
uppmärksamhet på offentliga platser nära politiker och andra infly
telserika samhällsgrupper innan problemen blir tagna på verkligt 
allvar. Ungdomsfrågorna borde ju, även utan att minderåriga dricker 
sig redlösa på stadens gator och torg, ha tillräckligt hög prioritet för 
stadens vuxna befolkning. 

Ungdomssamordnaren berättade vidare om betydelsen av ekono
miska och personella resurser för att kunna främja ett fortsatt vux
enstöd och ungdomsinflytande i Korsavadsskolan och Ungdomens 
hus:

Ja, jag menar, det jag tänker på mycket nu omkring det där är 

att vad är det som är betydelsefullt? Om det finns en sak som är 

viktigt för ungdomar, som saknas, och det är fler vuxna, med 

tid, på lägsta nivå. Så inte flera som ordnar saker häruppe, men 

det jag verkligen har sett som har betytt någonting för ungdo

marna det är när vi sitter och spelar sällskapsspel en hel kväll 

tillsammans med dem. För de har kanske inte föräldrar som har 

tid. Så har du på Korsavadsskolan, där skär de ner på vuxna i 

elevrummet, i uppehållsrummet. Det är tragiskt för ungdomarna. 

Vi förlorar fyra av nio anställda som har haft tid att prata med 

ungdomar, gå ute på stan och prata med ungdomar, spela pingis 

med ungdomar, dansa med ungdomar, det betyder guld för dem 
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att ha vuxna som har tid att umgås, och samtala. Det du har kvar 

är dem som samtalar när det är dåligt, men de behöver folk som 

ger dem positiv uppmärksamhet. Så att, sammanfattningsvis, ja, 

det är en resursfråga. Problemet är att resurser läggs på saker 

som är mätbara, och du kan inte mäta vad effekten av vuxna i 

uppehållsrummet är.

I ungdomssamordnarens skildring av betydelsen av vuxna före
bilder och stöd för ungdomar i offentliga institutioner framträder 
ett ganska skrämmande framtidsscenario. Om stat och kommun i 
framtiden ständigt kommer att skära ned på stödet till ungdomssats
ningar, kommer problemen i företrädesvis offentliga ungdomsmil
jöer sannolikt också att förvärras. För även om det naturligtvis går 
att påstå att ungdomssamordnaren argumenterar i egen sak, går det 
inte att komma ifrån att även de andra beslutsfattarnas och prakti
kernas berättelser i detta avsnitt vittnar om en högst bekymmersam 
situation för kommunens ungdomar beträffande föräldra och vux
enstöd.

Ungdomssamordnaren menade att behovet av stödjande vuxna före
bilder, och av vuxenstöd överhuvudtaget, blir särskilt angeläget att 
lyfta fram och diskutera i en tid då välfärdsinstitutioner som polis
myndigheten, Ungdomens hus och socialtjänsten på grund av bespa
ringskrav och omprioriteringar håller på att dra sig, eller har dragit 
sig, tillbaka från vissa framträdande offentliga ungdomsarenor:

Men där är det stor skillnad om man pratar om för tio år sedan. 

För tio år sedan kände jag att om någonting händer här så kan vi 

ringa så kommer polisen rätt så snabbt, nu finns inte den möjlig

heten. […] När vi började jobba för två år sedan ute såg… Vi var 

chockerade av det. […] blev arg på mig för jag sa vilda västern i 

radio, men det var laglöst, jag menar, de [ungdomarna] visste att 

inga poliser fanns, de visste att även om någon ringer polisen så 

kommer de inte. Och så kommer det inte någon annan heller. De, 

jag menar, det finns vanor […] Jag frågade […] i kiosken ”hur är 

det här på kvällen?” den frågan ställde jag för två veckor sedan. 

”Ja, det är som vanligt” säger de. ”Vad är som vanligt?” ”Ja, de 

som är 14–15 sitter här och dricker på kvällen och blandar drin
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kar, men de är lugna, det är ingen fara.” De dricker öppet, det är 

ingen som reagerar på det.

Liksom psykologen vid BUP, betonar ungdomssamordnaren bety
delsen av vuxna förebilder som kan berätta och visa vägen för ung
domar om vad som är de ”rätta” värderingarna beträffande alko
holdrickande, klädesval och synen på homosexuella.

8.2.5 Slutsatser
Att samtliga beslutsfattare och praktiker som vi intervjuade var 
synnerligen bekymrade över att föräldrar och vuxna inte alltid är 
tillräckligt goda föredömen eller över att det saknas vuxenstöd i 
vissa offentliga ungdomsmiljöer i Simrishamn, måste kommunens 
politiker, företagsledare och andra makthavare enligt vår bedöm
ning ta på största allvar. Exempelvis framgick att psykologen vid 
BUP, pastorn för ELIMkyrkan och ungdomssamordnaren för 
Bénkadí enhälligt var mycket bekymrade över ungdomars nästin
till okontrollerade alkoholdrickande under helgerna. Det var ju inte 
så att endast en eller två av de beslutsfattare och praktiker som vi 
intervjuade menade att bygdens ungdomar saknade tillräckligt bra 
vuxenstöd, utan i stället hävdade samtliga, mot bakgrund av sitt 
vardagliga arbete med ungdomar, att det ofta saknas tillräckliga 
ekonomiska och personella resurser för de ungdomar som växer upp 
i kommunen. De barn och ungdomar som vanligtvis far särskilt illa 
vid offentliga nedskärningar är också de ungdomar som mestadels 
redan kommer ifrån hemförhållanden med bristande föräldra och 
vuxenstöd.

8.3 Goda exempel på deltagarcentrerad verksamhet i  
 offentliga och frivilliga organisationer
I vår explorativa pilotstudie framkom att åtminstone två verksam
heter i Simrishamn, ELIMkyrkan och fritidsgården Bénkadí, redan 
i nuläget bedriver och främjar deltagarcentrerat arbete med fokus på 
ungdomars delaktighet och inflytande (Ungdomsstyrelsen 2009:4). 
Anledningen till att vi har valt utförliga exempel från dessa två 
verksamheter som goda förebilder för ungdomars möjligheter till 
delaktighet i lokalsamhället är att de förhoppningsvis kan inspirera 
och locka andra intresserade organisationer att aktivt delta i work
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shops, där man har möjlighet att diskutera vad reell delaktighet och 
reellt inflytande kan innebära.  Exempel på frågor som gemensamt 
skulle kunna avhandlas i workshops och i fortsatta deltagarbaserade 
aktionsforskningsstudier är: Hur ser delaktighet och inflytande ut 
från ett vuxenperspektiv respektive ett ungdomsperspektiv? Vilka är 
gränserna, om det finns några, för ungdomars delaktighet och infly
tande i ett välfärdssamhälle som Sverige? Många skulle antagligen 
bli överraskade över hur mycket uppfattningarna om dessa grund
läggande frågeställningar i vissa fall faktiskt kan skilja sig åt. Som 
vi skrev tidigare, är vi fullt medvetna om att olika offentliga och 
frivilliga organisationer i Simrishamn arbetar under högst olika för
utsättningar, vilket också gör att samarbetet med ungdomar behöver 
anpassas till den enskilda organisationens specifika mål och regel
verk.

8.3.1 ELIM-kyrkan
Pastorn för ELIMkyrkan berättade om deras ungdomsverksamhet 
med ungdomsledare:

Vi har försökt jobba med det här helt enkelt, att försöka skapa 

lite mötesplatser för ungdom, där det förhoppningsvis är en po

sitiv miljö. […] Vi försöker i liten skala i alla fall. Vi har hållit 

på i, är det sex år, med att ha, från och till, haft ungdomsledare 

anställda. Så det är en pusselbit, att vi tar hit ungdomar som är 

i 20årsåldern, så de är i rätt ålder, och så har de någon form 

av kurs, skola, ett år på någon folkhögskola, med någon slags 

bakgrund i det här med att finnas bland ungdomar, och så är de 

antingen en eller två, eller upp till fem.

Pastorn fortsätter att berätta om fördelen med att ha ungdomsledare 
som kamratstödjare, eftersom de enklare kan få andra ungdomar att 
identifiera sig med dem och dela deras erfarenheter på ett personligt 
plan.

En av ungdomsledarna vid ELIMkyrkan berättade engagerat om 
hur deras vardagliga ungdomsarbete går till i praktiken:
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Här kommer en av ungdomsledarna som heter […]: Jag är ifrån 

Göteborg. Ja, jag blev tillfrågad från början, sedan var det genom 

den vägen. Ja, mer eller mindre, jag tycker om att hjälpa folk, 

jag tycker om när folk mår bra. […] Ja, vi är ju ungdomar själva 

liksom, så vi vet ju vad som är hyfsat aktuellt också, och jag vet 

ju hur jag mår, och hur jag känner för vissa saker, och hur jag 

kände för ett antal år sedan också liksom. Så det är, ja, liksom… 

Ja, idealfixering, ätstörningar och sådana grejor. Vi har haft en 

tjejgrupp, och det har varit jättegivande måste jag säga. Det var 

inte så många, men det var väl en lagom grupp på kanske sju 

personer, och det räckte, för då kunde alla vara med och prata 

och sådär, det var väldigt bra.

ELIMkyrkans fleråriga och nästintill unika erfarenheter i Simris
hamn av att arbeta med ungdomsledare och kamratstödjare i olika 
sociala sammanhang skulle högst sannolikt kunna berika andra 
frivilliga och offentliga organisationers ungdomsarbete. Trots att 
ELIMkyrkan är en frivillig inrättning, är det ganska troligt att även 
offentliga organisationer kan lära av deras arbete med ungdomsle
dare.

8.3.2 Bénka-dí
Ungdomssamordnaren för Ungdomens hus berättade ingående om 
betydelsen av ekonomiska resurser för att kunna fånga upp ung
domars kreativa och spontana idéer och omsätta dessa i praktisk 
handling:

Vi jobbar för att sprida information om att de kan komma med 

idéer. Sedan är det väldigt få som gör det. Det är väldigt få som 

vill ta ansvar för att genomdriva ett projekt på egen hand, men 

möjligheten finns, och ungdomsrådet här har haft ett stort infly

tande i vem som har fått pengar under året.

Ungdomssamordnaren menade vidare att olika ungdomsgruppers 
reella delaktighet och inflytande hade förverkligats på Ungdomens 
hus under 2009:
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Spontant så tycker jag det är nästan självklart att när ungdomar 

brinner för någonting och de går och talar med ungdomar och 

vill få med dem så lyckas det mycket bättre än om vuxna gör det. 

Men de måste hitta en form de också. Ett exempel är ju Ida Pers

son som är DanceFun [streetdance] som för tio år sedan, direkt 

efter att vi öppnade här, så ville hon bli anställd som danslärare 

på musikskolan. De sa nej, hon hade ingen utbildning, hon var 

22 år kanske. Så kommer hon hit och berättar det, ”jag vill hålla 

danskurser.” ”Jaha, ja, när vill du börja” sa jag. ”När kan jag 

börja?” ”Nästa vecka kan du börja så kan du köra sedan.” ”Hur 

ska det funka?” ”Ja, vi kan anställa dig som studiecirkelledare 

eller som bara kursledare, och så tar vi in anmälningsavgifter och 

så kanske det täcker det mesta, och sedan så, ja…” Och vi hade 

ett mycket billigt pris med syskonens avgifter. Så hon satte igång 

här, och där är ett exempel, första terminen hade hon kanske 30 

elever, sedan hade hon 70 terminen därpå, sedan hade hon 150 

terminen därpå, hon var uppe i 200 elever. Till slut var det för 

mycket för mig att ta hand om, jag fick ett studieförbund att ta 

över deras administration, men de var här och sedan betalade 

de hennes lön och så, och sedan blev det så stort att hon förstod 

själv att det finns pengar i det här, hon har startat en egen för

ening.

Ida Persson, en av dansledarna för Dance Fun, som hösten 2000 
startade kurser i streetdance på Ungdomens hus med ett tjugotal 
elever, äger idag sitt eget Dansens hus och föreningen har omkring 
180 medlemmar samt fyra dansledare. Föreningen håller även dans
kurser i skolor och är aktiv vid olika offentliga arrangemang i Sim
rishamn.

8.3.3  Slutsatser
Vad vi framför allt vill påvisa med dessa levande och ingående 
exempel på deltagarcentrerad verksamhet i Simrishamn är att det 
redan finns stora erfarenheter och kunskaper om ungdomars delak
tighet och inflytande i lokalsamhället. De ackumulerade erfarenhe
ter och kunskaper om ungdomsarbete som redan finns i dessa och 
andra verksamheter kan vi tillsammans med ungdomarna själva 
bygga vidare på, för att eventuellt utveckla Simrishamn till en ännu 
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bättre kommun att leva i för regionens ungdomar. Det finns antag
ligen både vuxna och ungdomar som har andra värden och andra 
åsikter om vad som är bäst för Simrishamns ungdomar, och vår 
öppna inställning är, i deltagarbaserad anda, att samtliga intresse
rade är lika välkomna till fortsatta engagerade diskussioner i den 
ständigt aktuella ungdomsfrågan.
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9 UNGAS PERSPEKTIV På  
 DELAKTIGHET I TEORI  
 OCH PRAKTIK

9.1 Vad är delaktighet?

9.1.1 Delaktighetens strukturella dimensioner och förutsätt- 
 ningar
I denna studie försöker vi besvara frågan om vad som egentligen 
menas med delaktighet och varför detta skulle vara bra för hälsan. 
Vår förförståelse av hur begreppet delaktighet vanligen används i 
kommunala och statliga strategiskrivningar var att det ofta i prakti
ken reducerades till frågor om vilka möjligheter man som medbor
gare har till politiskt deltagande och därigenom eventuellt inflytande 
över sitt liv. Vår utgångspunkt var att delaktighet handlar om reell 
egenmakt, dvs. om möjligheten att utöva inflytande över den egna 
livssituationen, och att graden av en människas delaktighet i sam
hället i hög grad bestäms av tillgången på olika, sinsemellan intera
gerande, fundament för ackumulation av social makt, bl.a. (se 1.2.) 
trygga uppväxtförhållanden, sociala nätverk och skyddsnät, ekono
miska tillgångar, social, politisk och facklig organisering, utbildning 
och hälsa, samhällsinformation, personlig säkerhet samt arenor för 
dialog och personlig och kollektiv utveckling. 

Detta synsätt illustreras och understöds av Liljebergs (2005) forsk
ningsöversikt rörande hur hälsa påverkas av delaktighet och infly
tande. Föga förvånande visar det sig att delaktighet leder till delak
tighet. Socialt deltagande, i termer av ”bl.a. tillgången till arbete, 
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och sysselsättning, utbildning, föreningsliv, kultur, sociala nätverk 
och information, ekonomisk standard” (s. 6), leder gärna till mer 
av detta och därmed i förlängningen till bättre självförtroende, mer 
delaktighet och ökade möjligheter att få mer kontroll över sina livs
betingelser, vilket i sin tur interagerar med hälsa. 

Med andra ord bidrar delaktighet, vilket vi också funnit empiriskt, 
till en ökad känsla av sammanhang, dvs. KASAM (Antonovsky 
1991), en känsla av att få vara del av ett någorlunda kontroller
bart, hanterbart och meningsfullt sammanhang, såväl ekonomiskt 
som socialt och kulturellt, såväl hemma som i skolan och på fritids
gården osv., och det är här vi hittar kopplingen till hälsa. Chansen 
att bevara hälsan ökar, om man känner sig hemma och trygg i sin 
familj, sin kamratgrupp och sitt samhälle och om man har tillgång 
till de inre och yttre resurser som krävs för att kunna utöva relativt 
inflytande över dessa olika situationer och sammanhang, som man, 
kroppsligt och själsligt, ingår i. Detta både förutsätter och förstärker 
besittandet av reell egenmakt och därmed möjligheten att ta hand 
om sig själv. 

Det ovan anförda perspektivet på delaktighet skiljer sig inte nämn
värt från den debatt som fördes på 1970talet. ”Delaktighet och del
tagande” är ju, som vi lyfte fram inledningsvis, inga nya begrepp, 
lika lite som ”empowerment” eller ”aktionsforskning.” Inte heller 
kampen mot fattigdom och ojämlikhet i hälsa är något nytt, lika lite 
som dess i stort sett ständiga misslyckande.

9.1.2 Förhållandet mellan fattigdom och deltagande
Fattigdom har alltid beskrivits, och beskrivs fortfarande gärna, 
i termer av brist på materiella tillgångar, dålig tillgång till utbild
ning, undermåliga bostäder, hälsovådliga miljöer, bristsjukdomar 
osv. Under 1970talet (Berglund 1982, s. 8–11) höjdes dock allt 
fler röster som menade att denna materiella icketillfredsställelse 
av grundläggande mänskliga behov ”bara” var fattigdomens kän
netecken och olika sätt på vilka fattigdom manifesterade sig. I stället 
betonade man ickemateriella aspekter av fattigdom som dess essens, 
bl.a. i termer av människors rätt till arbete, självförverkligande och 
möjligheten att påverka sin livssituation och andra värden förknip
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pade med livskvalitet. Kort sagt menade man att fattigdom inte bara 
betyder att vara utan eller att inte ha, utan också avsaknad av makt 
att i någon högre grad påverka och förändra sina livsomständighe
ter. Under 1960talet uttrycktes detta tillstånd som marginalisering, 
att vara avskuren från något, att inte vara delaktig. Vekemans & 
Guisti (1970, s. 70) skiljde mellan å ena sidan passivt eller recep
tivt deltagande/delaktighet, som handlade om tillgång till livsmedel, 
sjukvård, utbildning och andra offentliga varor och tjänster, och å 
andra sidan aktivt, kontributivt, deltagande, som innebär att vara 
delaktig både i produktionen och i samhällets beslutsprocesser och 
därmed bidra till för samhället gynnsamma beslut. Tham (1976, s. 
28) summerade i denna anda fattigdomens viktigaste element som:
	
• Utarmning (minskad tillgång till materiella resurser)
• Marginalisering (minskat inflytande på politiska processer)
• Arbetslöshet (minskat deltagande i produktionsprocessen)
• Beroende (minskat inflytande på den egna livssituationen)
• Isolering/utanförskap (passivitet och apati)
• Exploatering (att andra än man själv i högre grad kan tillägna 

sig resultatet/nyttan av ens arbete)

Folkligt deltagande och delaktighet är med andra ord fortfarande 
förutsättningen för kampen mot fattigdom, för en rättvisare fördel
ning av samhällets goda och för jämlikhet i hälsa, och bristande 
delaktighet och deltagande i olika bemärkelser kan vara förknippat 
med fattigdom. Detta innebär också att kampen mot fattigdom och 
ojämlikhet i hälsa inte kan begränsas till att om och om igen genom 
mätningar konstatera att fattigdom och ojämlikhet finns, hur den 
ser ut och hur den manifesteras. Snarare måste vi bättre ta fasta på 
det vi faktiskt redan vet om fattigdomens och ojämlikhetens orsaker 
och producera mer kunskap om hur ojämlika förhållanden kontinu
erligt reproduceras och varför det är så svårt att göra något åt denna 
process. Ett problem är dock att det fortfarande inte finns något 
neutralt, opolitiskt sätt att närma sig detta dilemma.
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9.1.3 Olika förutsättningar för delaktighet och hälsa bland  
 unga
I enlighet med det ovan förda resonemanget, ser följaktligen förmå
gan och sättet att utöva inflytande över liv och hälsa av naturliga 
skäl olika ut, bl.a. beroende på under vilka villkor man vuxit upp 
och lever. Både delaktighet och hälsa är något som ackumuleras över 
tid och från en generation till en annan. Delaktighet innebär således 
också lite olika saker och spelar olika stor roll för olika ungdomar 
i olika sammanhang, samtidigt som hälsan är ojämlikt fördelad (se 
kap. 10 och 11). 

