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Abstract 

In the end of the last century the interest for youth politics increased in Sweden. The causes 

for the increased interest were the more obvious youth politics questions and problems, for 

example the increased youth unemployment. In 1998 the government wrote down national 

goals and instructions for the youth politic work in a government bill (1998/99:115). This 

government bill describes how the youth politic work should be carried at a local level in the 

municipality.  

 

The purpose with this study is to investigate young people, in Värnamo kommun, view of 

their own situation. The study’s focus lies on three main concept; democracy, justice and faith 

in the future. To carry through the study, I have used a qualitative method; literature studies 

and empiricism, in form of interviews with young people and the municipal council in 

Värnamo kommun.  

 

In the result of the study you can see that young people in Värnamo kommun quite well are 

satisfied with their situation. The young people in the municipality believe in democracy but 

they really don’t know how to influence the politicians. They also believe that educations and 

money gives more influence in the society. The municipal council tells that politicians are 

working for better information about how to influence for young people. They are also 

working to get young people more interest in politics. The young people have different 

background and they are conscious about how that effects their chances in life. The most of 

the young people have good faith in the future. They are not afraid of the unemployment.  

 

 

Keywords/nyckelord: youth politics, young people, democracy, justice, faith in the future, 

Värnamo kommun  
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1. Inledning  
Det samhälle som vi idag lever i, har genomgått stora förändringar under bara några 

årtionden. Områden i samhället som har förändrats är bland annat familjebilden, 

arbetsmarknaden samt att antalet kommunikationsvägar har ökat och genomgått förbättringar. 

Familjebilden har förändrats genom upplösningen av kärnfamiljen. Det är idag allt mer 

vanligt än tidigare att barn och ungdomar växer upp i en familj där båda föräldrarna lever isär. 

De ökade antalet skilsmässor medför att många barn och ungdomar lever med två familjer och 

pendlar boendemässigt mellan dessa i vardagslivet. Arbetsmarknaden har blivit tuffare. 

Förbättringar av tekniken inom industrin har medfört att jobb som tidigare utövats av en 

mänsklig arbetskraft nu kan skötas av en dator eller en robot. Arbetstillfällen har försvunnit, 

tydligast är minskningen av arbeten som inte kräver vidare utbildning. För att få arbete idag 

krävs studier och arbetslivserfarenhet. Ungdomsarbetslösheten har stigit och arbetsmarknaden 

är tuff för dagens ungdomar. Det samhälle som vi lever i idag har av vissa kommit att kallas 

”kommunikationssamhället”. Ett samhälle som präglas av snabba kontakter via Internet, e-

mail och mobiltelefoner samt en väl utarbetad infrastruktur. Utvecklingen av 

kommunikationssamhället har medfört att stress och stressrelaterade sjukdomar ökat kraftigt.  

 

Många av dagens ungdomar lever alltså i en situation som är annorlunda än den som var för 

några årtionden sen. En situation som präglas av en mer stressande miljö, ökade krav i yngre 

åldrar och en osäker framtid. Regeringen tillsatte i början av 1990-talet en utredning, 

generationsutredningen1, som visade att ungdomstiden tenderar till att förlängas på grund av 

allt längre utbildningstider samt svårigheter för unga att etablera sig på arbets- och 

bostadsmarknaderna. Statistiken talar för ett mindre välbefinnande hos ungdomarna i Sverige. 

Fler ungdomar och barn idag än tidigare behandlas för depressioner, stressrelaterade 

sjukdomar samt ätstörningar. Självmord bland unga har ökat med cirka 25 procent2 under den 

senaste tioårsperioden och år 1999 var självmord den vanligaste dödsorsaken hos ungdomar3.  

 

De fakta som statistiken visar får mig att undra hur dagens ungdomar4 ser på sin framtid, såväl 

den närmsta framtiden som den som är längre fram. Vad anser de att de själva har för utsikter 

och möjligheter att påverka framtiden. Vilka livschanser har Sveriges ungdomar?  