Minsta gemensamma nämnare för de unga som deltagit i studien 
är den existentiella problematiken. Oavsett bakgrund och officiell 
attityd, t.ex. i termer av ”jag bryr mig inte,” så bekymrar man sig för 
sitt liv och hur man skall få det att gå ihop. Man undrar över vem 
man är, vem och vad man vill och kan bli, vem andra tror eller tycker 
att man är och hur man skall bära sig åt för att ta kontrollen över 
de krafter som utövar inflytande över ens liv. Bakgrunden, i termer 
av tillgång till de ovan nämnda fundamenten för ackumulation av 
social makt, har dock betydelse för hur uppgiven eller förtröstans
full man är inför framtiden och för vilka strategier man använder 
sig av för att påverka, liksom för i hur hög grad man ifrågasätter, 
utmanar eller underkastar sig/anpassar sig till givna spelregler. Det 
råder dock inte något absolut lineärt förhållande mellan graden av 
”objektiv” delaktighet och hur man mår i en given situation. Man 
kan av, allt att döma, vara resursrik men ändå må dåligt, och man 
kan må relativt bra trots svåra förhållanden. I det senare fallet hittar 
man dock som regel åtminstone en positiv förebild, oftast någon 
vuxen, i sin närhet som man känner förtroende för, kan prata med 
och kan uppleva närhet till. Förutsättningarna att ta sig ur t.ex. 
en psykisk svacka verkar dock samvariera särskilt starkt och posi
tivt med upplevelsen av hanterbarhet och resurstillgänglighet och 
i vilken grad man vågar lita på sin förmåga. Denna kombinerade 
upplevelse av begriplighet och makt korrelerar i sin tur starkt med 
tillgång till ”fundamenten.” 
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Agnes, utgör ett bra exempel på en komplex problematik som 
flera av våra informanter har uttryckt. Hon är i besittning av det 
mesta som behövs för att kunna utöva makt över sitt liv och är per 
definition ”delaktig” utan att för den skull självklart vara befriad 
från problem. Hon har bl.a. ett välutvecklat socialt nätverk, trygga 
uppväxtförhållanden, akademiskt utbildade föräldrar, höga betyg, 
ambitioner och aspirationer och lång erfarenhet av föreningsliv och 
engagemang i skolan. Hon har höga krav på sig själv och misslyckas 
ogärna, samtidigt som hon gärna vill vara alla till lags, vilket kanske 
är en bidragande orsak till hennes erfarenheter av ångest. Ångesten 
kan ta sig uttryck i psykosomatisk värk i mage och huvud och/eller 
olika självskadebeteenden, som att hon svälter eller skär sig själv. 
Agnes har resurser och strategier som hon utvecklat i enlighet med 
sin upplevelse av att hon har makt och kan påverka. Hon är van att 
hantera konflikter och hinder och har tidigt lärt sig att kommuni
cera med vuxna på deras språk. Hon kan därför verbalt uttrycka 
sig och förmedla sitt problem och därmed också i hög grad få sina 
behov tillgodosedda. Hon har, med andra ord, tilltro till vuxna och 
har tränats i att söka kontakt och hjälp och vet delvis hur hon skall 
lösa problem och vem hon kan vända sig till, t.ex. BUP, kurator eller 
någon annan betydelsefull vuxen.  Inte desto mindre kan hon känna 
sig ensam och ha svårt att identifiera sig med sina jämnåriga: ”… 
för varför är det bara jag som bryr mig?.” Så länge Agnes känner 
sig bekräftad av sin omgivning i sin strävan att vara omtyckt och 
upplever att hennes arbete är meningsfullt, om det så gäller skol
arbete, ideellt arbete eller skolpolitik, känner hon sig betydelsefull 
och ”empowered.” Men eftersom hennes upplevelse av kontroll 
och egenmakt är så intimt förknippad med extern bekräftelse, blir 
också konsekvenserna av utebliven bekräftelse mer allvarliga och 
kan resultera i ensamhetskänslor och ångest. Inte desto mindre kan 
Agnes utöva inflytande över sin situation och ta hand om sig själv.

Det kan även Jessica, trots ett sämre utgångsläge. Jessica har låg 
tilltro till skolan, samhället, politiker och vuxna överhuvudtaget. 
Hon har växt upp under svåra sociala förhållanden i en familj med 
låg inkomst eller långtidsarbetslöshet och med missbruk, misshan
del och övergrepp. Jessica har det svårt i skolan och känner sig ofta 
missförstådd och orättvist behandlad. Hon har tidigt fått lära sig 
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devisen att ”ensam är stark” och på så vis blivit en överlevare som 
inte söker någon extern bekräftelse. Hon bekräftar sig själv genom 
ett fåtal utvalda som hon litar på. Jessica är i en socialt utsatt situa
tion, då hon i stor utsträckning saknar grunderna för att uppnå egen
makt, bortsett från att hon har tillgång till ett tryggt, stödjande och 
skyddande nätverk genom sin pojkvän och hans familj och genom 
relativt goda relationer med sina syskon, framför allt en syster som 
visat ”att man kan klara av saker.” Hon vet att hon måste ordna för 
sig själv och ta ansvar för sitt liv och är fast besluten att göra något 
av sitt liv trots alla motgångar, inte minst i skolan, som totalt miss
lyckats med att ”lyssna in” hennes speciella behov. 

9.1.4 Delaktighet leder till delaktighet ”… till den som har  
 skall varda givet”
Lisa, nu 22 år och inne på sitt andra år av högskoleutbildning, utgör 
ett bra exempel på någon som upplever delaktighet och som därför 
har en hög grad av KASAM, och på hur det idealt kan se ut. Delak
tighet för henne är att kunna göra vad hon vill, utan att någon eller 
något hindrar och att ha tillgång till pengar, vänner, familj och att 
”… någon stöttar – följer ens väg… [och] … att jag klarar det jag 
tagit min an, t.ex. skolan…, … att jag kan göra både det jag vill och 
det jag kan, i stället för att inte vilja men kunna.” Det vill säga del
aktighet handlar om att ha makt i meningen kunna utöva inflytande 
över sin vardagssituation i olika bemärkelser. 

Lisa har alltid varit frisk, ”… så det tänker jag inte på….det vill 
säga, viktigt att må bra, vara frisk, för att man ska kunna göra allt 
det där… Inga kriser – har fått mycket gratis. Det har gått bra i 
skolan, inget handikapp, inte överviktig, inte ful. Har fått det jag 
velat ha, inte behövt svälta.”

Detta är något som hon inte tänkt på tidigare. ”Då [innan högsta
diet] mådde jag bra utan att veta om det… tills dess jag var tvungen 
att ta ansvar själv, och saker och ting får konsekvenser… från och 
med högstadiet… då man börjar vara med dom äldre. Folk tycker 
inte synd om en längre. Då man tar steget ut och börjar bestämma 
själv… börjar söka sina egna vägar. Att göra som man vill, är risk
fyllt, med det är ju det som är livet.”
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Däremot, menar Lisa, mår man inte så bra ”… när det inte gått bra 
i skolan… eller när det blivit slut med pojkvännen.”

Tillgången till det man skulle kunna kalla ”måbrafaktorer” är i stort 
sett allt som behövs för att man skall klara sig. Delaktighet gör att 
man mår bra, och att må bra leder till delaktighet. Initial delaktighet, 
dvs. basal tillgång till strategiskt viktiga fundament för att tillägna 
sig social makt, ökar chansen till en alltmer konsoliderad delaktig
het, dvs. komplett besittning av centrala fundament, i en ömsesidigt 
förstärkande positiv spiral.

Delaktighet och upplevelse av inflytande över sitt liv handlar framför 
allt, som sagt, om den tillgång till trygghet och självkänsla och 
andra egenmaktsförutsättningar som man har med sig hemifrån. En 
”powergirl” (Berglund 2008, s. 91, 131) som Lisa kan välja arena 
och var hon vill vara, och hon kan göra vad och hur (i princip) hon 
vill. Hon behöver inte söka sitt ”vardagsrum” utanför hemmet, om 
hon inte vill osv. Överhuvudtaget blir detta väldigt tydligt när man 
pratar med ungdomar som är ”välanpassade,” i jämförelse med s.k. 
”problemungdomar.” Mary, med en liknande relativt privilegierad 
socioekonomisk bakgrund, likaså: 

… inflytande, nja jag har väl inflytande över det mesta… men jag 

kan säga alltså att om man utgår från de alternativ jag har så har 

jag ju makten att välja exakt det jag vill göra. […] Men vill jag 

ha fullständig makt och göra precis vad jag vill, så måste jag vara 

den rikaste personen i världen.

Både Lisa och Mary är säkra i sig själva och vet vad de tycker. Deras 
föräldrar ger dem utrymme att fatta beslut som rör dem själva, vilket 
stärker deras tro på sin egen förmåga och makt över sin tillvaro. De 
bär inom sig en relativt trygg övertygelse om att ”saker och ting” 
löser sig inom ramen för rådande systemiska förhållanden, även om 
det känns jobbigt ibland. 

För dessa ungdomar är det inget större problem att vara ”delaktiga” 
i Simrishamn. De är i besittning av KASAM. För dem är utbudet av 
sysselsättning ”tillräckligt.” De efterfrågar inte mer makt över sin 
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situation, annat än gärna rikligare tillgång till materiella resurser. 
De vet inte ens vad de skulle göra med mer makt eller vad den skulle 
bestå i. De behöver verkligen tänka efter en bra stund för att komma 
på vad de eventuellt skulle vilja/behöva ha lite mer inflytande över.

I grunden handlar det alltså, som vanligt, framför allt om ”samhäl
let” och om det som producerar dysfunktionella familjer/uppväxt
miljöer, inte minst otrygg anknytning (Broberg et al. 2008, Börjes
son 2008), för unga och berövar dem olika maktfundament som de 
behöver för att kunna utöva makt över sina liv och sin livskvalitet. 
De unga är i detta avseende betydligt mer rationella, och dessutom 
klokare och bättre på att ta ansvar, än vad vuxensamhället normalt 
föreställer sig. Det vill säga att de vet betydligt mer om sina möjlig
heter och begränsningar, vad de håller på med och varför, än vad 
omgivningen tror (jfr t.ex. Elza Dunkels forskning om barn och 
ungdomars sätt att skydda sig på nätet, 2009). Men om de inte har 
tillräckligt många fundament i ömsesidigt förstärkande interaktion 
med varandra, saknar de likafullt i hög grad resurser, både kunskaps
mässigt och materiellt, att fullt ut ta hand om och ansvara för sig 
själva, sin hälsa och livskvalitet. Kort sagt, ungdomar är en resurs, 
så vilket är problemet? Vad är det som blockerar, förhindrar och 
försvårar samhällets goda vilja vad gäller främjandet av ungdomars 
tillgång till de verktyg, det kapital och de fundament som de behöver 
för att må bra? Vad kan man göra i den kommunala verksamheten? 
I korta ordalag handlar det först och främst om att våga öppna upp 
för alternativa förhållningssätt, vilket förutsätter en reell öppenhet 
för att problematisera gängse arbetsformer och invanda rutiner och 
regelverk. Inte minst krävs det modiga och visionära politiker, som 
ser bortom den egna karriären och som därför vågar utsätta sig för 
risken att ”göra fel” i förhållande till dominanta hegemoniska poli
tiska och ekonomiska diskurser.

9.2 Skolans roll
En institution som i hög grad är med och lägger grunden till ung
domars syn på och möjligheter att utöva inflytande över sina liv 
är skolan (se även 10.5 och jfr Hagqvist i Forsberg (red.) 1997). 
En stark kritik som framförs i SOU 1997:71, och som bekräftas av 
ungdomar i studien, är att skolan varken problematiserar maktens 
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väsen eller medvetet arbetar med utveckla elevernas egenmakt, dvs. 
i konkreta termer lär elever hur man får mer makt över sin situation. 
Detta kräver dock förmodligen politiskt medvetna och någorlunda 
engagerade lärare, vilket inte är en kompetens som självklart kan för
väntas vara tillgänglig för varje klass i varje skola. I skolans uppdrag 
ligger inte desto mindre att förmedla en demokratisk värdegrund till 
eleverna. I detta ligger också att värdesätta och stimulera initiativ 
från eleverna och uppmuntra till delaktighet och inflytande, vilket 
är grundstommen i en demokrati. Därför är det ganska alarmerande 
att så många skolungdomar som ingått i studien upplever att skolan 
inte är ett forum för kunskap, utan något man måste göra och en 
plats där ifrågasättande och egna idéer, alla progressiva läroplaner 
och lärares goda vilja till trots, inte självklart uppskattas. Man får 
känslan av att skolan, med högstadie och gymnasieskolorna i Sim
rishamn i denna pilotstudie som exempel, för att kunna uppfylla 
sitt uppdrag vad gäller att gynna utvecklingen och befästandet av 
sina ungdomars delaktighet och egenmakt, skulle behöva arbeta mer 
medvetet med KASAM och tillsammans med sina elever arbeta med 
att göra skolsituationen mer begriplig, hanterbar och meningsfull i 
sitt samhälleliga sammanhang. En del av detta skulle bl.a. kunna ske 
i form av deltagarbaserad aktionsforskning.

Skolan handlar om att få det gjort och att få det gjort enkelt och 

billigt och sen är det klart. Det handlar inte om vi går i skolan för 

att vi ska bli en enhet, för att vi [olika grupper, bönder, pundare, 

invandrare, tjejer, killar] ska lära känna varandra. Det handlar 

hela tiden om att jag ska dit … jag ska göra mina prov, jag ska 

få mina betyg, jag ska fortsätta och sen ska jag lägga det bakom 

mig. Det handlar i alla fall om gymnasiet och det är så sorgligt 

(Rolf).

Samtidigt upplevs skolan som slapp, i den meningen att man som 
elev inte känner att det finns någon riktigt genomtänkt mening med 
varför man skall vara där (se också 11.3). Ingen informant upplever 
att hon/han har kunnat påverka sin skolsituation. En del har inte 
heller haft det behovet eller upplevt något problem med inflytande 
”och annat.” Vissa har överhuvudtaget inte förstått vad klassråd 
och elevråd skall vara bra för:
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Om man vill ha nya mattor i elevrummet är väl sånt man kunnat 

påverka. … Det hade säkert varit mer motiverat om man hade 

kunnat diskutera med en lärare om varför man lärde sig just det 

… om man hade kunnat påverka inlärningsprocessen å så där… 

Det hade varit roligare … och så hade man lärt sig något också. 

… I vår klass och på min linje upplever nog alla det så (Sune).

Vad gäller skolan är det inte så mycket vi kan bestämma… Jag 

tycker inte att det är så mycket som eleverna kan bestämma… 

egentligen. Det är ju lärarna som har lektionerna och det är ju 

lärarna som lär oss kapitlena i böckerna. Det är ju inget vi kan 

bestämma över. Vi har ju redan böckerna (Marlene).

Jag kan störa mig på det att… Jag är en del av den här slappa 

grejen… Det är så lätt… Det är så enkelt… Jag hade jättegärna 

gått i en, inte en hård skola, men i en skola som var jättemycket 

för gemenskap liksom. Inte skoluniform och sånt men… Det är 

därför ni går i skolan. Var stolta över det… Se hur det är runt 

omkring… Det här är inget dagis… Ni är gamla… Det är ett 

kunskapsforum… Ni kan lära er grejer…, jag vet inte… Det är 

det man vill ha. Alla vill ha det egentligen men dom vet inte vad 

det är för vi har aldrig upplevt det. Antagligen kommer vi inte 

heller att göra det. Det behövs att man blir påmind varför man 

går hit (Rolf). 

Kampen för det aktiva deltagandet kan inte utkämpas i skolan av 
ungdomarna själva. Det måste vara skolans och samhällets roll att 
se till att ungdomar tillåts vara en del av beslutsprocesser, i synner
het i frågor som rör dem själva. Men det verkar saknas verktyg och 
strategier för hur det skall ske och för vem som skall ta ansvar för 
att ungdomar får ta del av makten kring frågor som de själva tycker 
är meningsfulla.

… elevrådet är inte så mycket att vara med i. Dom har möte så 

där en gång per halvår… så det är ju inte så avancerat. … Jag är 

inte så där aktiv i något förutom kyrkan… Jag är så delaktig jag 

kan vara i skolan förutom elevrådet liksom. Vi har inte så mycket 

att vara delaktiga i…(Marita, sista året i gymnasiet).
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Detta bekräftas av Roger: ”Tyvärr, det är så slappt. Jag är själv elev
rådsrepresentant men det har inte sagts nåt vettig där tycker jag. … 
Det pratas om andra grejer. Vad ska vi ge den lärarn nu när han/hon 
slutar. Det är såna grejer.”

Överhuvudtaget upplevdes skolan generellt av våra informanter 
som ett ”betygsrace,” och kraven på att välja smart och rätt blir allt 
mer stressande.