 
                                                 
1 Generationsutredningen (SOU 1992:107). 
2 Män 15-24 år, förändring i medeltal 92/94 – 02. 
3 http://www.ki.se/suicide/ungdom_sjelvmordshandling.html. 
4 I min studie kommer empirin att beröra ungdomar som arton- och nittonåringar.  
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Statistik visar att dagens ungdomar till största del har en positiv och optimistisk syn på 

framtiden. 75 procent av ungdomarna5 har en optimistisk framtidstro och tror att de kommer 

lyckas på arbetsmarknaden. De resterande ungdomarna har en mer pessimistisk syn på sin 

situation och framtid. De är mer oroliga för arbetslöshet än den förra gruppen. 

 

Regeringen har på grund av statistiken och det resultat som utredningarna i början av 1990-

talet visade utvecklat ungdomspolitiken från att först enbart beröra fritid och skola till att idag 

beröra även ungdomars arbets- och bostadsförhållanden. 1986 tillsattes den första 

ungdomsministern och i mitten av 1990-talet skapades myndigheten Ungdomsstyrelsen som 

har till uppgift att granska ungdomars levnadsvillkor och komma med förslag på förbättringar. 

Regeringen har med underlag av bland annat Ungdomsstyrelsen arbetat fram en proposition, 

1998/99:115, som beskriver ungdomarnas levnadsvillkor och förslag på förbättringar. 

Propositionen ger riktlinjer om hur ungdomspolitiken ska bedrivas på såväl internationell som 

nationell och kommunal nivå. På den kommunala nivån såsom på de övriga nivåerna är 

målsättningen med ungdomspolitiken att ungdomar ska ges förutsättningar för ett 

självständigt liv, vilket anses ske med egen inkomst och bostad, ges möjlighet till inflytande 

och delaktighet i samhällslivet samt att ungdomarna ska ses som en resurs i samhället.6 

Uppfylls dessa mål runt om i Sveriges kommuner? Är målen reella och går de att uppfylla? 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur ungdomar ser på sin egen relation till de 

ungdomspolitiska begreppen demokrati, rättvisa och framtidstro. För att få ett bredare 

perspektiv väljer jag att även studera en studie- och yrkesvägledares, som kommer i daglig 

kontakt med ungdomarna, uppfattningar kring begreppen och erfarenheter av ungdomars 

relation till begreppen samt en kommunalpolitikers syn på begreppen och utlåtande kring 

kommunens arbete kring dessa begrepp och det ungdomspolitiska arbetet i helhet. Fokus 

kommer således att läggas vid ungdomarnas uppfattningar kring begreppen och hur deras 

situation är. 

 

Frågeställningarna blir utformade utifrån de olika respondentgrupperna; ungdomar, studie- 

och yrkesvägledare samt kommunalpolitiker. Hur ser ungdomar på begreppen demokrati, 

                                                 
5 Ungdomar i åldrarna 16 till 29 år. 
6 www.regeringen.se/sb/d/108/a/2571 
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rättvisa och framtidstro? Uppfyller deras aktuella situation de ungdomspolitiska mål som 

fastställts i regeringspropositionen 1998/99:115? Hur uppfattar studie- och yrkesvägledaren 

begreppen och ungdomarnas situation utifrån dem? Hur anser 

kommunen/kommunalpolitikern att ungdomars situation ser ut idag och hur ser det 

ungdomspolitiska arbetet ut samt vilka konkreta åtgärder har de satt in för att förbättra 

ungdomarnas situation utifrån de aktuella begreppen; demokrati, rättvisa samt framtidstro? 

 

3. Avgränsningar 
Sveriges ungdomar är som bekant vårt lands framtid. Därför är det av intresse att studera hur 

ungdomarna mår, ett sätt att få veta deras välbefinnande är att undersöka deras framtidstro. 