Jag ville ha mina betyg men inte var med i själva betygshetsracen 

liksom. Där man ska prestera bäst och vara lärarens lilla gullgris 

liksom. För det var lite så jag kände att lärarna favoriserade en 

fast dom inte får göra det. Det händer ju liksom… skit samma… 

Jag blir ganska äcklad över att det är sån hets liksom. Du ska 

skaffa dig betyg och sen ska du vidare på universitetet och sen 

ska du plugga vidare och sen ska du skaffa dig ett jobb och sen 

ska du pensionera dig och sen ska du dö. Det var lite så jag kände 

(Rolf).

På det hela taget kan man nog inte säga att skolan i speciellt hög 
grad lyckas stimulera till aktivt deltagande, vilket inte minst pro
blemet med skolk indikerar. Skolan bygger fortfarande på idén att 
eleverna skall anpassa sig till, och passa in i, etablerade strukturer 
och former för deltagande. Den form av inflytande som utgörs av 
de val av studieinriktning som eleven måste göra redan i högstadiet 
kan ju t.o.m. innebära en begränsning av möjligheter längre fram i 
livet. Elevens anpassning till formellt deltagande är nog därför att 
betrakta som ett inkapslande, passiviserande, systembekräftande 
och systembefästande skendeltagande (jfr Berglund 1982, s. 147ff; 
Palmblad & Eriksson 1995).

I delaktighetens namn, med hänvisning till hur välanvänt begreppet 
har blivit de senaste åren i bl.a. statliga och kommunala ungdoms
politiska strategiskrivningar, borde kanske skolan på ett mer offen
sivt och medvetet sätt än vad som nu verkar vara fallet börja öppna 
upp för reellt elevinflytande, där berörda ungdomar får möjlighet att 
realiseras som resurs för såväl skolan och samhället som sig själva. 
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Ett oundgängligt bidrag till en förståelse för varför detta är viktigt 
och för hur det skall gå till utgörs av den studie som KEKS (Kvalitet 
och Kompetens i Samverkan) genomfört 2010 om delaktighetens 
villkor på fyra fritidsgårdar i Region Väst. Deras utredning av för
hållandet mellan delaktighet och inflytande, makt och ansvar, och 
vad detta handlar om i konkret ungdomsarbete inom fritidsverk
samheten, är direkt överförbart till skolvärlden. 

Delaktighet ses av författarna som ”en individs frivilliga och aktiva 
bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever som ange
lägen och meningsfull för sig själv och andra” (s. 11). Och vad är 
viktigare för en fungerande skola än att både elever och lärare upp
lever sin arbetsplats som just angelägen och meningsfull? Men om vi 
för över den aktuella studiens syn på delaktighet inom fritidsverk
samheten till skolans värld, är delaktighet i skolan således mer än att 
(jfr ibid. S. 1113)

• elever och lärare kommer till skolan,
• eleverna har möjlighet att välja mellan utbud och aktiviteter, 
• skolpersonal och elever har goda relationer,
• det finns gemenskap och
• eleverna får uppgifter och ansvar.

Ganska typiskt för beslutsfattare och tjänstemän är generellt att 
se på ungdomars och elevers samhälleliga delaktighet som om det 
handlar om att integrera dem som ”färdiga kuggar i ett förutbestämt 
maskineri, … som är uppbyggt inte primärt för att skapa delaktig
het utan för att få själva aktiviteten i sig att fungera så friktionsfritt 
som möjligt” (s. 13; jfr Ljungberg 2009 och kap. 8 respektive 12.3. 
i denna rapport). Detta beskriver KEKS (s. 70–71) som en inord
nande praktik, till skillnad från en utvidgande praktik, som i högre 
grad har ett empowermentperspektiv.

I väldigt korta ordalag kan man säga att en inordnande praktik har 
ett problemfokus, ser ungdomar som objekt och konsumenter och 
delaktighet som en sakfråga, som att kunna välja och ”hjälpa till,” 
med vuxna som övervakare, som talar till ungdomar. En utvidgande 
praktik har ett möjlighetsfokus, ser ungdomar som subjekt och pro
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ducenter och ser delaktighet som en utgångspunkt, som medska
pande och att ”hjälpas åt,” med vuxna som coacher, som talar med 
ungdomar (ibid.; se och jämför kap 4.2. om PAR).

9.3 Ungas syn på politiskt deltagande

9.3.1 Delaktighet och hälsa är mer än politiskt deltagande
Som vi diskuterat inledningsvis, är delaktighet något mer än formellt 
politiskt deltagande. Så när ”delaktighet” i den s.k. nya folkhälso
politiken helt riktigt ses som en av de mest grundläggande förutsätt
ningarna för folkhälsa, och målet för den svenska ungdomspoliti
ken är att ”alla ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd och 
inflytande,” vilket är synnerligen angeläget, så kan det ju knappast 
handla om att man inom ramen för rådande strukturella omständig
heter, via gängse former för representationell demokrati, förväntar 
sig kunna jämna ut olikheten i hälsa och ge alla ungdomar välfärd. 
Delaktighet handlar om egenmakt, makten att kunna välja och 
påverka sitt liv. Den makten är, som vi vet, liksom hälsan ojämlikt 
fördelad, och frustrationen över bristen på systemisk delaktighet gör 
att vissa grupper skapar sin egen KASAM genom alternativa former 
av deltagande, som, parallellt med passivitet och apati, t.ex. kan 
handla om ren kriminalitet, vandalism och olika typer av utompar
lamentariska politiska manifestationer och aktioner. Just därför är 
det viktigt att samhället, bl.a. representerat av kommunala nämnder 
och förvaltningar, ständigt problematiserar de mekanismer och pro
cesser genom vilka den kommunala demokratin realiseras, så att 
man inte går miste om den latenta erfarenhet och kunskap som finns 
lagrad bland individer och grupper som långt ifrån har varit med 
och format de politiska valplattformarna. Delaktighet och hälsa 
handlar om mer än formell demokrati, dvs. det handlar om mer än 
att välja parti. Demokrati handlar inte minst om maktens vilja och 
möjligheter att lyssna och öppna upp för medbestämmande. Vi har 
inte speciellt fördjupat oss i hur det är ställt med detta i Simrishamn, 
men vi vill ändå försöka ge ett bidrag till en preliminär förståelse 
av hur kommunens ungdomar ser på och förhåller sig till politiskt 
deltagande. 
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9.3.2 ”Den är väldigt generaliserad, demokratin idag…”
Generellt kan man säga att man som ung i Simrishamn, oavsett grad 
av samhällsengagemang och/eller funktionell integration, är ganska 
pragmatiskt uppgiven vad gäller möjligheten att kunna påverka den 
gängse (ungdoms)politiska agendan och på något avgörande sätt 
kunna utöva inflytande över sin situation som ung medborgare. 
Hela skalan från politiskt helt likgiltiga till ytterst medvetna och 
handlingsinriktade individer finns representerad bland våra infor
manter. Det stora problemet verkar vara att man inte riktigt når 
fram, trots att man som ungdom i Simrishamn egentligen innerst 
inne är intresserad av att kunna påverka sitt liv och sitt samhälle, 
av att ”vara med” och att interagera med vuxna och ”de styrande,” 
och trots att kommunens aktörer är lika intresserade från sitt håll.

Den goda formella och officiella viljan till trots finns det alltså 
klyftor att överbrygga mellan etablerade vuxnas och ungas sätt att 
förhålla sig till politik och demokratiska processer. Therese:

Jag har politiska åsikter men jag har svårt att finna en partipo

litisk tillhörighet. Det finns alltid någonting som jag inte håller 

med i ungdomsrörelserna. Jag tycker att det är bättre att stå för 

sina egna åsikter än att binda upp sig för någon annans åsikter. 

Kan den bristande tilltron på att partipolitik kan förändra samhäl
let vara en effekt av den individkult som verkar känneteckna nutida 
ungdomskulturer? Förmodligen är det inte så enkelt. Therese är 
en ungdom som har erfarenhet av det politiska systemet och det 
sätt som ungdomar introduceras till detta, i åtminstone ett av flera 
forum. Det är den inordnande praktiken som är förhärskande:

Jag var med i elevrådet och SVEA och så men det kändes lite… 

Vet du vad elevrådskongressen är? Vi satt tre dagar i en gympa

sal med en stor skärm och klubbade igenom saker. Den längsta 

dagen satt vi där 22 timmar. ”Bra dåligt, bra dåligt.” Det kändes 

lite enformigt liksom. De tycker att det är bra å de vill ha enga

gerade elever liksom men ja ...
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Hur fungerar denna form av elevinflytande och elevdemokrati 
som incitament för fortsatt engagemang? Å ena sidan kan minskat 
intresse för politik handla om att partipolitiken ställer kollektivet i 
centrum, inte individen. Just denna begränsning och inskränkning av 
individens rörelsefrihet i åsikter och aktioner kan vara ett skäl till att 
samhällsengagerade ungdomar lämnar den partipolitiska ungdoms
rörelsen till förmån för sakfrågepolitik och mer autonoma politiska 
gemenskaper, som djurens rätt, Syndikalistisk Ungdom och ockupa
tionsscenen som den nedan presenterade Julmuströrelsen växte fram 
ur. Å andra sidan kan det vara en konsekvens av det Therese berät
tar om, nämligen att man blir utnyttjad och dränerad på såväl lust 
som energi, därför att deltagandet är begränsat till några få männis
kor och under en begränsad period. 

En annan informant blev stärkt av den kollektiva gemenskapen på 
en liknande nationell elevsammankomst och fick idéer och kraft att 
driva frågor i Simrishamn, då hon såg vad andra elever åstadkom
mit och således fick en tro på att hon också var kapabel att utöva 
inflytande i sin hemmiljö. 

Följande citat från en intervju med en politiskt intresserad ung man 
som går sista året i gymnasiet illustrerar ett typiskt sätt att se på 
demokrati:

… det finns så många variationer… Om jag fick bestämma hade 

jag nog hellre arbetat i mindre grupper med folkomröstningar, 

lite mer folkets sak. Det är väldigt svårt att säga, nu måste jag 

sätta ord på det också... jag tycker att i dag är demokratin lite för 

generell för när det kommer till vissa punkter vad man skall välja 

och vad man skall rösta å så här, å politikern behöver inte lyssna 

på folket överhuvudtaget egentligen eftersom man kan göra en 

omröstning, å så skiter i det å så, bara så! Det var tillräckligt 

många som röstade så här, även om det är nejsidan som vinner 

så kan vi göra så här. Den är väldigt generaliserad, demokratin 

idag…

	
… och meningslösheten i att delta i gängse demokratiska processer:
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Ja det känns faktiskt så ibland. Men snarare hopplöst att försöka 

vara med å förändra ett samhälle i dag… fast jag vet att man har 

ett visst inflytande i lokala frågor. Så kan man faktiskt förändra 

lokalt. Det är lite så jag skulle vilja jobba, börja jobba lokalt och 

sedan nationellt, och sedan lokaltnationelltglobalt. 

SOU 1997:71, ”Unga om makt” (s. 65), visar att möjligheten att 
arrangera kommunala folkomröstningar sällan används. Rapporten 
visar att många ungdomar, nästan varannan mellan 15 och 25 år, 
menar att fler lokala folkomröstningar skulle få fler unga engage
rade i politiken. Utfallet i undersökningen visar att lokala folkom
röstningar är ett medel för att få fler att vara delaktiga och utöva 
inflytande över lokalpolitiska frågor, och författarna till rapporten 
menar att det i sin tur kan härröra ur ett intresse bland ungdomar 
för mer direkta politiska arbetsformer. Ett förslag som får positivt 
utslag i undersökningen är att unga skall kvoteras in i politiken, 
för att som grupp få ökat inflytande. 86 % anser att kommunala 
ungdomsråd är ett bra verktyg för att bättre få fram ungas synpunk
ter. Men 61 % säger sig själva inte vilja delta, vilket kan tyckas 
vara underligt när ungdomarna samtidigt anser att ungdomsrådet är 
en bra idé. Paradoxen kan liknas vid ett bristande engagemang för 
politiska partier; det är tidskrävande och tråkigt. Majoriteten av de 
unga anser att ungdomsråden bör vara öppna och inte kräva valda 
representanter, för att de som vill skall kunna engagera sig. Proble
met med detta är naturligtvis att det blir svårt med representationen 
av olika ungdomsgrupper i denna församling.
 
En sätt att öka ungas politiska deltagande och inflytande, vilket 
aktualiseras såväl i SOU 1997:71 som i våra samtal med unga i 
Simrishamn, är möjligheten att kunna engagera sig politiskt utan 
att tillhöra ett specifikt parti. Det är därför viktigt att hitta former 
för politiskt arbete utanför partierna, och ungdomsråd kan vara ett 
sådant forum. Det är också angeläget att kommunens politiker och 
andra berörda aktörer överväger tillämpningen av en mer utvidgad 
praktik (KEKS, s. 70–71) i omsättandet av sin goda vilja att sti
mulera ungdomars delaktighet inom olika områden och på olika 
nivåer. Den deltagarbaserade aktionsforskningsansats (PAR) som 
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detta pilotprojekt avser att lägga grunden till (se 1.5.2.) utgör ett av 
flera verktyg i arbetet för att uppnå detta.

9.4 Julmuströrelsen
Detta avsnitt kan med fördel läsas som en illustration av hur konflik
ten mellan en inordnande respektive en utvidgande praktik (KEKS 
op. cit.) kan ta sig uttryck. Kommunen är generellt välvilligt inställd 
till att lyssna på sina ungdomar och vill att de skall trivas och må bra, 
men har svårt att se hur det skall gå till på annat sätt än inom ramen 
för institutionaliserade demokratiska processer. Den hierarkiska 
maktrelationen förblir därmed intakt, eftersom man inte, kanske 
av rädsla för misstag, vågar pröva ett mer jämställt förhållningssätt 
som öppnar upp för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, kunska
per, mål och medel. Gränser och regler går före reell delaktighet, där 
ungdomarna får möjlighet att växa inifrån. Rädslan för ”oordning” 
blockerar både möjligheten till en nydanande utveckling av kom
munala demokratiska processer och nya sätt att arbeta med krimi
nalitet och missbruk av alkohol och droger bland ungdomar. Det 
är viktigt att tillsammans med de unga utveckla olika sinsemellan 
kompletterande sätt att lyssna på och kommunicera med varandra 
bortom det gängse, i stället för att, vilket lätt blir fallet, betrakta ini
tiativ och rörelser bland unga, i det här fallet Julmuströrelsen, som 
ett ”problem” som måste hanteras på ett så smidigt sätt som möjligt.

9.4.1 Hur det började
Julmuströrelsen är en autonom ungdomsrörelse, som bildades under 
våren 2009 i Simrishamn, ur en frustration sprungen ur den av äldre 
ungdomar upplevda bristen på meningsfull sysselsättning under fri
tiden. Rörelsens officiella uppsving kom i och med ockupationen 
av ett gammalt ödehus i Lunnarp, några mil utanför Simrishamns 
centrum. Husockupationen växte fram ur ett missnöje med att ingen 
lyssnade på ungdomarnas önskemål om vad de ville göra med sin 
fritid, och en bristande tilltro till att det var någon idé att på formell 
väg förhandla eller försöka uppmana kommunen att ge dem en plats 
att vara på. Den enda utvägen tycktes i stället vara att ockupera ett 
hus som inte användes. Aktionen fick medial uppmärksamhet, och 
rörelsens bakomliggande incitament för ockupationen fick en röst i 
Simrishamn och skapade viss debatt. Julmuströrelsen bestämde sig 
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dock för att lämna ockupationen som ett förändringsmedel, för att 
i stället försöka få till stånd en dialog med kommunen och arbeta 
för att legalt få en plats att bedriva verksamhet på. Ett möte med 
kommunrepresentanter utlovades i början av hösten 2009. Under 
ett antal sommarmånader fick ungdomarna möjlighet att fritt dis
ponera ungdomsgården Bénkadís lokaler. Sedan dess har Julmust
rörelsen tillgång till Bénkadí för sina regelbundet återkommande 
möten för att planera aktiviteter och diskutera hur processen går 
med kommunkontakter, extern finansiering etc.

I och med den förändrade utgångspositionen, dvs. att söka konsen
sus med kommunen i stället för konflikt, skapades dock en viss frik
tion inom Julmuströrelsen. Flera funderade på att hoppa av, vilket 
en del också gjorde. Men de nya premisserna, som alltså gick ut 
på samförstånd och konsensus, lockade även nya medlemmar till 
gruppen. 

Vi kom i kontakt med några aktiva inom rörelsen under hösten 
2009, och det utvecklades ett gemensamt intresse för att försöka 
utveckla ett aktionsforskningssamarbete rörande ökad kunskap om 
betingelserna för ungdomars politiska deltagande i Simrishamn, 
med lokalproblematiken som utgångspunkt. Julmuströrelsen hade 
i det läget precis fått ett nedslående besked om att ett utlovat möte 
med kommunledningen och/eller kultur och fritidsförvaltningen 
ställts in. Kommunen hade heller ingen vidare information att ge 
om ett nytt möte. Detta var en stor besvikelse för ungdomarna, som 
var angelägna om att i en dialog med kommunen få möjlighet att 
förmedla sin syn på ungas, framför allt den egna åldersgruppens, 
situation i Simrishamn och sina motiv till varför ett alternativt ung
domshus var viktigt för Simrishamns ungdomars hälsa och psykiska 
välbefinnande. Tyvärr verkade den möjligheten stängas i och med 
att byråkrati och en otydlig arbetsdelning inom kommunens organi
sation gjorde att frågan om ett alternativt Ungdomens hus ”tappa
des bort,” kanske delvis på grund av vissa lokala omstruktureringar 
inom kommunen. Det fanns enligt julmustarna ”ingen” som kunde 
eller verkade vilja ta tag i det. 
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9.4.2 Vilka är Julmuströrelsen?
De som är aktiva är mellan 14 och 22 år. De menar själva att de 
kommer från olika samhällsklasser med varierande bakgrund vad 
gäller föräldrars utbildningsnivå, inkomst och politiska åskådning. 
Många av deltagarna i Julmustgruppen verkar dock ha sina rötter 
i en socialistisk tanketradition och förfogar över utvecklade reso
nemang om makt och social rättvisa. Men det finns olika synsätt 
på vilka metoder som kan och bör användas för att uppnå social 
förändring och detta splittrar gruppen. I huvudsak handlar det om 
två läger av traditionell art: å ena sidan de som menar att utompar
lamentariska direkta aktioner är den enda vägen för att bli hörd 
och få till stånd en förändring, och å den andra sidan de, som vi 
kan kalla reformister, som tror på att det går att förändra inifrån 
systemet genom parlamentariska reformer som syftar till ”hållbar” 
förändring.

Dessa ungdomar kommer som regel från välfungerande hemmil
jöer och är som regel systemiskt välanpassade och ofta aktiva med 
projekt och engagerade inom olika slags förändrings eller påver
kansarbeten på sin skola, inom föreningslivet eller som representan
ter i kommunala sammanhang. De är ungdomar som är intresserade 
och vet hur politiken fungerar och som är relativt nöjda med syste
mets spelregler. 

De ungdomar som förordar konsensusstrategier har positiva aha
upplevelser av demokratiarbete och har ofta utvecklat detta per
spektiv på förändringsarbete i sammanhang där det formella, repre
sentativa deltagandet fungerat som det idealt skall göra. En ungdom 
berättar om sina upplevelser efter att varit på utbyte för europeiskt 
elevdemokratiarbete: 

Bara att politikerna är intresserade så känner man att man på

verkar där.  Att bara bli lyssnad till känns som att det är värt 

att vara där… I Polen är demokrati en ny sak och i Sverige tar 

vi bara det för givet. Vi förstår inte vilka möjligheter vi har, det 

finns fred och vi tänker inte ens på att vi kan. Där kan de inte. 

Så jag känner inte att det finns ett problem i Sverige, däremot är 

jag orolig att möjligheterna till makt och inflytande kan dras in 
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i och med att vi inte tar chanserna att använda dem. Det skulle 

faktiskt kunna utvecklas till att vi inte har den makten längre, 

den försvinner liksom.

De informanter som är konsensusvänner menar följaktligen att 
om man verkligen ansträngt sig, hade man/Julmuströrelsen kunnat 
påverka mer. De har erfarenhet av att det finns vuxna och politiker 
som vill lyssna och de vet att det finns formella fora för ungdomsin
flytande. Ändå känner de sig osäkra på om de verkligen kan påverka 
något: ”Man vet inte var man skall påverka systemet och vem skall 
vända sig till. Någon måste ju ha makten.” Men vem är det och hur 
kommer man i kontakt med vederbörande? 

9.4.3 Vad vill Julmuströrelsen?
Kommunpolitikerna upplevs generellt av de mer militanta ungdo
marna som ”omöjliga att nå” och ”döva” för förslag eller initia
tiv som kan förbättra ungdomarnas situation i Simrishamn. Utifrån 
dessa ungdomars upplevelse är Simrishamn till för andra och inte 
för de unga. De anför bland annat kommunens intensiva satsningar 
på turism och dyra bostäder. 

Det finns ingen graffitivägg, ingen skatepark, folk måste åka här

ifrån för att få göra något. Folk flyttar härifrån och till slut kom

mer det inte finnas några yngre kvar, det blir en pensionsstad…. 

Det blir aldrig någonting av initiativ ungdomar tagit när de äldre 

som varit aktiva flyttar.

Representanter för rörelsen menar att målet måste vara att skapa 
en plats för och av ungdomar, och deras vision är att denna skall 
bli hållbar genom att kontinuerligt integrera yngre i arbetet, för att 
dessa skall känna sig delaktiga och vilja och kunna ta över när de 
äldre flyttar från Simrishamn för fortsatta studier, jobb eller lik
nande.

Men det handlar väl mer om att vi ska ha kontroll över vår egen 

situation liksom. Att det inte ska finnas någon annan som be

stämmer när vi får göra det och hur vi får göra det. Det ska fort

farande finnas bestämmelser för det, men lite mer vilka aktivite
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ter vi ska göra… att det inte ska finnas folk som gör det åt oss… 

kommunen, politiker, tjänstemän och såna… Jag vill egentligen 

inte ha med kommunen att göra. Men vad jag innerst inne skulle 

vilja, va att de fixade någonting åt oss, eftersom det är deras 

uppgift att se till att kommunens invånare har det bra. Men jag 

vet inte (Julmustare i åk 3 på Österlengymnasiet).

Ungdomarna inom Julmuströrelsen vill ta ansvar för sina liv och 
aktiviteter på fritiden, men de vill också ha makt över sitt ansvar. De 
vill inte få villkorat ansvar och låta sin makt och sitt inflytande över 
verksamheten begränsas av politiker och tjänstemän. De är med
vetna om att det finns föreskrifter och att vissa saker måste uppfyl
las för att t.ex. få ha en kommunal lokal och verksamhet, vilket de 
säger sig vara villiga att ställa upp på. De brottas också med proble
met med avsaknaden av en makthierarki. Hur skall man få det att 
fungera med en hög grad av delaktighet av medlemmarna i en verk
samhet som baseras på direkt demokrati? Vem eller vilka skall ha ett 
övergripande ansvar för att lokalen sköts och ses efter? Vilka öppet
tider skall det vara och vilka skall få komma dit? Skall alla ungdo
mar från alla grupper få vara där? Vad händer om någon missköter 
sig? Det finns en uppenbar rädsla att mindre nogräknade personer 
skall söka sig till lokalen och förstöra. Incidenter under den lagliga 
“ockupationen” av Bénkadí har gjort att många är misstänksamma 
mot andra ungdomsgrupper i Simrishamn och rädda för att ett even
tuellt förtroende att bedriva ett ungdomshus av och för ungdomar 
skall raseras, om de inkluderar ”andra grupper” som misstänks vara 
mindre benägna att ta ansvar och predisponerade för att bete sig illa. 

Jag skulle vilja att de ville lyssna på oss. Att de verkligen ville 

lyssna på oss. Inte bara säga vi får se och sen ha några möten och 

sen händer inget…

Citatet kommer från ett möte med Julmuströrelsen under hösten 
2009. De hade då inte fått någon kontakt med kommunen trots upp
repade försök via telefon och besök på kommunhuset. Strax innan 
jul 2009 kontaktade Julmuströrelsen kommunledningen igen och 
fick till sin stora överraskning till slut sitt möte. Det verkade plöts
ligt finnas en del alternativ till lokal som skyndsamt skulle under
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sökas. Efter en tid fick dock ungdomarna svaret att det inte fanns 
någon lokal och sedan dess har ärendet vilat, och det är tydligt att 
många förut aktiva har tappat sugen i en känsla av uppgivenhet och 
av att det inte tjänar någonting till för ”det blev ändå inget.” Allmän 
utmattning är förmodligen ett talande sätt att fånga in den nuva
rande situationen. Många av de drivande ungdomarna i rörelsen har 
dessutom i hög grad varit upptagna med att avsluta och klara av den 
sista terminen på gymnasiet. Samtal med nyckelinformanter efter 
det formella avslutandet av pilotstudien visar att många av dem som 
varit mest aktiva inom Julmuströrelsen är på väg mot universitets
studier eller andra aktiviteter på annan ort. Frågan kvarstår dock, 
hur kommunen skall möta nästa generation av julmustare. 

9.4.4 ”De andras” bild av Julmuströrelsen
Själva ser julmustarna på sig själva som en oberoende ungdomsrö
relse, men de betecknas ofta av utomstående, såväl unga som vuxna, 
omväxlande som SUF:are och anarkister.

Dom [som är politiskt aktiva och hänger på Bénkadí] är såna 

här… SUF:are kallar vi dom. Socialistiskt… Syndikalistiskt ung

domsförbund… att som alltid ska vara så jävla drivande… Tän

ker man inte som dom så tänker man fel. Jag orkar inte med det. 

Sen, bara tron att man kan förändra någonting när man är 16 år 

gammal retar mig… Vet inte vad SUF:arna vill… dom springer 

bara omkring och sätter upp sina jävla klisterlappar (Sune igen; 

se 6.2, s. 42). 

Julmuströrelsen betraktas ibland som en ”antirörelse” som vill ha, 
men inte ta, ansvar. Vissa aktörer inom fritidsverksamhet eller kom
munpolitik menar att det finns en massa resurser att tillgå i kom
munen för ungdomssatsningar, om man bara vill inordna sig och 
följer spelets regler. Kommunens goda vilja är alltså obestridlig men 
julmustarna upplever den som villkorad. De finansiella resurserna 
verkar således inte vara huvudproblemet, utan problemet är snarare 
formen för det man vill göra och hur det skall gå till. 

Denna rörelse [Julmustgruppen] är mer att ’vi vill göra det på 

egen hand, vi vill ha ett eget hus, vi vill ha egna pengar, men vi 
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vill inte på något sätt samarbeta med etablissemanget’, så det är 

rätt så anarkistiskt som grupp.

Åsikterna om varför det har varit så komplicerat att kommunicera 
med kommunen angående ett alternativt Ungdomens hus går alltså 
isär, beroende på vem man frågar. Unga vill, men kanske inte på det 
sätt som vuxna vill att de skall vilja. Den gemenskap och det kol
lektiva engagemang som kommer till uttryck i ungdomsrörelser som 
Julmuströrelsen innebär en empowermentprocess, som  – mer eller 
mindre medvetet från ungdomarnas sida – handlar om en strävan 
efter egenmakt och delaktighet motsvarande ”den nya folkhälsopo
litikens” första målområde. Samtidigt går det inte att komma ifrån 
att det är det passiva deltagandet, den inordnande praktiken, som 
framför allt främjas och belönas (Palmblad & Eriksson 1995).

Förmodligen är kommunens möjligheter att ytterligare utveckla 
sina metoder för att fånga upp medborgarinitiativ, och för att 
skapa aktiva forum för inflytande, begränsade. Det redan etable
rade ungdomskontaktrådet utgör en bra startpunkt för kommuni
kationen med ungdomar, men det räcker inte för att producera den 
kunskap om olika gruppers livsbetingelser och behov som behövs 
för att angripa orsakerna bakom ojämlikheten i hälsa bland unga på 
ett genomgripande och hållbart sätt. Som vi har beskrivit tidigare, 
erbjuder deltagarbaserad aktionsforskning (PAR) verktygen för ett 
konstruktivt, demokratiskt möte mellan olika aktörer, såväl vertikalt 
som horisontellt. Detta innebär en möjlighet att skapa gemensamma 
strategier för kommunalt medinflytande, vilket i förlängningen ger 
förutsättningar för ökad livskvalitet.
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10  HUR MåR DE UNGA I  
 SIMRISHAMN?

Även om de flesta ungdomar kan förmodas må ganska bra, bekräf
tar och fördjupar pilotundersökningens kvalitativa data i hög grad 
kvantitativ nationell rapportering rörande bl.a. ungdomars psykiska 
ohälsa och olika riskbeteenden. Bruk/missbruk av alkohol, tobak 
och narkotiska preparat, är påtagligt närvarande bland ungdomar 
i Simrishamn och i stort sett varje informant/grupp av informanter 
har uppvisat någon variation av stress, maktlöshet och/eller utan
förskap. Denna situation illustreras av nedanstående diagram från 
Folkhälsoinstitutets nationella kartläggning av barns och ungdo
mars psykiska hälsa. Figur 2 visar i åtta variabler läget för årskurs 9 
i Simrishamn jämfört med riksgenomsnittet. Den gröna inre cirkeln 
är en markör för ”gott hälsotillstånd,” dvs. bland de 25 % bästa 
i Sverige. Den röda yttre cirkeln visar ”dåligt hälsotillstånd,” dvs. 
bland de 25 % sämsta i Sverige. Med andra ord så blir det ”sämre” 
ju längre ut i diagrammet man kommer. Värst är läget vad gäller 
alkoholbruk och tobaksbruk. 
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Figur 2. Spindeldiagram över psykisk ohälsa i Simrishamn, årskurs 
9, 2009 (FHI 2009)

10.1 Droganvändning som markör för blockerad  
 delaktighet och ångest
Nästan samtliga ungdomar vi varit i kontakt menar att missbruk av 
hasch och marijuana inte är speciellt ovanligt i Simrishamn.  Det är 
lätt att få tag på droger och alkohol oavsett hur gammal du är. Det 
finns alltid någon som har en bra ”kontakt,” och eftersom det finns 
en stor efterfrågan är försäljning av hasch för vissa ungdomar också 
ett sätt att tjäna extra pengar på. 

Flera informanter berättar om ungdomar som dricker alkohol eller 
tar droger på högstadiet under skoltid, utan att de vuxna får kän
nedom om det. En egendomligt unison uppfattning bland de ung
domar som vi pratat med är att upp till 60 elever röker hasch dag
ligen eller varje vecka/helg på gymnasieskolan Österlengymnasiet. 
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Uppskattningen kommer som sagt från ungdomarna själva, utan 
självklart statistiskt underlag att falla tillbaka på. Inte desto mindre 
utgör utsagan en indikation på att drogbruk/missbruk bland ungdo
mar sannolikt utgör ett ganska stort problem i Simrishamn, vilket 
också bekräftas av nationella mätningar och jämförelser (se kap. 7).

Många ungdomar upplever det som att vuxna inte förstår omfatt
ningen av vare sig drogbruket eller drogmissbruket bland ungdo
mar, och att även om de förstår, så gör de ingenting åt det. Flera 
informanter berättar att de periodvis använt hasch dagligen, i vissa 
fall flera gram om dagen, samtidigt som de gick till skolan, utan att 
någon lade märke till det (jfr 10.2). 

Den [tillgången] är löjlig alltså… men det känns som om den 

finns nästan överallt. … Det är nog min årskull som framförallt 

är den här väldigt… som har spridit den här den här drogliberala 

grejen som börjar växa fram och som är jättestor. Det är helt 

vansinnigt.

Kärnan i problematiken är att … det förskönas väldigt mycket… 

väldigt mycket mer nu kan jag känna… genom allt musik, film, 

drogkulturen, framförallt kulturen kring drogerna som fanns 

förut börjar komma tillbaks. … och den kulturen finns på Ös

terlen. … Den är väldigt… här finns väldigt mycket hippies. Här 

finns väldigt många som har föräldrar som var en del av det då. 

Och när man då märker att det då på något sätt börjar komma 

tillbaks.. då är det precis som om det är fritt fram, det är lugnt. 

Det har varit så en gång. Det kan bli så igen. … Dom vill ha det 

som fanns förut, tror jag. Dom vill kunna fly tillbaks till… jag 

vet inte… Dom vill tro att det är 68 eller 69 igen på något sätt.

Våra informanter med denna erfarenhet verkar ha funderat en hel 
del på varför man börjar och varför man slutar, om man slutar, res
pektive på vad det är för sociala och psykologiska mekanismer och 
faktorer som bidrar till att ett drogbruk uppstår och när eller hur 
bruket förändras till att bli till ett missbruk. Ångest är en betydande 
och vanlig orsak till varför man lockas av drogen. Man vill komma 
bort och bli något annat än bara sitt eget ”själv.” 
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Framförallt känner man ett extremt lugn liksom. Det kan vara… 

jag var ganska rastlös när jag var ung, så där. Det är väl både 

kickarna… både ett sätt att koppla bort sig från världen lite 

grann. En slags verklighetsflykt kanske är ordet som jag borde 

säga… En av mina vänner som knarkar har päron som är gravt 

alkoholiserade … så det är väl hans ursäkt för att komma bort 

liksom… (Rolf, Österlengymnasiet).

En informant beskrev hasch som ”en amplifer, en förstärkare,” av 
tankar och känslor och som kan påverka individen på olika sätt 
beroende på hur denne mår psykiskt. Drogbruket beskrivs ibland 
som självmedicinering, en vila, ett sätt att bara få vara. Det intres
santa i sammanhanget är följaktligen inte att konstatera att det finns 
ett drogbruk eller att droger är farliga. Det är kanske inte drogen 
i sig som är farligast. Frågan vi måste ställa är varför ungdomar 
känner ett behov av att använda drogen? En ständigt återkommande 
förklaring är kopplad till stress (jfr 11.2).

… Allting går för snabbt. Det är för stressigt. Det är det här sättet 

att koppla av… att dra tillbaks liksom … att gå lite motströms. 

Och så ser man att det är ganska OK liksom. Man märker att det 

runt om i världen så börjar det bli ganska OK liksom. I Canada 

så börjar det bli lagligt. … Det liknar som om det kommer att 

bli lagligt i större delen av USA, bara för medicinbruk liksom. 

… Den här känslan av att det är OK, och när någonting är OK, 

så är det som om det inte längre är farligt. Jag får den känslan… 

Du börjar tappa den här, just det, varför är det inte bra att le

galisera? Varför är det inte bra att nyttja det här varje dag, eller 

överhuvudtaget?

Det är mycket den här bilden av sig själv som odödlig. Den finns 

väldigt tydligt tycker jag nu att många ungdomar känner att den 

här bilden av att när allt … när livet hela tiden blir så öppet och 

möjligt så känns det liksom att får man den här bilden av att ja 

jag är odödlig och kan göra vad jag vill. Kolla på mig, jag super 

varje helg och röker och allt funkar perfekt liksom…
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Vad fattas mig? Vad fattas dig, och på vilket sätt? Fyller droger en 
funktion, och i så fall i vilket sammanhang? Behöver en person som 
är nöjd med sin tillvaro, och som känner sig betydelsefull, värdesatt 
och älskad, verkligen droger? Behöver ett fungerande, demokratiskt 
samhälle droger och i så fall varför? 

Det är både intressant och viktigt att notera hur orsakerna bakom 
unga kvinnors sexuella risktaganden (som internationell forskning 
funnit) sammanfaller med det som utmärker de flesta av dem som vi 
träffat och som har eller har haft drogproblem. Det framgår tydligt 
hur viktigt det är med god kontakt med någon vuxen, helst en eller 
båda föräldrarna. För den unga kvinnan är det skyddande att ha 
någorlunda trygga familjeförhållanden med tillgång till åtminstone 
någon – förutom helst, om möjligt, sin mamma och/eller pappa – 
t.ex. en moster/faster, morbror/farbror, granne etc. som hon kan lita 
på. Med andra ord är det skyddande och hälsofrämjande för unga 
att ha möjlighet till förtroliga och rådgivande kontakter med vuxna 
(Berglund 2008, s. 130).

I våra intervjuer framgår på samma sätt tydligt betydelsen av att ha 
vuxit upp under förhållanden där man känt sig älskad och respek
terad som barn. Följande citat från en ung man som går sista året i 
gymnasiet och lyckats hålla sig från narkotika illustrerar detta:

… jag har vuxit upp i en familj där … det är alltid där snacket 

någonstans har gått kring matbordet… att liksom pappa har sagt 

att liksom du har ett ganska klart val att vara dum i huvet eller 

inte vara dum i huvet liksom, så varför välja det dåliga? Så jag 

har alltid fått in det. Det har som alltid varit instinktivt liksom 

… Det farliga med det är då är när jag mister den här kontakten 

med pappa och inte får den här kontinuiteten och inte hela tiden 

kommer ihåg ja just det, pappa sa det liksom att man känner att 

man är stolt för att man liksom har det.