Undersökningar av den här typen kan i praktiken bli stora och omfatta hela Sveriges arton- 

och nittonåringar. En sådan undersökning är självfallet inte möjlig att genomföra på ett bra 

sätt under den tio veckors period som en c-uppsats utgör. Därför har jag valt att avgränsa 

empirin till arton- och nittonåringar i Värnamo kommun. Denna undersökning kommer 

således inte att vara generell för alla Sveriges artonåringar och inte heller för Värnamo 

kommun. .  

 

Utgångspunkten för uppsatsen ligger i en tämligen omfattande regeringsproposition. För att 

begränsa materialet och uppsatsen har jag valt att lägga störst vikt vid tre centrala perspektiv 

inom ungdomspolitiken; demokrati, rättvisa och framtidstro. Litteratur och teorikapitlet i 

uppsatsen berör således mestadels dessa för samhällsvetenskapen väsentliga och välbekanta 

begrepp.  
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4. Bakgrund och teori 
I det följande kapitlet kommer jag att till en början beskriva ungdomspolitiken och ge en 

historisk tillbakablick, kap. 4.1 och 4.3. I kap. 4.2 ges en sammanfattning av 

regeringspropositionen  1998/99:115, ett dokument som även kommer att används som empiri 

i den avslutande analysen Därefter tar den teoretiska referensramen vid, där jag beskriver 

begreppen demokrati, rättvisa och framtidstro.  

4.1. Ungdomspolitik  

4.1.1. Vad är en ungdom? 
Ungdomsforskningen brukar skilja mellan begreppet ungdom som livsfas och som social 

grupp. Den förra definitionen lägger vikt vid identitetsutveckling, livsfasen mellan barn- och 

vuxenstadiet. Den andra definitionen, som även jag använder mig av i det här arbetet, ser 

ungdom som en social grupp i samhället. Gruppen kan begränsas utifrån ålder eller 

gemensamma sociala och kulturella villkor.7 Jag ser ungdom som en heterogen grupp som 

består av individer med olika villkor och bakgrund. Därför kommer jag att utgå från ungdom 

som en sammansatt grupp utifrån ålder, i det här fallet läggs fokus vid 18 till 19 år.  

4.1.2. Historisk bakgrund till dagens statliga ungdomspolitik 
År 1959 bildades Statens ungdomsråd, vars syfte var att verka som en mellanhand mellan 

ungdomsorganisationerna och regeringen. Under 1970- och 1980-talen utvecklades Statens 

ungdomsråd till en myndighet och dess uppgifter kom att utvecklas till att innefatta fritids- 

och kulturpolitik samt främja sådan verksamhet bland barn och ungdomar. År 1986 utsågs 

den första ungdomsministern och därmed breddades ungdomspolitiken till att även omfatta 

ungdomars arbets- och bostadsförhållanden. 1994 markerades ungdomspolitikens visioner och 

mål i den första ungdomspolitiska propositionen där såväl arbetsmarknadspolitik som 

utbildnings-, kultur- och socialpolitik kom att ingå. Denna proposition stod även till grund för 

slopandet av Statens ungdomsråd och beredde mark för en ny myndighet, ungdomsstyrelsen.8 

Ungdomsstyrelsen har kommit att få en viktig roll för ungdomspolitiken, vars främsta 

uppgifter är att arbeta för bättre levnadsvillkor för ungdomar samt informera samhället om 

ungdomars situation idag.  

 

                                                 
7 www.regeringen.se/sb/d/108/a/2571. 
8 Ibid. 
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Utgångspunkten för uppsatsen ligger i en regeringsproposition från 1998/99:1159 samt 

ungdomsstyrelsens dokument som berör och utarbetats utifrån propositionen. Regeringen 

lyfter fyra perspektiv som ska tas i åtanke vid uppföljning och utarbetning av 

ungdomspolitiken och verksamheter som har anknytning till den. Ett av perspektiven att ha i 

åtanke är att ungdomar ska ses som en resurs som innehar unika kunskaper, erfarenheter och 

värderingar. En resurs som ska tas tillvara på arbetsplatser och inom övriga organisationer. 

Ytterligare ett perspektiv understryker ungdomarnas rättigheter, som har sin utgångspunkt i 

FN:s barnkonvention där barns rättigheter fastställs. Ungdomar har rätten att påverka sitt eget 

liv, närmiljön och samhället samt rätt till den välfärd som råder i Sverige. I propositionen 

betonas även vikten av det stöd som ungdomar behöver då de skapar sin självständighet och 

oberoende av såväl föräldrar som andra faktorer som hindrar självständigheten. Sista 

perspektivet som lyfts fram och att ta hänsyn till är att ungdomar är olika.  

4.2. Regeringspropositionen 
Proposition 1998/99:115 handlar om ungdomspolitiken och syftar till att ge ungdomar goda 

förutsättningar, möjligheten till att leva självständigt, känna inflytande och delaktighet samt 

att påverka synen på ungdomar på så sätt att de ska ses som en resurs i samhället. Regeringen 

har delat in ungdomspolitiken i fem huvudområden; Lärande och personlig utveckling, Hälsa 

och utsatthet, Inflytande och representation, Egen försörjning samt Kultur och fritid10. 

Områden som kan benämnas som ungdomars levnadsvillkor. Propositionen framför också ett 

antal prioriteringar samt åtgärder som genomförs eller kommer att genomföras, med fokus på 

demokrati, rättvisa och framtidstro. 

 

4.2.1. Lärande och personlig utveckling 
Skolan ska ge barn och ungdomar kunskap i diverse ämnen samt ge kunskapen liv genom att 

sätta den i ett sammanhang till verkligheten. Grundläggande värderingar kring demokrati, 

moral och etik samt läran om möjligheterna till inflytande ligger också som skolans uppgift. 

Regeringen vill se en ökning av eftergymnasiala studier hos svenska ungdomar. 

Målsättningen är att hälften av ungdomarna i varje årskull ska påbörja högskoleutbildning 

eller liknande innan 25-års ålder, ett mål som redan idag är på god väg att lyckas. Lärande och 

personlig utveckling sker även utanför skolan inom föreningslivet och genom internationella 

byten. Därför är det av vikt att ge finansiellt stöd och på andra sätt förenkla föreningslivet. 

                                                 
9 www.regeringen.se/sb/d/108/a/2571. 
10 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5400,00.html. 
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4.2.2. Hälsa och utsatthet 
För att bevara den goda hälsan som svenska ungdomar, enligt SCB:s senaste ULF-studie11, 

har är det av vikt att arbeta för en bra skolmiljö, arbetsmiljö, fritid och fungerande relationer 

till andra människor. Den psykiska ohälsan har däremot ökat sen 80-talet, framförallt hos 15- 

och 16-åringarna. Det finns ingen samlad forskning kring orsaken till detta ännu men SCB 

och Kommittén för Välfärdsbokslut tror att denna sort av ohälsa beror på svårigheter i 

övergångsfasen mellan skola och arbete för ungdomar idag.12 

4.2.3. Inflytande och representation 
Ett av ungdomspolitikens övergripande mål är att ungdomars möjlighet till inflytande och 

delaktighet ska förverkligas och förbättras. Ungdomar ska ha möjlighet till vardagsinflytande 

i skolan och på fritiden, deras engagemang ska tas tillvara på samt ses som en resurs. 

Verkligheten ter sig annorlunda än önskat; till exempel så har förstagångsväljarnas 

valdeltagande minskat under de senaste tio åren. Till verkligheten hör också att ungdomar 

som grupp är underrepresenterade i beslutsfattande organ inom kommunen.13  

 

4.2.4. Egenförsörjning 
En del av att bli vuxen är att kunna försörja sig själv, arbeta, tjäna pengar och få en egen 

bostad. Ungdomars möjlighet till att få arbete är idag tämligen liten och ungdomar utgör den 

grupp som drabbas hårdast av konjunktursvängningarna då de har svag 

arbetsmarknadsanknytning. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens rapporter har arbetslösheten ökat 

för ungdomar i åldrarna 18 till 24 år under perioden 2001 till 2003. År 2003 var 11,9 % av 

arbetskraften i denna åldersgrupp arbetslösa eller placerade i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. Det nuvarande studiestödssystemet kräver utveckling dels på grund av det ökande 

antalet studenter men även för att förbättra studenternas ekonomiska situation.14   