… Man måste någon, någon slags feedback, man måste ha nå

gon att luta sig emot och för har det helt klart varit familjen från 

början. Jag har haft någonting att vara stolt över… Jag brukar 

spåna på det med mina kompisar hur ofta dom får höra av sina 
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föräldrar att deras föräldrar älskar dom liksom att deras föräld

rar faktiskt säger att jag älskar dig. Det har jag hört sedan… Jag 

har alltid hört det i hela mitt liv liksom. Jag känner samtidigt 

jättemånga som nästan aldrig hört det liksom… Det är nog det 

viktigaste… 

En skolkamrat till Emil ovan, som varit storbrukare av droger, 
reflekterar kring sin uppväxt:

Jag tror inte att det är något som skulle ha kunnat hindra mig. 

Om jag hade växt upp i ett annat liv kanske, med en annan släkt, 

liksom så där…

Jag menar om man har en familj som kommunicerar och man 

har folk som är villiga att dela med sig av sin livserfarenhet, lik

som så där… För mig… Det som alltid triggade mig att testa 

skiten var att både min farsa och min morsa också hållit på och 

experimentera med grejer och höll på ganska länge. Dom slutade 

väl när jag föddes eller när hon var gravid. Dom har väl berättat 

om det och varit ganska frispråkiga, så kan man inte skylla på 

kommunikationen men snarare är det väl så att dom sa nej till 

mig men då ville jag testa själv liksom. Jag ville inte vara sämre. 

Dom skiljde sig när jag var 3 så jag har hört olika historier…

… vi har varit ganska fattiga fram tills nu … det är egentligen 

inget stort, jag ska egentligen inte klaga egentligen, men det är 

sånt som påverkar en liksom…

Man [apropå hur han själv skulle vilja vara som pappa] är kan

ske lite mer uppmärksam på vad ens barn håller på med… man 

snackar mer med sin unge, man kollar upp hur är läget och var 

händer i ditt liv nu bla, bla, liksom, etc… åtminstone snackar lite 

och kollar upp läget, vad gör du liksom. Även om man inte bor 

i samma hus så skulle man kunna göra det… Det kan jag tänka 

mig att jag kunde ha behövt när jag var liten…
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Med andra ord bekräftas gång på gång betydelsen av tillgång till 
fundamenten för ackumulation av social makt, för att man någor
lunda självklart skall kunna vara delaktig och kunna utöva medve
ten makt över sitt liv. Figur 3 (från Berglund 2008, s. 133) nedan, 
som strukturerar några av de viktigaste faktorerna för egenmakt, 
bygger som sagt på situationen för unga kvinnor i Nicaragua, men 
den gäller generellt för unga män och kvinnor i de flesta nationella 
och kulturella sammanhang. Dålig ekonomi i familjen, frånvarande 
fäder, ansträngd relation med mamman, brist på nära tillitsfulla, för
troliga relationer med vuxna och otillfredsställda behov av kärlek 
och närhet blockerar delaktighet och är ständigt närvarande risk
faktorer vad gäller såväl drog och alkoholproblem som dålig hälsa.
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Figur 3. Power factors. Reproductive power more than an 
information problem.
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10.2  Ruset som andningshål
Användandet av droger och alkohol verkar kunna ses som en över
gångsritual, som ungdomen använder sig av för att beteckna att man 
inte längre är barn utan på väg att inträda i en vuxenvärld. Vidare 
verkar drogbruket fungera som ett sätt att tillsammans med andra 
”häva känslor av ensamhet” och åstadkomma en ”stark känsla av 
gemenskap” och en ökad ”känsla av exklusivitet och frihet” genom 
att denna gemenskap som nyttjandet av drogen skapar, kollektivt 
också bryter mot samhällets pålagor (Lalander & Johansson 2008, 
s. 204). Prestationskrav och plikter blåses bort under påverkan av 
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berusningsmedel och tillåter individen eller gruppen att gå in i ett 
tillstånd av att ”bara vara” (problematiseras av KEKS 2010, s. 14 
ff.). Den ständiga kritiska självreflektion som många unga upplever i 
en tid av identitetssökande försvinner med hjälp av berusningen, och 
man kan i stället vara i ”nuet” och uppleva vad vissa beskriver som 
en ”total delaktighet med omvärlden.” Den blir en form av belö
ning och ett andningshål i vardagslivets press och stress (Lalander & 
Johansson 2008, s. 204212).

Lalander och Johansson (op. cit., s. 228) kallar ungdomars drogan
vändande för ett levt språk som berättar något väsentligt om den 
tid vi lever, i den meningen att droganvändande berättar mer om 
ungdomars existentiella villkor än vad politiska ungdomsförbunds 
motioner gör. Författarna menar att om vi förstår droganvändande 
som ett levt språk, kan vi bli bättre på att förstå vad drogen fyller 
för funktion och således bättre på att arbeta med och motverka den 
existentiella problematik som många unga upplever. Förstår vi dro
ganvändande som ett medel att hantera existentiella dilemman, och 
att kriminalisering inte löser några problem, så kanske vi kan omför
dela resurser från polisen till kuratorer och/eller en ökad lärartäthet 
på skolorna.

10.3  Att ”skära sig,” en motståndshandling mot vår tids  
 ideal?

10.3.1 ”Jag ville inte dö, jag vill bara inte leva”
Flera av våra informanter har lindrat sin psykiska smärta med hjälp 
av att orsaka sig fysisk smärta. Maria använder sig av ett citat från 
boken ”Vingklippt ängel” av Berny Pålsson – en bok som gjorde 
starkt intryck på henne och som också fungerade som ett andnings
hål för att lindra den värsta ångesten – för att beskriva sin känsla: 
”Jag ville inte dö, jag vill bara inte leva.”

Vi har tillsammans med ungdomar diskuterat och försökt utreda vad 
handlingen betyder, och vi har sökt kunskap i tidigare projekt där 
ungdomar har kommit till tals i ämnet självskadebeteende. Utifrån 
de ungas berättelser och utifrån tidigare forskning inom psykologi 
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(se t.ex. Söderberg  2007), kan ”att skära sig” ses som ett slags mot
ståndshandling, en handling som uttrycker någonting konkret i ett 
psykiskt kaos, en vilja att förändra någonting smärtsamt till någon
ting konstruktivt. ”Att utöva motstånd är att göra den egna friheten 
och det egna oberoendet tydligt och genom motstånd upplever man 
makt!” (Lalander & Johansson, 2008, s. 38).

Om man förstår självskadebeteende som en aktiv motståndshand
ling, förändras också bilden av den som skär från offer till aktör, 
och detta i sin tur gör handlingen till någonting som är större än 
individen. I dag är kroppen en marknadsplats för ”allting.” Ung
domar exponeras kontinuerligt för ett konstruerat skönhetsideal 
och en aldrig sinande ström av uppmaningar och lock och pock, via 
medier och reklamindustri, som påminner om vikten av att alltid 
sträva efter den nyaste produkten eller årets hetaste mode, samtidigt 
som det som krävs för att duga är i ständig och snabb förändring, 
och hänger man inte med är man snart hopplöst ute. Man kan ställa 
sig frågan om kroppen egentligen verkligen är ens egen? Att skära 
i sin kropp kan därför ses som en markör bland flera, en markör 
som säger att ”jag gör vad jag vill med min kropp och detta är min 
gräns” (Söderberg op. cit.)! Men det är också ett uttryck för ungas 
maktlöshet, i den bemärkelsen att de inte upplever sig ha några 
andra strategier för att säga att deras gräns är nådd och att ”detta är 
mitt jag som jag bestämmer över.” 

Jag har letat väldigt länge men inte kommit fram till något di

rekt… varför jag får den här ensamheten och den här ångesten. 

Det kan handla om att jag ofta kände mig som ett andrahandsval 

bland mina vänner (Sofie).

10.3.2  Ibland fungerar den goda viljan
I den ovan beskrivna situationen, som bland våra informanter 
nästan verkade var mer regel än undantag, går det väldigt mycket 
kraft till att försöka hitta strategier för att hantera ångesten. Maria 
berättar om hur det var början på en vändning från det ångesthål 
hon befunnit sig i när hon hittade rätt psykolog som hon kunde 
känna förtroende för.
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Jag gick till henne… Inte för att jag mådde så dåligt men för att 

jag ville ha någon att prata av mig med.  Det är rätt skönt att 

bara komma iväg hemifrån o sätta sig att prata med och det var 

inte de här stela psykologsamtalen i ett vitt rum utan fönster, 

utan vi gick ut å gick å vi gick å fika så det blev mer öppet och 

inga tvång på det.

Och sen i slutet av sommaren tyckte jag att allting blev väldigt 

jobbigt och jag hade väldigt mkt ångest för vad jag skulle göra 

sen och jag ska gå mitt sista år på högstadiet och sedan skulle jag 

börja gymnasiet och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra 

med mitt liv.  Sen blev allting bara värre och värre och jag bör

jade skära mig igen och jag tyckte allt var pest o pina o ville bara 

dö! Och till slut en dag kände jag att jag kan inte hantera mig 

själv längre så jag var i skolan och ringde upp till BUP å bad att få 

prata med min psykolog och då kunde hon inte prata och skulle 

ringa upp mig och sedan ringde hon upp efter några timmar å då 

sa jag att jag inte klarade av att leva längre och att jag behövde 

hjälp direkt så då kom hon å hämtade mig och körde upp mig 

till BUP. Så satt vi där å pratade och hon ringde min mamma så 

hon kom upp då och jag fick prata med mina nya läkare som gav 

mig en medicin. 

Genom sin kontakt med en professionell psykolog fick hon en utväg, 
en person hon kunde kontakta när ångesten tog över, ångesten som 
hon upplevde hotade hennes existens. 

Jag hade inga strategier, det var nog det som var problemet att 

jag inte kunde… jag tänkte inte på det och sedan lämnade det, 

utan jag tänkte på allting samtidigt och lät det stanna kvar i hu

vudet och sedan känns det som hela huvudet ska explodera när 

man har så många tankar i huvudet och då vet man att man 

måste göra nånting åt det…

Att Maria ringde sin psykolog och bad om hjälp, därför att hon 
inte kände att hon längre kunde kontrollera sin livssituation, beskri
ver hon själv som en brytpunkt som gjorde henne starkare och mer 
säker på sig själv. Hon hade aldrig trott att hon kunde göra det men 
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gjorde det ändå, och hon kände att hon fick mer tillit till sig själv av 
vetskapen att hon klarar av mer än hon tror. Föräldrarna har varit 
sjukskrivna under tiden som Maria påbörjade medicinering och att 
de gjort många gemensamma saker tillsammans har minskat ånges
ten och gjort “livet lättare.” 

När man är ensam på kvällen kommer ofta tankar upp om att 

inte duga till, självmordstankar och sånt. Det är vanligt bland 

mina vänner att det blir så.

Maria har fått hjälp av BUP och vill gärna förmedla till andra som 
ogärna går dit och är misstänksamma mot personalen, att det är 
viktigt att få professionell hjälp och att “hoppet inte är ute.” 

Maria beskriver att det är en del i ens återhämtande att man kan 
må bra, och hon känner sig uppskattad och bra genom att verka 
som en förebild. Hon är väldigt medveten om att även hon kan få 
svackor, men hon har lärt sig att vara mer öppen när hon känner 
olika känslor. ”Jag lämnar av allting direkt, så därför är jag inte 
rädd för att jag inte kan hantera det.” 

Berättelsen om Maria visar hur livsavgörande det kan vara att det 
finns olika resurser av kompetent och tillgänglig personal, som kan 
ta vid när det personliga nätverket och strategierna för överlevnad 
inte räcker till. 

10.4  Hur hänger kropp och politik ihop?
När vi talar om begreppet egenmakt är det viktigt att komma ihåg 
att makten över det egna livet alltid är begränsad. Vi har inte total 
makt över våra egna liv, eftersom vi lever i ett samhälle med normer, 
lagar och regler som vi måste underordna oss och förhålla oss till. 
I ett alltmer individualiserat samhällsklimat förväntas ungdomarna 
tidigt göra rationella och väl överlagda val rörande sin framtid och 
karriär. Detta i sin tur leder oss till att undra om talet om att den 
eviga ungdomens ideal skulle ha tagit över samhället kanske inte 
stämmer, utan att det i verkligheten kanske är så att det är vuxenhe
ten som tagit över ungdomen.
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Självskadebeteende, ångest och psykisk ohälsa kan därför anses 
bottna i konsekvenserna av hur livsvillkoren för unga dikteras alltmer 
utom deras kontroll och insyn. Utomparlamentariska metoder och 
aktioner utgör mer eller mindre tafatta försök att utöva motstånd 
mot att det etablerade systemets regler skall få diktera ens livsvillkor. 
Dessa olika uttryckssätt för motstånd mot vår tids ideal skall kanske 
snarare ses som ett friskhetstecken än som kriminellt bus.

På sätt och vis skulle man kunna se på det hela som ett slags dubbel 
”bestraffning” av människor i vårt samhälle, där ungdomar är sär
skilt utsatta eftersom de befinner sig i ett skeende av identitetssö
kande. Det ligger i vår tidsanda att ”det egna livsprojektet” blivit 
ett signum. Budskapet till unga är att de kan göra vad de vill, bara 
de anstränger sig. Om man misslyckas är det i stort sett bara ens 
eget fel. Detta blir till ett slags internaliserat förtryck av det egna 
jaget. ”I det moderna samhället frikopplas behov och önskningar 
från moraliska begränsningar och det ökade välståndet höjer hela 
tiden anspråken på vad det innebär att lyckas” (Karlsson 2007, s. 
33; jfr 11.3 och 11.4). I själva verket kan inte unga göra vad de 
vill, i alla fall inte ”alla,” bl.a. beroende på olika och ofta ojämlikt 
fördelade förutsättningar inte minst i termer av klass, kön och etni
citet. Inte desto mindre hjälper t.ex. livsstils och jobbcoacher till att 
ständigt, via olika medier, underhålla en ofta förrädisk självhjälpsil
lusion. Först straffas/drabbas den unge av den strukturellt betingade 
ojämlikheten i sig, som begränsar hans eller hennes möjligheter till 
ett ”bra” liv och till att få sin beskärda och som regel rättmätiga 
del av samhällets goda. Sedan får man själv bära skulden för detta, 
om man inte lyckas förverkliga ”det goda livet” som det beskrivs i 
”sagorna.” Nyliberala ideal leder till mindre känsla av sammanhang 
(KASAM) och detta leder i sin tur till psykisk ohälsa.

10.5  Våld som uttryck för bristande inflytande
När vi talar om våld, tänker nog de flesta på våld på gatan, på krogen 
eller i hemmet. Men våldet finns närvarande i ungdomars vardagsliv 
på ett sätt som vuxenvärlden ofta inte ser, kanske blundar för, och/
eller saknar verktyg för att hantera. Vi kallar systematiskt psykiskt 
eller fysiskt våld mot enskilda personer för mobbning. Mobbning 
kan förstås och kan uttryckas på olika sätt. Men om man väljer 
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att förstå mobbning som Olweus (1994), nämligen att det är ett 
fenomen som kan uppstå var som helst, när flera individer ofrivilligt 
måste vistas på en anvisad plats och vara en del i en gruppgemen-
skap de själva inte valt, så finns det inga “mobbningsfria” miljöer i 
skolan. En sådan förståelse av mobbningsfenomenet belyser också 
vilken fundamental brist på inflytande och delaktighet ungdomar 
har i sitt vardagliga liv. Barn och ungdomar som blir utsatta för 
våld eller mobbning i skolan, eller på vägen till eller från skolan, är 
oerhört utsatta, eftersom det ofta handlar om platser utan vuxna. 
Skolelever har inget annat egentligt val än att gå till skolan, en plats 
som kan vara mer eller mindre präglad av kränkningar, trakasse-
rier och fysiskt eller psykiskt våld. Således måste skolpersonal vara 
vaksam, för att i tid kunna förhindra tendenser till mobbning. En 
viktig förutsättning för att klara detta är att det finns vuxna närva-
rande i och utanför skolmiljön (Eriksson m.fl. 2002), närvarande 
vuxna människor som kan lyssna och som kan, och orkar, se om 
någon far illa eller mår dåligt och som har verktyg för att agera. En 
kärnkomponent i Olweus (1994) åtgärdsprogram mot mobbning på 
skolor är att det finns engagerade vuxna och att det blir en ökad 
medvetenhet och kunskap om mobbningsproblem. Men informan-
ter som vi talat med, och som varit utsatta för mobbning i skolan, 
menar att även om det finns engagerade vuxna som ser och försöker 
hjälpa den som är utsatt, så kan de ingenting göra. Man måste få 
egna kompisar, egna ”allierade,” som finns där på rasten eller när 
man ska gå till/från skolan. Skolkurator eller skolsköterska utgör 
inte heller självklart någon trygghet för den som är utsatt, eftersom 
de är en del av skolan, och som elev är man rädd för att information 
om ens problem kan ”läcka” ut eller bli anmäld. Viktigt är alltså att 
stärka det utsatta barnets sociala nätverk och att skapa miljöer som 
minskar risken för våld och främjar delaktighet utifrån elevernas 
förmåga och behov.

Ett tydligt exempel på när ett s.k. ”aktivt deltagande” från unga inte 
befordras var när högstadieskolorna Korsavadsskolan och Jone-
bergsskolan i Simrishamn nyligen slogs ihop till en skola. De båda 
skolorna beskrevs av flera informanter som att de ”låg i krig” med 
varandra, vilket innebar att om man var ”jonebergare” gick man 
helst inte till Korsavadsskolan och vice versa, av rädsla för att bli 



139

uttittad eller påhoppad. Såväl lärare som elever bekräftar att det 
även internt på skolorna har funnits mycket problem med våld och 
skadegörelse. När så skolorna skulle slås ihop, ville man försöka 
”bygga bort” mobbningsproblematiken genom att dela upp skolan i 
s.k. hemvister och skapa avgränsade, mer intima, miljöer, där vuxna 
kan vara mer närvarande och ”se” vad som händer. Det verkar dock 
som om berörda ungdomar, som experter på såväl sina respektive 
skolmiljöer som den lokala mobbningsproblematiken, överhuvud-
taget inte hördes rörande vad man borde tänka på i denna process, 
när de båda skolmiljöerna blev en miljö i den ombyggda Korsavads-
skolan. 