 

4.2.5. Kultur och fritid 
Regeringen vill, och ser det som samhällets ansvar, att alla unga ska ha en chans att få en 

meningsfull fritid och delta i föreningslivet. Det ska vara enkelt för ungdomar att få en 

meningsfull fritid och därför ska processen vid föreningsbildande vara enkel. Regeringen är 

                                                 
11 ULF-studien är namnet på SCB:s studie om levnadsförhållanden. 1000 personer i åldern 16-24 år har ingått i 
studien och majoriteten av dem ansåg sig själva ha en bra hälsa.  
12 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Ung2004_halsaochutsatthet.pdf. 
13 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Ung2004_inflytande_delaktighet.pdf. 
14 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Ung2004_egenforsorjning.pdf. 
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medveten om föreningarnas betydelse för ungdomspolitiken, vad gäller bland annat inflytande 

och jämställdhet mellan könen samt olika social grupper i samhället, och delar därför ut 

bidrag till föreningar som bidrar till detta. Bidraget har medfört att fler 

ungdomsorganisationer har bildats och fått till följd att fler ungdomar tar del av kulturutbudet 

till exempel går på konserter, museer och teater. Fritidsaktiviteter som kräver eget 

engagemang har däremot tappat utövare. Anledningen till detta kan vara den drastiska 

minskningen av möteslokaler; till exempel fritidsgårdar och aktivitetshus15.  

4.3. Kommunen och ungdomspolitiken 
Det ungdomspolitiska arbetet i Sveriges kommuner tog avstamp 1985 under FN:s 

Världsungdomsår, då fokus lades på ungdomars inflytande och delaktighet. Under 1990-talet 

utvecklades ungdomars inflytande i flertalet kommuner i Sverige då ungdomsråd bildades. 

Ungdomsrådens syfte var att verka som en länk mellan kommunernas ungdomar och de 

beslutsfattande i kommunen. Sedan 1996 delas varje år utmärkelsen ”Årets 

ungdomskommun” ut av ungdomsstyrelsen i samarbete med Kommunförbundet och ska 

verka stimulerande för ungdomspolitiken. 

 

Kommunernas ungdomspolitiska arbete behandlas ofta under fritids- och kulturpolitiken, 

vilket är en frivillig kommunal verksamhet. Det ungdomspolitiska arbetet tenderar att 

utvecklas till en mer sektorsövergripande verksamhet där alla områden som rör ungdomar 

behandlas mot ett mål, att ungas levnadsvillkor ska förbättras. Den sektorsövergripande 

verksamheten brukar benämnas som en ”samlad kommunal politik” där även ungdomar är 

med och bestämmer och utvecklar handlingsprogram.16 I slutet av 1990-talet fastställdes den 

kommunala utvecklingsgarantin av regeringen. Detta program innebär att kommunerna ska 

kunna erbjuda långtidsarbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år aktiviteter knutna till 

arbetsmarknaden eller kompetensutvecklande verksamhet. Utvecklingsgarantin har enligt en 

rapport visats ge positiva effekter för långtidsarbetslösa ungdomar, särskilt de som är i behov 

av stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel genom att utöka deras 

kontaktnät på arbetsmarknaden.17  

 

Regeringen har utarbetat ett resonemang kring det ungdomspolitiska arbetet i landets 

kommuner, ett politiskt arbete som ska vara generellt, sektorsövergripande samt målstyrt. 