Elevinflytande och makt måste vara något annat än att få rösta om 
lucia och julmaten. Ungdomarna som går på skolorna är de själv-
klara experterna på det sociala livet i skolan. De som blivit utsatta 
för systematisk terror varje dag i skolan är experter på hur de skall 
överleva och hur skolan skulle kunna förändras för att bli en bättre 
plats att vara på. Det är dessa faktorer som skall betyda något och 
som ungdomarna skall vara delaktiga i – inte vilken färg väggarna 
skall ha i cafeterian. Bristande elevinflytande i skolan kan öka ris-
kerna för att man skapar miljöer och arbetslogistik som gynnar i 
stället för blockerar förutsättningarna för mobbning och därmed 
närvaron av fysiskt och psykiskt våld och, som en följd av detta, 
ohälsa i olika former.

10.6   Att ”passa in”
För högstadieungdomar är delaktighet en viktig faktor i upplevel-
sen av att ha hälsa och trivas med sitt liv, delaktighet i form av att 
”passa in.” Viktiga faktorer i det sammanhanget är också hur det 
sociala livet fungerar i skolan, liksom att få bra betyg och att man 
har kompisar man kan lita på och prata med (jfr Lisa 9.6.4). Som 
en informant uttryckte det: ”... jag hinner inte med så mycket mer, 
det är bara skolan och det handlar ju om min framtid.” Att passa 
in handlar också om att försöka leva upp till socialt och kulturellt 
konstruerade ideal i samhället. Som en av våra informanter, Eva, 
uttrycker det:
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Just nu känner jag att jag mår ganska bra men för ett år sedan 

ungefär kände jag inte alls att jag var bra som ja var. Det började 

med att jag slutade äta och började springa helt frenetiskt det 

kunde bli att jag sprang 3 ggr om dan. Så det resulterade i att jag 

tappade mkt i vikt. Jag vet inte det var för något jag fick för mig. 

Det är så i vår ålder det är mycket utseendefixering och mycket 

ideal som man måste gå efter så jag kände väl jag vet inte, just 

då var det en sådan period. Mina vänner och föräldrar sa till 

mig och sa att jag inte såg ut att må bra. Så i början så tyckte 

jag inte att det var någon fara, man tänker inte på det själv. Det 

var väl bra att det inte fortsatte så jag insåg tillslut att man inte 

mår bättre av att det finns… det har aldrig varit att jag tittat på 

andra men idag är det så himla mycket ideal, modeller i tidningar 

och på tv. Runt om en hela tiden så jag vet inte vad det var som 

utlöste det så. Men jag insåg väl… Jag kom inte ihåg hur det 

började, men jag hade varit tillsammans med en kille ett halvår 

ungefär och sedan gjorde vi slut och jag mådde väl dåligt över det 

och det var mycket i skolan och lite prestationsångest. Vi är ju i 

en utvecklingsålder i tonåren. Och man tänker efter vem man är 

och vad man ska göra i framtiden. Dels är man väldigt osäker i 

sig själv och särskilt så kan en kommentar som ska tolkas som ett 

skämt bli raka motsatsen.

Utifrån våra samtal med deltagare i Julmuströrelsen och informan
ter på gymnasie och högstadieskolor verkar det som om ungdo
mar generellt mår bättre på gymnasiet än på högstadiet. Man vet 
mer vem man är och vågar experimentera mer med sitt individuella 
projekt i termer av klädstil, musik, åsikter och andra markörer för 
tillhörighet. 

Att känna trygghet i sitt sociala sammanhang, att vara del av något 
och att känna mening och sammanhang blir oerhört avgörande för 
självkänslan, för förutsättningarna att komma i åtnjutande av sin 
latenta inneboende kapacitet och för hur man mår Marlene, som går 
andra året i gymnasiet på naturvetenskaplig linje och kommer från 
trygga hemförhållanden, lever också tryggt på skolan och upplever 
inte att vare sig hon eller någon annan i klassen har något behov av 
att ”passa in”:
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Det är så väldigt många [på skolan] som bara tänker på sig själva 

och sin status… Det känner jag inte att någon av oss gör. Vi bryr 

oss liksom inte om att resten på skolan ska tycka att man är nåt. 

För det vet man ju själv om man är nåt eller inte. Det är mycket 

i andra klasser att man ska visa upp nånting, tycker jag ett det 

känns som.

Återigen ser vi (som i kap. 9.1.4.) hur delaktighet leder till fördju
pad delaktighet. I hennes klass lever man sitt liv ganska lugnt, mest 
som åskådare vad gäller kontakten med det inferno som skolan 
innebär för många andra. ”… man känner liksom inte att man är 
illa omtyckt någonstans utan att alla är med varann.” 

Marlene konstaterar kort och gott att ”… Det är ganska många 
som tar droger på skolan. Det är väl ett tecken [på hur flickorna 
mår i hennes skola].” Fast så är det inte vare sig i hennes klass eller 
i hennes vanliga umgängeskrets. Hon beskriver sin kategori som:

… människor som bryr sig väldigt mycket om sin framtid. Vilket 

väl kanske inte är så konstigt med tanke på vilken linje vi går. Det 

känns som om de är väldigt ordentliga allihopa. Det är ingen som 

liksom har problem, … alltså stora problem … ingen som mår 

dåligt. Det är ingen som man känner som man liksom inte har 

grepp om. […] Det är väl att vi kanske har samma värderingar 

och så där… prioriterar samma saker. Vi prioriterar skolan och 

prioriterar att vi ska få det bra sen liksom att vi ska klara oss och 

att vi ska ha kul nu och att …
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11 VAD VI VET OM DELAKTIGHET  
 OCH HÄLSA

11.1  Indikationer på psykisk ohälsa och bristande  
 inflytande inte något ovanligt
Det vi sett hittills, utifrån våra inledande observationer och samtal 
med ungdomar i Simrishamn, utgör i hög grad en kvalitativ illustra
tion och bekräftelse av våra utgångspunkter för pilotstudien. Det 
som bl.a. Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Skolverket, Barnom
budsmannen, BRIS och olika statliga offentliga utredningar ständigt 
rapporterar rörande ungdomars psykiska ohälsa (vilket under barn 
och ungdomsåren är det främsta folkhälsoproblemet; se Bremberg 
2007), olika riskbeteenden och bruk/missbruk av alkohol, tobak 
och narkotiska preparat, är påtagligt närvarande bland ungdomar 
i Simrishamn. I stort sett varje informant/grupp av informanter har 
uppvisat någon form av stress, maktlöshet och utanförskap. Man 
känner sig ensam och värdelös, känner självhat, har svårt för att 
sova, ”orkar inte” och upplever höga krav på prestationer vad gäller 
både studieresultat och hur man ser ut, såväl kroppsligt som i fråga 
om klädval (jfr BRISrapporten 2004; Alfredsson och Csizar 2009). 

Alla Kindblad & Nilssons (op. cit.) informanter anför ”det rådande 
samhällsklimatet,” ”ungdomars livssituation,” ”samhället med dess 
krav,” ökad stress och ökade förväntningar på att man t.ex. skall se 
bra ut och ha en snygg kropp, och på att man skall ha framgång och 
sexuella erfarenheter, som faktorer bakom ökad psykisk ohälsa (se 
Cederblads strukturella teorier).
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… Media och reklam förmedlar ett enda kroppsideal och ett 

enda utseende… Medias budskap… skapar stor press på enskilda 

individer, och man har erfarenhet av att ’tjejer triggar varandra, 

man härmar och så får man tips och råd om hur man ska spy och 

så där’ (Socialstyrelsen 2009, s. 117).

Mobbning, som uttryck för ”spända och otrygga sociala relationer” 
(Hagquist och Starrin 1997 b, s. 61), verkar inte heller vara något 
ovanligt i detta sammanhang. Delaktighet både vad gäller tillgång 
på social och ekonomisk trygghet och inflytande över den egna situ
ationen är en bristvara.

11.2 Vikten av tillgång till vuxenstöd som fundament för  
 ackumulation av social makt och förutsättning för  
 delaktighet och inflytande
Varför upplever så många unga i ett välfärdssamhälle som Sverige en 
bristande tillgång på någon att vända sig till, någon vuxen att tala 
med, ofta utan att de vill att föräldrarna skall veta, någon som ser 
dem och tar dem på allvar? Det är svårt att tro annat än att större 
skolklasser, stängning av ungdomsgårdar, neddragning av BUP, skol
sköterskor och kuratorer osv. har haft avsevärda negativa konse
kvenser för barns och ungdomars möjligheter att utöva inflytande 
över sina liv. Ett stort problem är också bristande samverkan mellan 
olika aktörer med ansvar för barns och ungdomars hälsa (Barnom
budsmannen 2005).

Det är troligt att det fanns ett samband mellan nedskärningar

na inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan 

under 1990talet, och den samtidiga ökningen av antalet besök 

inom barn och ungdomspsykiatrin (Skolverket 2004, s. 7; se vi

dare Kindblad & Nilssons källor, t.ex. FHI 2005, 20080407 

och BO och BR 2005: 4, 20080401).

Den internationella litteraturgenomgången… visar att det finns 

ett visst forskningsstöd för att exempelvis föräldrastöd, perso

nal och lärartäthet… har betydelse för barns och ungdomars 

skolprestationer och psykiska hälsa (Skolverket op. cit.).
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De skolungdomar vilkas syn på ”stress, orsaker och åtgärder” redo
visas i SOU 2006:77 (s. 107 ff.), bekräftar att bristen på för dem 
funktionell tillgång på vuxna i högsta grad är ett stort problem, 
ett hinder för deras möjligheter att utöva inflytande över sina liv (i 
skolan). De vill i högre grad ”bli sedda” och efterfrågar fler lärare, 
mindre klasser och skolor. ”Att bli sedd och hörd är det som spelar 
störst roll för hur man mår” (s. 111). 

… varför är det så mycket självstudier, man har ju så många 

håltimmar (s. 123).

Det är varken bra för elever eller lärare med för stora skolor och 

stora klasser. Lärarna blir maktlösa och det är omöjligt för en 

lärare att lära känna alla… I NN är klasserna mindre och läraren 

har mer tid för oss… för att må bra i skolan måste lärarna ha 

social kompetens och kunna tala med eleverna… Lärarna måste 

visa att de bryr sig om den enskilde eleven (s. 112). 

Ju längre man kommer i sin skolgång, ju färre elever är det som 
tycker att de har möjlighet att de har möjlighet att påverka sin situa
tion, att de blivit rättvist behandlade av sina lärare och att de får 
hjälp från lärare då de behöver det (Danielsson 2006, s. 7). Att ele
vinflytandet minskar med stigande ålder bekräftas av Hagquist och 
Starrin (1997 b, s. 69/ref 28). Trots formella strukturer som elevråd, 
klassråd och förvaltningsråd anser flertalet elever att de har väldigt 
lite att säga till om i skolan (ibid.). Vidare präglas hälsoarbetet i 
skolan av ett vuxenperspektiv och brist på deltagarorientering (op. 
cit., s. 68).

Vikten av ökat elevinflytande genom ökat djup och ökad kvalitet i 
interaktionen mellan olika kategorier vuxna och elever, och därpå 
följande bättre förutsättningar att i högre grad ta vara på elever
nas kunskaper om sin egen situation och vad de behöver, under
stryks också av Hagquist och Starrins (1997 b, s 6061) informanter, 
apropå inte minst hur man skall arbeta med mobbning. Eleverna 
efterlyste fler rastvakter, vuxna/lärare som i högre grad fanns ute 
bland eleverna och var mer som kompisar, mer engagemang och 
kunskap från föräldrar och mer civilkurage vad gällde direkta ingri



145

panden. Mobbning är i sig ett uttryck för en situation där människor 
inte mår bra och kan både leda till fysiska kroppsskador och orsaka 
psykosomatiska besvär långt upp i åren, apropå ungdomars hälsa. 

Skoltiden blir… en tid av lidande med ständig ångest, rädsla och 

dåligt självförtroende och inte en tid där man som ung människa 

får möjlighet att utvecklas personligt och socialt (ibid.). 

Det förefaller självklart att de unga själva måste tas på allvar som 
experter på sin egen skolsituation, som för många närmast kan 
beskrivas som ett inferno. 

Ungdomar får i allt större utsträckning klara sig själva utan vux

na och därmed också uppfostrar de varandra (informant i Kind

blad & Nilsson 2008, s. 33).

Samtidigt menar man i SOU 2006:77 (s. 17, 161162) att den ökade 
psykiska ohälsan bland unga inte kan förklaras av förändringarna 
av personaltäthet inom förskola eller lärartäthet i grundskolan. Inte 
heller har det, enligt utredningen, att göra med faktorer knutna till 
det privata och till fritiden, eftersom dessa antingen varit oföränd
rade eller har utvecklats i gynnsam riktning (op. cit., s. 189, ref. 
230). Till exempel har relationen mellan föräldrar och barn ”san
nolikt förbättrats och ungdomars umgänge med vänner ökat och 
allt färre är ensamma” (op. cit., s. 190192). Vidare visar studier att 
positiva hälsoeffekter av organiserad fritidsverksamhet är ”påfal
lande små och effekterna av ostrukturerad öppen fritidsverksamhet, 
av den typ som bedrivs vid en del fritidsgårdar förefaller öka risken 
för beteendestörningar” (op. cit., s. 188; se också ref. 228 och 229).

Dessa utsagor stämmer inte överens med våra kvalitativa iakttagel
ser och synbarligen inte heller med ungdomarnas egen syn, enligt 
utredningen (op. cit., kap. 4). Denna diskrepans bekräftar och 
understryker att det saknas kvalitativa data vad gäller den ojäm
likt fördelade hälsans bakomliggande orsaker och mekanismer, och 
detta bör naturligtvis följas upp, inte minst med en PARansats.
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11.3 Nedrustning av välfärdens fördelning och ekonomisk  
 stress också ett problem för unga
Det råder ett tydligt samband mellan ekonomisk stress och predis
position för ohälsa (Hagquist och Starrin 1997 b, s. 2330). Den 
sammantagna bilden är att bruket/missbruket av tobak, alkohol och 
narkotika har ökat i 90talskrisens spår (op. cit., s. 1822). 

Gynnsamma sociala och ekonomiska förutsättningar befordrar 
hälsa, och betydelsen av gynnsamma livsvillkor för god hälsa är 
kumulativ livet igenom. Vidare vet vi att ett barns levnadsförhål
landen och hälsa tidigt i livet kan ha skyddande biologiska effek
ter för resten av en persons liv (Bremberg 2002, s. 4). Barndomens 
villkor har också stor betydelse för möjligheterna att lyckas i skolan 
och följaktligen också för möjligheterna att lyckas på arbetsmarkna
den senare i livet. Kort sagt, ”sociala och ekonomiska förhållanden 
under barn och ungdomstiden påverkar hälsan som vuxen” (Hag
quist och Starrin 1997 b, s. 51), dvs. socioekonomiska villkor har 
betydelse för hälsa såväl bland vuxna som bland barn och ungdomar 
(Sundelin 1995; Bremberg 2002). Fysiska hälsoproblem bland barn 
i Sverige är 60 % vanligare bland socialt underprivilegierade barn 
jämfört med deras mer gynnade kamrater, och psykiska problem är 
70 % vanligare och riskfaktorer för ohälsa 80 % vanligare bland 
dessa barn (Bremberg, op. cit., s. 4).

Dålig hälsa och hälsoriskbeteenden, t.ex. rökning och snusande 
(Hagquist 2000 b, 2007), är vanligast bland ungdomar på icketeo
retiska program, som överhuvudtaget är mer utsatta (Hagquist och 
Starrin 1997 b, s. 51). Detta samband är starkast bland flickor (s. 
50), vilket enligt Hagquist (2006) har mer att göra med ungdomar
nas egen sysselsättning och utbildningsval än föräldrarnas socioeko
nomiska position. 

Vi känner alltså, sedan länge, empiriskt väl till sambandet mellan 
sociala skillnader och skillnader i hälsa, och betydelsen av struk
turella faktorer. Vidare vet vi på empirisk grund att det är viktigt, 
inte minst samhällsekonomiskt, att dels ”bryta socialprogramme
ring av sociala skillnader” (Sarah Wamalas blogg 20090429, s. 3) 
och dels ”bibehålla relativt små sociala skillnader ... för att bibehålla 
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en god tilltro människor emellan…” (SOU 2006:77, s. 194; Wilkin
son & Pickett 2009), vilket vanligen innebär både bättre ekonomisk 
utveckling och bättre folkhälsa (op. cit., s. 193). Brist på tillgång till 
nätverk byggda på en solid grund av tillit utgör en brist på socialt 
kapital, dvs. en av förutsättningarna att tillägna sig social makt. 
Samtidigt har de sociala klyftorna uppenbarligen vidgats (Fransson 
2009), hand i hand med ökningen av olika uttryck för ohälsa i takt 
med konsolideringen av nyliberal ekonomisk politik sedan 1980
talet (Socialstyrelsen 2009). Ändå menar Socialstyrelsen (op. cit., s. 
70, s. 95) att det är ”oklart varför psykiska besvär har blivit vanli
gare bland ungdomar” och att det är oklart hur den psykiska hälsan 
påverkas av förändringar i ungdomars villkor, som t.ex. det faktum 
att vi aldrig har haft så många ungdomar utan sysselsättning över
huvudtaget, ”dvs. som varken arbetar, studerar, är värnpliktiga eller 
hemarbetande” (op. cit., s. 70).

Lager (2009) reflekterar, med utgångspunkt från Socialstyrelsen 
(2009, s. 96), över orsakerna i termer av ”kulturella eller andra 
genomgripande förändringar på samhällsnivå […] Alternativt kan 
det ha hänt saker i miljöer där många ungdomar vistas, i hemmen, 
inom utbildningsinstitutionerna, på arbetsplatserna eller på friti
den” (s. 15). Men vad är det som kan ha hänt och varför har ”det” 
hänt? ”Individualisering och andra närliggande kulturella trender 
kan ha accentuerat ungdomars problem” (s. 16) och kan kanske 
delvis förklara ökningen av andelen psykiska besvär, menar Lager, 
men framför allt finns ett starkt samband mellan psykiska besvär 
och den ökande andelen ungdomar utan sysselsättning sedan mitten 
på 1980talet (Socialstyrelsen 2009, s. 97), dvs. ungdomar som inte 
är delaktiga som löntagare och därför i avsaknad av ett viktigt fun
dament för ackumulation av social makt, nämligen relativt ekono
miskt självbestämmande. 

En jämförelse mellan 11 europeiska länder visar att ökningen av 

psykiska symptom bland ungdomar går parallellt med utveck

lingen av arbetsmarknaden för ungdomar (SOU 2006:77, s. 17, 

172177).
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Arbetslöshet är en livserfarenhet fylld av stress och ökar risken för 
att drabbas av psykisk ohälsa (Rantakeisu et al. 1996, s. 39), vilket i 
sin tur ökar risken för försämringar av den fysiska hälsan (op. cit., s. 
40). Se vidare teoretiska perspektiv på arbetslöshetens effekter (op. 
cit., s. 136 ff.).
Arbetslösa unga människor med högre grad av ekonomiska svårig
heter, dvs. med begränsad tillgång till pengar, som är ett viktigt fun
dament för egenmakt, rapporterade sämre hälsa, gjorde ”mindre” 
av sin fria tid och hade sämre självförtroende än andra arbetslösa 
unga (Rantakeisu et al. 1999).

På samma sätt är ekonomisk stress bland ungdomar, t.ex. oro för 
den egna familjens ekonomi och begränsade möjligheter att ha råd 
med olika fritidsaktiviteter, dvs. egna ekonomiska försakelser, starkt 
kopplad till upplevelse av dålig hälsa (Hagquist 1998).

…survey data indicate that the general mental health of youth 

during this period [1990s recession] appears to have deteriorated 

(Hagquist et al. 2000a, s. 211).

Att det finns samband mellan ekonomisk stress i familjen och ung
domars symtom på internalisering och utagerande av emotionella 
och beteendemässiga problem, bekräftas också i en nordamerikansk 
kontext av Conger et al. (1994).

Nedmonteringen av det svenska välfärdssystemet orsakar av natur
liga skäl avsevärd ekonomisk stress och drabbar framför allt de mest 
sårbara grupperna i samhället. Därför är det förmodligen inte en 
slump att andelen ungdomar som mår psykiskt dåligt (Socialstyrel
sen 2009) har ökat i takt med inkomstspridning och ökade klyftor 
mellan rika och fattiga under de senaste 20 åren (Fransson 2009). 
Graden av psykisk ohälsa var signifikant högre 2005/2006 jämfört 
med 1985/86, speciellt bland flickor i årskurs 9 (Hagquist 2009).

Lager (ibid.) åberopar också forskning som påvisar sambandet 
mellan människors status på arbetsmarknaden och deras hälsa. I 
båda fallen, när det gäller såväl ”individualiseringen” (jfr Durk
heims organiska solidaritet), ”en utveckling där människor priori
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terar sina egna mål i livet framför till exempel tradition, religion 
och nationens eller gruppens intressen” (Socialstyrelsen 2009, s. 96), 
som ungdomsarbetslösheten, är det viktigt att förstå mekanismerna 
bakom och deras betydelse för utvecklingen av människors aliena
tion, för att man skall kunna angripa ohälsans verkliga orsaker. 
Varför har ökningen av psykiska besvär varit så mycket mer påtaglig 
i Sverige jämfört med länder med en liknande samhällsutveckling, 
t.ex. övriga nordiska länder (SOU 2006:77; se vidare referenserna 
2224 i Socialstyrelsen 2009, s. 96)?

Trots nedskärningar i offentliga verksamheter (Hagquist 1997 b, s. 
8 ff.) handlar det, enligt ovan citerade utredning (SOU 2006:77, s. 
21), inte om brister i de svenska välfärdssystemen för barn och unga, 
åtminstone inte vad gäller förskolans kvalitet, lärartäthet, elevvård 
och ungdomsmottagningar. ”Tillgången till dessa resurser har varit 
oförändrad eller har ökat under de senaste 20 åren. Om psykiska 
problem skulle förklaras av brister i välfärdssystemen skulle den 
psykiska hälsan i Sverige vara påtagligt god.” Det gäller bara ”… 
att få befintliga välfärdssystem att fungera bättre” (s. 22). Men har 
inte denna målsättning alltid haft högsta prioritet på dagordningen?  
Varför är då sociala skillnader i hälsa fortfarande ett så påtagligt 
problem (Socialstyrelsen 2009)? 

Hagquist och Starrin (1997 b, s. 8) menar att 1990talets kris inte 
bara innebar massarbetslöshet utan också försämringar i de väl
färdspolitiska systemen, såsom lägre ersättningsnivåer i socialför
säkringen och besparingar inom skola, barnomsorg, äldreomsorg 
och hälso och sjukvård. Antalet lärartimmar per elev minskade 
genom att klasstorlekarna ökade, samtidigt som specialundervis
ning, halvklasstimmar och grupptimmar minskade. I synnerhet 
elever med särskilda behov drabbades av dessa nedskärningar (s. 
9). Elevvårdens resurser minskade kraftigt och det blev färre skol
psykologer och skolkuratorer (s. 1011). Mindre resurser till skolan 
drabbar således inte alla lika. 

Kan det verkligen vara så att det första årtiondet under 2000talet 
inte inneburit ytterligare försämringar och att ungas försämrade 
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psykiska hälsa inte handlar om brister i välfärdssystemen, utan att 
det bara gäller att göra dessa effektivare? 

11.4  Vad då ökad individualisering?
Huvudförklaringen till ökad psykisk ohälsa bland ungdomar knyts 
i (SOU 2006:77) ”till den individualisering som är en del av den 
moderna utvecklingen” (s. 22) och som medfört fler livsmöjligheter 
och ökad valfrihet. Det stora problemet anses vara att unga män
niskors förväntningar har ökat snabbare än deras faktiska livsmöj
ligheter. 

I ett individualiserat samhälle, rikt på resurser, varierar levnads

villkoren mer än tidigare. Utvecklingen har öppnat en mängd 

potentiella livsmöjligheter. Det finns inga tydliga normer för vad 

som är rimligt och mindre rimligt. Därför finns en risk för att 

gapet ökar mellan förväntningarna och det som realistiskt går att 

infria. … Där det sedan är helt klart att förhoppningarna måste 

överges år ett sänkt stämningsläge adekvat eftersom det ger ut

rymme för omorientering (op. cit., s. 242). 

Förskola, skola och fritidsverksamhet kan rusta ungdomar för 

denna öppna situation genom att erbjuda tillfällen till reflektion 

och genom att utveckla de ungas kompetenser (op. cit., s. 21). 

Vad är det för problem med detta resonemang och vad är det för 
kunskap vi eventuellt saknar?

Helt klart råder en klyfta mellan teoretiska valmöjligheter och för
utsättningarna att utöva reell makt över den egna situationen. Alla 
kan inte leva det liv man skulle vilja. Vad man dock förbigår i utred
ningen är den från början ojämlika fördelningen av tillgång till fun
damenten för ackumulation av social makt baserad bl.a. på klass, 
kön och etnicitet. Sociala skillnader i hälsa beror i högsta grad på 
att de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningarna är olika 
och ojämnt fördelade i samhället. Denna strukturellt betingade pro
blematik, som vi vetenskapligt redan väl känner till, är inte så lätt 
att rå på bara genom att utveckla ungdomars ”kompetens” i form 
av ”… förmåga att hantera den öppna situationen” (op. cit., s. 243), 
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vilket lätt skulle kunna tolkas som förmåga att veta sin plats och 
acceptera sitt öde. 

Utredningen reducerar överhuvudtaget i hög grad försämringen 
vad gäller unga människors hälsa till ett kunskaps, kompetens 
och pedagogiskt problem, vilket innebär att man i sina förslag till 
åtgärder inte på något sätt berör delaktighets och maktperspektivet 
eller betydelsen av att bättre försöka förstå och påverka strukturella 
förhållanden som producerar ökande sociala skillnader. Dessutom 
saknas, eller i alla fall tas det väldigt lite hänsyn till, ”ungdoms
perspektivet,” trots att kapitel fyra handlar om ungdomars syn på 
stress, orsaker och åtgärder.

Den ökade psykiska ohälsan bland unga tyder på att förskolans 

och skolans insatser för att utveckla kompetenser inte fullt ut 

motsvarat de ökade krav som finns i dagens individualiserade 

och informationstäta samhälle. … Översikter av pedagogiska 

metoders effekt kan verkningsfullt bidra till att förbättra ungdo

mars psykiska hälsa (op. cit., s. 261).

… det finns ett flertal pedagogiska metoder för föräldrar som 

kan minska risken för psykisk ohälsa under uppväxtåren (op. 

cit., s. 190, ref. 237).

Folkhälsopolitikens mål, att ”alla ungdomar ska ha verklig tillgång 
till välfärd och inflytande,” innebär nog snarare att samhället måste 
sträva efter att i så hög grad som möjligt ge unga människor möjlig
het att tillägna sig så många och så mycket som möjligt av funda
menten för ackumulation av egenmakt, så att de utifrån sina indi
viduella förutsättningar och intressen får en chans att påverka sin 
situation och välja sin väg. Och detta handlar om mycket mer än 
”fördelning av läxor och prov, att ha håltimmar och att behöva stå i 
långa lunchköer” (op. cit., s. 242). 

Twenge et al. menar att ungdomar ”i tydligt minskad omfattning 
upplever att de kan påverka sin livssituation” (SOU 2006:77, s. 243/
ref. 425), trots att man kanske skulle kunna förvänta sig att indivi
dens upplevelse av kontroll skall öka i ett individualiserat samhälle 
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där individen förväntas ha större frihet att utforma sitt liv. På samma 
sätt rapporterar Hagquist och Forsberg (2007) att det var endast en 
liten del av ungdomarna i Värmland som 2005 tyckte sig kunna 
påverka sin skolsituation. Våra resultat bekräftar i hög grad resulta
ten i dessa undersökningar och så även informanter i SOU 2006:77 
(kap. 4), som liksom våra, stressas av ”kravet att själv ansvara för 
sin skolgång” (s. 118):

… att man liksom ska göra sitt eget jag. Vi blir uppfostrade till 

att vi kan bli vad vi vill och då blir det mycket höga krav (s. 125). 

... Man vill ju kunna påverka sitt liv själv, och hela tanken är ju 

jättebra. Men jag tror inte att människan mår bra av det för jag 

gör i alla fall inte det… jag vill alltså ha lite ramar att gå efter. Jag 

vill inte vara helt fri (s. 127).

Omhuldade målsättningar, som möjlighet till ”valfrihet” och fostran 
till ”eget ansvar,” har med andra ord också sina baksidor. 
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12  SAMMANFATTNING

Inte oväntat, både bland politiska beslutsfattare och bland dem som 
arbetar direkt i olika typer av verksamhet som har med ungdomar att 
göra, finns det i Simrishamn en i grunden god vilja att gynna ungas 
delaktighet och livskvalitet. Likväl, trots den goda politiska viljan, 
trots hängivet arbetande tjänstemän på fältet och trots engagerade 
ungdomar som vill bidra till såväl ett bättre, mänskligare samhälle 
i allmänhet som ungas ökade inflytande och välmående i synner
het, kan vi konstatera en påtaglig ojämlikhet i välbefinnande och en 
påtaglig närvaro av droger och alkohol bland unga i Simrishamn. 
Vi argumenterar för att deltagarbaserad aktionsforskning (PAR) 
kan fungera som en intervention för att komma åt en del av dessa 
problem och bidra till att inte bara ungdomar, utan indirekt också 
andra åldersgrupper i Simrishamn, får bättre kontroll över sina livs
betingelser och därmed över sin hälsa. En fördel med PAR är att det 
är en demokratisk strategi för att främja och förbättra ungdomars 
hälsa och livskvalitet, utan att arbetssättet behöver medföra dras
tiska kostnadsökningar för kommunens redan ansträngda budget.

12.1 Varför blir inte ungas hälsa självklart kontinuerligt  
 bättre i ett resursrikt samhälle? 
Ohälsa i allmänhet och ojämlik hälsa i synnerhet har sin huvudsak
liga kausala grund i en ojämlik fördelning av fundament för acku
mulation av egenmakt, såsom trygga uppväxtförhållanden, sociala 
nätverk och skyddsnät, ekonomiska tillgångar, social, politisk och 
facklig organisering, utbildning och hälsa, samhällsinformation, per
sonlig säkerhet och arenor för dialog och för personlig och kollektiv 
utveckling (jfr Wilkinson & Marmot 2003; WHO 2008). Denna 
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orättvisa kan i sin tur i hög grad dels förklaras av den klassiska 
konflikten mellan ”arbete och kapital” och dels ses som effekten 
av den alltmer intensifierade tillämpningen av nyliberal ekonomisk 
politik, som ideologiskt fick fotfäste i början 1980talet. Förhärs
kande kulturella värderingssystem och socioekonomiska relationer 
i vårt nutida samhälle producerar därför, om än i ständig konkur
rens med alternativa förhållningssätt, de kulturella, normerande 
förutsättningarna för ett naturliggörande av samhällsutvecklings
strategier som leder till sociala och ekonomiska prioriteringar, som 
inte först och främst direkt är avsedda att främja en utjämning av 
ungas hälsa (se Berglund 2008 kap. 3 och 8.1.1. – 8.1.2.). Barns 
och ungdomars hälsa förväntas snarare befordras som en indirekt 
effekt av applicerade strategier för social och ekonomisk utveckling, 
en princip som av naturliga skäl framför allt kan tänkas gynna de 
redan resursstarka. En överväldigande evidens talar för att jämlika 
samhällen är bättre för hälsan i alla befolkningsgrupper (Wilkinson 
& Pickett 2009). Inget samhälle erbjuder automatiskt de nödvän
diga förutsättningar och satsningar som krävs för att barn och ung
domar skall må bra. För detta krävs förmodligen en hel del politiska 
beslut som viker av från strömfåran, liksom medvetna investeringar 
i samhällets unga – inte besparingar och inte svepande, summariska, 
ideologiskt omedvetna, strukturellt oförankrade policy och strate
gidokument, som är till intet förpliktigande.

12.2 Vad gynnar ungdomars inflytande och kontroll över  
 sin hälsa? 
Det viktigaste som påverkar och avgör människors/ungdomars möj
ligheter att ta hand om sin hälsa är en livssituation som erbjuder 
tillit och KASAM, dvs. en känsla av sammanhang (Antonovsky 
1991). Detta innebär en livssituation som är begriplig, hanterbar 
och meningsfull, bl.a. rörande i vilken grad man upplever att det står 
resurser till ens förfogande med vilkas hjälp man kan påverka sin 
situation, t.ex. i den meningen att man är delaktig som medverkande 
i de processer som avgör ens framtida livsöde. Exempel på sådana 
resurser är de tidigare nämnda fundamenten för ackumulation av 
egenmakt.
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Toftner (2004) tar, i termer av Asplunds (1987) resonemang kring 
”social responsivitet,” upp en variation av samma problematik, 
nämligen vikten av ett bemötande som ger KASAM och ”... känslan 
av att man som ung ’är med’” (s. 24), och som stimulerar engage
mang samt initiativlusta.

12.3 Vad är det för mekanismer och processer som miss- 
 gynnar ungdomars inflytande och kontroll över sin  
 livssituation och därmed sin hälsa? 
Att spara på resurser till barn och ungdom, t.ex. genom att dra ned 
på tillgången både till vuxna och till meningsfulla aktiviteter tillsam
mans med andra ungdomar, är synnerligen kontraproduktivt om 
man avser att förbättra hälsan och öka jämlikheten i hälsa bland 
unga. I SOU 2006:77 ses inte bristen på vuxna som något problem. 
Men, som framgått ovan, är det inte bara våra data som berättar att 
det finns för få vuxna tillgängliga för förtroendefull interaktion med 
unga, såväl i hemmen som i skolan och i förskole och fritidsverk
samhet och på gator och torg.

Våra preliminära iakttagelser i Simrishamn, nämligen att det ibland 
kan utvecklas blockeringar i kommunikationen mellan ungdomar 
och kommunala beslutsfattare och tjänstemän, bekräftas av Ljung
berg (2009). Kommunen är öppen för ungdomars delaktighet i kom
munala planerings och beslutsprocesser, men detta är framför allt 
ett led i en politisk socialisationsprocess där de unga relativt ore
flekterat förväntas anpassa sig till rådande systemiska processer och 
”… are seen as passive receivers in the communicative process of 
political socialization  and not as active participants” (s. v). Man 
har alltså från kommunens sida ambitionen att skapa möjligheter 
för ungdomar att ta initiativ och ansvar och utveckla egna organisa
toriska lösningar för sitt politiska engagemang, men:

... this ambition is nowhere matched by any willingness to chan

ge the existing system, if that is what is required for the youth 

to develop organizational solutions. The state regards the pro

cess of political socialization from a perspective of continuation 

and conservation. Youths are therefore mainly seen as a problem  
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until they have reached a level of political awareness that allows 

them to function within the existing political system (ibid.). 

Detta är ingenting nytt vad gäller förhärskande systems sätt att, i sin 
strävan efter stabilitet, hantera folkligt deltagande genom co-opta-
tion, inkapsling, av konkurrerande, utmanande, alternativa aktörs
skap och det är som regel inte något uttryck för bristande god vilja 
från individuella makthavares sida (se Berglund 1982).

Ögren (1983, s. 170171) konstaterar, i sin undersökning av två fri
tidsgårdar och av kommunala beslutsprocesser i Örebro, att syste
met inte ger utrymme för föreställningar om att ungdomarna skulle 
kunna vara en resurs och ha något att bidra med och att verksam-
heten skulle kunna präglas av en visyn: ”Det kommunala omsorgs
arbetet i fritidsplaneringen präglas av en ”vi” (politiker och tjänste
män) och ”dem” (ungdomarna) – syn. Beslutsfattarna vet bäst… ”

Detta sätt att arbeta, enligt principerna för en s.k. inordnande 
praktik, utmanas dock alltmer av ett ökat intresse för den förebyg
gande betydelsen av ungas mötesplatser på de ungas villkor, dvs. ett 
nytt sätt att se på delaktighet, nämligen den utvidgade praktiken (se 
KEKS 2010).