                                                 
15 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Ung2004_Kulturochfritid.pdf. 
16 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5400,00.html. 
17 www.regeringen.se/sb/d/108/a/2571. 
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Målsättningen med ungdomspolitiken är att ungdomar ska ges goda förutsättningar för ett 

självständigt liv, ges en verklig möjlighet till inflytande och delaktighet samt att ungdomars 

engagemang och skapande förmåga ska ses som en resurs. Mål som ska uppfyllas oavsett 

ungdomarnas kön samt socioekonomiska, etniska eller kulturella bakgrund.18 Ungdomsråd, 

där en dialog mellan ungdomar och beslutsfattare kan hållas, ses som ett bra verktyg till att 

skapa samhällsengagemang och delaktighet hos ungdomar. Utbildning är också ett verktyg för 

att öka ungdomars kunskap om demokrati och möjligheter till inflytande. Utbildning gör 

ungdomar attraktiva på arbetsmarknaden vilket skulle lösa ungdomsarbetslösheten. Därför är 

det av vikt att kommunerna satsar på skola och utbildning samt förbättrar förutsättningarna till 

eftergymnasiala studier.   Även föreningslivet ses som en väg in i samhällsengagemang och 

delaktighet. Därför ska föreningslivet stödjas ekonomiskt och politiskt, via flexibla regler och 

snabba beslut. Kommunerna bör särskilt stödja ungdomars egna kulturverksamheter där 

skapandet står i fokus, till exempel inom musik, teater och dans.19 Ungdomsstyrelsen 

diskuterar också kommunernas möjligheter till att utveckla det ungdomspolitiska arbetet, de 

har bland annat utarbetat en handlingsplan för kommunerna.20  

4.4. Viktiga begrepp inom ungdomspolitiken – teoretisk referensram 
Viktiga aspekter vid genomförandet av åtgärder och prioriteringar som görs för att uppnå 

målen i ungdomspolitiken är demokrati, rättvisa och framtidstro. 

4.4.1. Demokrati 
Demokrati är ett av ledorden i politiken och de flesta organisationer i Sverige. Själva ordet 

demokrati kan översättas som folkmakt eller folkstyre.21 Begreppet demokrati är betydligt 

svårare att definiera och mer mångtydligt, ett icke statiskt begrepp som är av olika betydelse 

beroende av i vilket sammanhang och samhälle samt tidpunkt som det används i. I den här 

uppsatsen kommer demokrati att behandlas utifrån inflytande, makt och politisk jämlikhet. 

Innebörden av och själva utförandet av demokrati är något som jag inte tänker gå in närmare 

på, då jag inte finner det väsentligt för uppsatsen.  

 

Demokrati handlar om inflytande och makt,22 tre begrepp som flyter in i varandra och således 

är beroende av varandra. Inflytande är en viktig detalj för individens välbefinnande, ett 

                                                 
18 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5400,00.html. 
19 Ibid. 
20 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,4469,00.html. 
21 http://www.ne.se,  
22 SOU 1998:101, s. 75. 
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välfärdsvärde enligt Allardt23. Allardt påpekar vikten av individens möjlighet till att påverka 

beslut som gäller samhället och dess närmiljö samt liv. Inflytandet kan ske på olika 

samhälleliga arenor; politiska arenor vid till exempel val, på arbetsplatsen, inom 

föreningslivet eller inom den mer privata arenan, familjelivet. Inflytande och makt flyter som 

begrepp samman då makt kan beskrivas som möjligheten till att påverka, att ha inflytande. 

Begreppet makt kan beskrivas utifrån tre perspektiv, maktens tre ansikten24. Det första 

”ansiktet” är det som kallas det ”synliga” (decision-making), den beslutande makten. 