12.4 Vad innebär reell delaktighet för ungdomar, vad  
 menas med att ha egenmakt och hur är delaktighet  
 och egenmakt bland ungdomar relaterade till hälsa? 
Relativ ekonomisk trygghet och finansiella resurser utgör ett av flera 
centrala fundament för en persons möjligheter till reell delaktighet 
och till att kunna utöva relativt inflytande på och ha kontroll över 
sin livssituation och därmed sin hälsa. Det krävs alltså tillgång till 
så mycket som möjligt av olika former av socialt, ekonomiskt och 
kulturellt kapital, som trygga uppväxtförhållanden, sociala nätverk 
och skyddsnät, personlig säkerhet, social och politisk organisering, 
hälsa, samhällsinformation, utbildning och arenor för dialog och 
personlig och kollektiv utveckling, inte minst i form av medlemskap 
och deltagande i föreningsliv, organisationer och frivilliga gruppge
menskaper. Allt detta korrelerar positivt med god hälsa. Alla dessa 
fundament utgör också olika sätt att vara delaktig, att höra till, vara 
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del av ett sammanhang, att känna tillhörighet, att få bekräftelse och 
uppleva kontroll. Det starka sambandet mellan socialt kapital och 
hälsa beläggs övertygande av Liljebergs (2005) forskningsöversikt. 

12.5 På vilka sätt, genom vilka sociala interventioner, kan  
 unga människors reella delaktighet, egenmakt, väl- 
 färd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt?
Naturligtvis utgörs den viktigaste förutsättningen (jfr Zak 2008) 
av en offensiv och aktivt medveten barn och ungdomspolitik, via 
byggandet av ett mer solidariskt och uppväxtmiljövänligt samhälle, 
som inte minst bygger på en teoretisk medvetenhet om vad det är 
för mekanismer och processer som producerar utslagning i alla dess 
skepnader i det nutida samhället, dvs. medvetenhet om att ungas 
hälsa, liksom folkhälsa, inte handlar om den unga individens frihet 
att välja fel så mycket som om offentliga politiska beslut och ekono
miska prioriteringar. Kort sagt, ungas hälsa går inte att överlämna 
till marknaden, vars logik har en tendens att, om än osökt, gynna 
framför allt den som redan har, med ökade klyftor som följd vad 
gäller fördelningen av tillgång till gynnsamma kombinationer av 
olika fundament för ackumulation av egenmakt, inklusive hälsa.

Även om barns och ungdomars psykiska hälsa och goda upp

växtvillkor är högt prioriterade områden är samhällets resurser 

begränsade. Det är därför viktigt att tillgängliga resurser används 

så väl som möjligt, det vill säga att man lägger pengar på insatser 

som har så bra effekter som möjligt i förhållande till vad det kos

tar (Skolverket 2004, s. 7). 

Denna skrivning är symptomatisk för ”systemets” sätt att värna om 
stabilitet, att omedvetet slå vakt om rådande strukturella förhål
landen och att inte problematisera själva grundvalarna för växande 
sociala problem. Det svenska samhällets resurser vad gäller att 
kunna satsa på barn och ungdomar är ju begränsade bara i förhål
lande till vilka prioriteringar man gör, dvs. hur man fördelar tillgäng
liga resurser, och detta görs i förhållande till hur makten över dessa 
resurser är fördelad. Begränsningar i samhällets ekonomiska möj
ligheter att ta hand om det uppväxande släktet är en process, något 
som produceras, inte något som är absolut givet. Detta handlar i 
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hög grad om ideologisk reproduktion, ett naturliggörande av t.ex. 
psykosociala problem och fattigdom som fenomen, där kopplingen 
till bakomliggande ekonomiska och politiska processer och maktut
övning osynliggjorts (jfr Cultural Studies, se Berglund 2008, kap. 3, 
8). Inte desto mindre är ”alla” överens om att såväl generella som 
selektiva insatser är viktiga. Att satsningar på barn och ungdom är 
lönsamt har vi också sett ovan. ”En rimlig hypotes är att det finns 
en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete 
inom de generella verksamheterna för barn och ungdomar…” som 
Skolverket (2004, s. 9) uttrycker det lite blygsamt. Bremberg (2007), 
bland många andra, bekräftar ekonomin i att satsa på barn och 
ungdom genom ökad personaltäthet, mindre klasser, mindre skolor 
och ökat inflytande.

Så varför inte tidigt satsa på ungas tillgång till fler vuxna som ser 
dem, tar dem på allvar och bemöter dem på ett inkännande, res
pektfullt sätt? Vår studie visar att många ungdomar vill ha, och 
behöver ha, relativt förutsättningslös tillgång till vuxenstöd, men att 
de ofta har dåliga erfarenheter vad gäller bemötande och maktutöv
ning. Välfärdssamhället måste bli bättre på att bygga strukturer som 
erbjuder engagemang, stöd, kärlek och värme.

Det är ju alltid skönt att ha en vuxen person som man kan umgås 

med som vilken annan… Det är ju jätteskönt (Sune).

Strategiska nyckelbegrepp är vuxenstöd, socialt stöd (Socialstyrel
sen 20061723, 20080401) och skyddsnät (Cederblad 2001) samt 
samverkan mellan olika verksamheter, huvudmän, myndigheter och 
vårdorganisationer (Kindblad & Nilsson 2008, s. 35; Folkhälsoin
stitutet 2005, 20080407). Som skyddsnät nämns familj och vänner, 
men dit hör överhuvudtaget det civila samhällets olika institutioner, 
t.ex. skolan, föreningen, fritidsgården med dess fältassistenter osv. 

För Simrishamns kommun gäller det att fortsätta med det man redan 
påbörjat vad gäller satsning på ungdom. Detta innebär bl.a. att 
utveckla bättre instrument för att kunna lyssna på olika ungdoms
grupper och att bygga vidare på sitt förtroende och sin lyhördhet 
för ungdomars initiativ att ”coacha” varandra, samt naturligtvis att 
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investera i kommunens ungdomar genom att satsa pengar på ställfö
reträdande ”hem” och positiva rollmodeller för utsatta ungdomar, 
som annars söker sig till varandra och mer lättillgängliga, mer eller 
mindre destruktiva, sociala gemenskaper. Den vidare utvecklingen 
av kommunens Ungdomens hus, det nya Bénkadí, i nyrenoverade 
lokaler i kulturhuset Valfisken, utgör ett mycket viktigt bidrag i 
detta sammanhang.

12.6  Reflektioner, förslag och slutsatser
Det effektivaste hälsofrämjande arbetet i Simrishamns kommun för 
samtliga berörda parter hade naturligtvis varit om det funnits en 
levande och meningsfull tillvaro för kommunens samtliga barn och 
ungdomar. För att ett sådant samhälle skall kunna bli verklighet, 
måste ungdomarna själva delta i förändringsarbetet (Ögren 1983, s. 
5). Detta är också att betrakta som en förutsättning för förändring
arnas sociala hållbarhet.

Det finns naturligtvis flera olika förklaringar till varför vissa ung
domsgrupper känner sig förbisedda och missförstådda av vuxen
världen. Generellt verkar dock gälla att vuxna i högre grad behöver 
axla sitt vuxenansvar och ägna betydligt mer omsorg och tid åt att 
möta sina unga och skapa förutsättningar för att ungas röster skall 
få utrymme att höras och få ta plats inom den kommunala verk
samheten, skola, vård och fritid. Vi vet ju t.ex. att öppna, tillåtande 
och tillitsfulla relationer med vuxna är skyddande och egenmakts
utvecklande (se figur 4, kap. 10.1; Berglund 2008, s. 133). Många 
unga informanter i Simrishamn uttrycker frustration, speciellt repre
sentanter från Julmuströrelsen, över bristen på kommunikation med 
kommun, skolledning osv. De känner sig osynliggjorda, eftersom 
de inte vet om någon tagit deras röster på allvar. Att skapa goda 
kommunikationsmöjligheter inom det lokaldemokratiska systemet 
är essentiellt, men det kräver vidare deltagarbaserad forskning för 
att kunna utformas på ett för målgruppen (ungavuxna) tillfreds
ställande sätt.

Detta visar också resultaten i föreliggande rapport. Kerstin Ögren 
(1983, s. 193) skriver belysande om att vuxenvärlden många gånger 
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inte har tillräckligt stort intresse eller tillräckligt med tid att lyssna 
på vad ungdomarna har att säga:

Mot denna bakgrund är det uppenbart hur förödande det är att 

vuxna i deras omgivning i skolan, på fritidsgården, hemma, inte 

har tid med ungdomarna, att de inte lyssnar på vad ungdomarna 

har att säga, att ungdomarna inte används som den resurs de är 

i närmiljöns utformning.

Inom ramen för deltagarbaserad aktionsforskning handlar det för 
föräldrar, beslutsfattare, forskare, praktiker, ungdomar m.fl. att till
sammans mobilisera politiska, ekonomiska och sociala resurser för 
att därigenom skapa hållbara åtgärdsutformningar och åtgärdsimp
lementeringar i lokalsamhället. Vi nöjer oss här med att konstatera 
att alltför kortsiktiga hälsofrämjande sociala insatser egentligen 
endast lindrar symtomen, utan att ta itu med de strukturella orsaker 
som producerar och permanentar samhällsproblem i Simrishamn, 
Sverige och västvärlden.

Förslag till preliminärt flödesschema för deltagarbaserad aktionsforsk
ningsansats i Simrishamn (omarbetad figur från Ögren 1983, s. 185).

Figur 3. Flödesschema för deltagarbaserad aktionsforskningsansats
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13 FORTSATT FORSKNING

Vi vet att en ökad känsla av meningsfulla sammanhang, en posi
tivt främjande gemenskap och möjligheten att påverka sin livssitua
tion är viktiga faktorer för hälsa. För att inspirera unga människor 
att vara delaktiga och utöva inflytande över samhälleliga processer 
och beslut, måste vi öka kunskapen om, och hitta nya former för, 
politiskt deltagande. För att delaktighet och inflytande skall kunna 
främjas och i förlängningen skapa ett mer demokratiskt, inklude
rande och jämlikt samhälle, måste vi vidga delaktighetsbegreppet 
och våga ifrågasätta våra föreställningar om vad engagemang är och 
hur det ser ut för olika grupper i samhället.

13.1  Generellt angelägna forskningsområden

• Skolverket (2004, s. 8, 10) efterlyser generellt mer kunskap om 
olika insatsers effekt på barns och ungdomars psykiska hälsa. 

• Barnombudsmannen (2004, s. 67) efterlyser, förutom mer re
surser till basverksamheter, föräldrastöd och elevhälsan, bl.a. en 
översyn av skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö och sam
verkan mellan olika aktörer. Där vill vi bidra med vår PARansats. 

• Det är enligt Socialstyrelsen (2009, s. 96) oklart hur ändrade 
levnadsvillkor, jämte förändringar av samhälleliga och individu
ella värderingar, påverkar ungdomars psykiska hälsa.

• Det är enligt Socialstyrelsen (2009, s. 70, 97) oklart hur det påver
kar den psykiska hälsan att det t.ex. idag, jämfört med för tjugo 
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år sedan, är svårare att få jobb efter grundskola och gymnasium 
och att det är fler ungdomar, jämfört med tidigare generationer, 
som varken studerar, arbetar, gör värnplikt eller arbetar hemma. 

• Samtidigt menar man i SOU 2006:77 (s. 17, 161162) att den 
ökade psykiska ohälsan bland unga inte kan förklaras av för
ändringarna i lärartäthet. Inte heller har det enligt utredningen 
att göra med faktorer knutna till det privata och till fritiden, 
eftersom dessa antingen varit oförändrade eller har utveck
lats i gynnsam riktning (op. cit., s. 189, ref 230). Till exem
pel har relationen mellan föräldrar och barn ”sannolikt för
bättrats och ungdomars umgänge med vänner ökat och allt 
färre är ensamma” (op. cit., s. 190192). Vidare visar studier 
att positiva hälsoeffekter av organiserad fritidsverksamhet är 
”påfallande små och effekterna av ostrukturerad öppen fri
tidsverksamhet, av den typ som bedrivs vid en del fritidsgår
dar förefaller öka risken för beteendestörningar” (op. cit., s. 
188; se också ref. 228 och 229). Dessa utsagor stämmer inte 
överens med våra kvalitativa iakttagelser. Uppenbart överens
stämmer de inte heller med ungdomarnas egen syn enligt ut
redningen (op. cit., kap. 4). Denna diskrepans bekräftar att 
det saknas kvalitativa data vad gäller den ojämlikt fördelade 
hälsans bakomliggande orsaker och mekanismer och detta 
bör naturligtvis följas upp, inte minst med olika PARansatser. 

• Problemet med det begränsade elevinflytandet konstateras 
både av oss och av Hagquist/Starrin (1977 b) och deras käl
lor. Trots åratal av officiella proklamationer om vikten av ökat 
elevinflytande (s. 69), verkar det inte ha hänt mycket i denna 
fråga. Vad beror detta på? Det är en viktig PARfråga. Vidare 
präglas, i linje med detta, hälsoarbetet i skolan av ett vuxen
perspektiv och av brist på deltagarorientering (op. cit., s. 68). 

• Hur kris, arbetslöshet och ekonomisk stress drabbar familjen 
som institution och hur detta påverkar ungdomars hälsa är 
ännu så länge alltför sparsamt belyst, enligt Hagquist och Star
rin (1997 b, s. 71).
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• En angelägen folkhälsoproblematik, där vi också behöver för
djupa våra kunskaper, är orsakerna bakom, och effekterna av, 
den uppenbarligen ökade användningen av såväl alkohol som 
illegala droger bland vissa ungdomsgrupper. Denna process be
läggs också i SOU 2006:77 (s. 18, 207 ff.) och finner kvalitativt 
stöd i våra data från Simrishamn.

13.2  Förslag på tre signifikanta grundteman för deltagar- 
 baserade aktionsforskningsansatser
Som ett resultat av empirisk kunskap utvunnen från våra intervjuer 
med ungdomar, beslutsfattare och praktiker, var och en utifrån sitt 
perspektiv väl förtrogen med ungdomars situation i Simrishamns 
kommun, redovisas nedan tre betydelsefulla grundteman som vi 
uppfattar som både viktiga och möjliga att bygga vidare på i fram
tida deltagarbaserade aktionsforskningsansatser. 

13.3.1 Samverkan mellan aktörer som arbetar med  
 ungdomar
I resultaten framträder en mångfald berättelser om hur interprofes
sionell och intersektoriell samverkan mellan de aktörer i kommu
nen som arbetar med ungdomar fungerar eller inte fungerar, när det 
gäller en hälsofrämjande helhetssyn. Bristen på ekonomiska och per
sonella resurser verkar dock vara ett ständigt återkommande tema 
i alla Sveriges kommuner. Besparingskraven är, enligt beslutsfattare 
och praktiker i Simrishamn, ett reellt hinder för att på ett hållbart 
sätt kunna främja ungdomars kontroll över sina liv. Vi menar vidare 
att det inte räcker med att intersektoriell samverkan kring Simris
hamns ungdomar endast omfattar beslutsfattare och praktiker från 
offentliga förvaltningar och myndigheter, utan att samverkan även 
behöver inkludera lokalt förankrade aktörer, som Pingstkyrkan, 
Svenska kyrkan, idrottsföreningar, föräldrakooperativ, Oasen och 
inte minst ungdomarna själva. Samtliga dessa aktörer bör ges en 
verklig möjlighet att delta i processbaserade nätverksmöten kring 
ungdomars vardagliga behov och livssituation. För att förbättra 
interprofessionell och intersektoriell samverkan kring ungdomarna 
i kommunen, krävs förmodligen att samtliga involverade aktörer i 
en prestigelös dialog med varandra är beredda att ompröva tidigare 
etablerade samverkansformer.
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13.3.2  Vuxenstöd i ungdomsmiljöer
Att samtliga beslutsfattare och praktiker som vi intervjuade var 
påtagligt bekymrade över att föräldrar och vuxna inte alltid var till
räckligt goda föredömen eller över att det saknas vuxenstöd i vissa 
offentliga ungdomsmiljöer i Simrishamn, måste kommunens politi
ker, företagsledare och andra makthavare enligt vår bedömning ta på 
största allvar. Exempelvis framgick att psykologen vid BUP, pastorn 
för ELIMkyrkan och ungdomssamordnaren för Bénkadí enhälligt 
var mycket bekymrade över ungdomars nästintill okontrollerade 
alkoholdrickande under helger. Det var ju inte så att endast en eller 
två av de beslutsfattare och praktiker som vi intervjuade menade att 
bygdens ungdomar saknar tillräckligt bra vuxenstöd, utan i stället 
hävdade samtliga, mot bakgrund av sitt vardagliga arbete med ung
domar, att det ofta saknas tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser för de ungdomar som växer upp i kommunen. De barn och 
ungdomar som vanligtvis far särskilt illa vid offentliga nedskär
ningar är också de ungdomar som mestadels redan kommer ifrån 
hemförhållanden med bristande föräldra och vuxenstöd. Vad kan 
vi tillsammans bidra med för att vända denna bekymmersamma 
utveckling?

13.3.3  Deltagarcentrerad verksamhet i offentliga och frivil-
liga organisationer
De goda exemplen från resultaten visar att det redan idag finns stor 
erfarenhet av och kunskap om ungdomars delaktighet och inflytande 
i lokalsamhället. De ackumulerade erfarenheter av och kunskaper 
om ungdomsarbete som redan finns i dessa och andra verksamheter 
kan vi tillsammans med ungdomarna själva bygga vidare på, för att 
eventuellt utveckla Simrishamn till en ännu bättre kommun att leva 
i för regionens ungdomar. Det finns antagligen både vuxna och ung
domar som har andra åsikter om vad som är bäst för Simrishamns 
ungdomar och som har andra värden, och vår öppna inställning i 
deltagarbaserad anda är att samtliga intresserade är lika välkomna 
till fortsatta engagerade diskussioner i den ständigt aktuella ung
domsfrågan.
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Med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot hållbara  
strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa

Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle, där kunskap och resurser inte 
borde vara något problem, ser vi en bestående ojämlikhet i hälsa och 
en ökande psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är detta möjligt 
och vad kan man göra åt det? Genom vilka sociala interventioner och 
andra insatser kan unga människors reella delaktighet, egenmakt, 
välfärd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? 

Denna rapport från en pilotstudie genomförd i Simrishamn presenterar 
de teoretiska och empiriska bevekelsegrunderna för hur och varför en 
deltagarbaserad aktionsforskningsansats skulle kunna vara ett bra sätt 
att arbeta för att förbättra villkoren för ungdomars hälsa. Rapporten 
förespråkar dels ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöverskri-
dande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels ett nära 
samarbete med ungdomarna själva. Det handlar om att få till stånd ett 
mer jämlikt utbyte av kunskap målgrupper och makthavare emellan – 
och därmed förhoppningsvis ett i längden mer jämlikt inflytande över 
användningen av samhällets resurser.
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