Demokratiska beslut kan fattas genom direktdemokrati eller representativ demokrati. Beslut 

som fattas genom direktdemokrati ger stor makt till medborgarna medan beslut som fattas 

representativt, av de folkvalda, ger mindre makt till medborgarna. Maktens andra ”ansikte” 

utgörs av den som sätter dagordningen (agenda-setting). Den som bestämmer agendan har en 

makt över vad som ska diskuteras eller vad det ska beslutas om. Val av diskussionsämnen och 

inriktningen av diskussioner har ofta ett avgörande i beslutet. Det tredje ”ansiktet” handlar om 

dem som har makten över medborgarnas tankar (Thought control). Medborgare påverkas av 

sin omgivning genom medier, kamrater, skolan, föreningar och familjen. Demokrati kan även 

definieras som politisk jämlikhet25. Utgångspunkten i den definitionen är att alla människor i 

samhället är jämlika inför det politiska systemet, det vill säga ingen enskild människa eller 

minoritetsgrupp får missgynnas av ett politiskt beslut. Politisk jämlikhet kan förklaras utifrån 

en input/output-modell där input står för det som påverkar det politiska systemet till exempel 

val eller politiska beslut. Output blir till exempel resultatet av genomförda val eller politiska 

beslut. I en väl fungerande demokrati måste, enligt begreppet politisk jämlikhet, alla 

medborgares rättigheter tas hänsyn till vid såväl input som output.  

                                                                         
Fig. 1. Input/output-modell26.  

 

Ett misslyckande i den politiska jämlikheten skulle kunna vara att output, till exempel ett 

politiskt beslut, missgynnar en grupp i samhället. För att knyta an till studien skulle det kunna 

handla om ett politiskt beslut som missgynnar ungdomar.  

 

                                                 
23 Allardt, 1975, s.34. 
24 Heywood, 1999, s. 123-130. 
25 Blomqvist & Rothstein, 2000, s. 26-30.  
26 Modellen är skapad utifrån texten i Blomqvist & Rothstein, 2000.  
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4.4.1.1. Demokrati & ungdomar  

 

Ungdomars förtroende för traditionella demokratiska former sviktar. 

Allt fler ungdomar visar tveksamhet inför de traditionella och 

representativa arbetsformerna för inflytande. Antalet aktiva i idéburna 

föreningar har minskat kraftigt de senaste 15 åren. Ungdomars 

inställning till inflytande och delaktighet karaktäriseras ofta av en 

önskan om projektinriktade arbetsformer för snabba resultat i 

konkreta frågor.27  

 

Detta citat är hämtat ur Demokratiutredningen från 1998 där de ungas politiska intresse 

diskuteras. Statistik som tagits fram i utredningen visar på en allmänt uppåtgående trend inom 

det politiska intresset om man ser utifrån valdeltagandet. Sen slutet av 1980-talet har 

valdeltagandet stadigt ökat. Valdeltagandet hos förstagångsväljarna har ökat med tio 

procentenheter från valet 1988 till 1994. Däremot har det aktiva politiska arbetet bland 

ungdomar minskat. Den politiska aktiviteten bland ungdomar kännetecknas enligt 

Maktutredningen av mindre aktivitet och engagemang vid till exempel demonstrationer samt 

lågt medlemsantal i politiska partiföreningar.28 Anledningen till det minskade politiska 

intresset finns det skilda uppfattningar om. En anledning till det minskade intresset för det 

gemensamma politiska arbetet kan vara den ökade graden av individualism i samhället. 

Dagens medborgare sätter kanske i högre grad än tidigare sina egna behov framför 

kollektivets. I Demokratiutredningen ses bland annat det statistiskt fastställda faktumet att 

ungdomar i Sverige är nöjda med demokratin som en anledning till att de inte engagerar sig. 

De har ingen anledning till att reagera och kämpa för förändringar om samhället fungerar.  Ett 

motargument mot detta menar Demokratiutredningen är att det till högsta grad funnits 

anledning för ungdomar att engagera sig i ungdomspolitiken då deras situation har försämrats 

under 1990-talet. Politiska frågor som ungdomsarbetslöshetsfrågan, arbetsmarknadspolitik, 

utbildningspolitik och bostadspolitik har under 90-talet varit aktuella och ungdomars 

försämrade situation torde också sporra fler ungdomar till att engagera sig politiskt. Intresset 

för politik och aktivt engagemang för politiken skiftar inom ungdomsgruppen, som den 

heterogena samhällsgrupp den är. Den grupp som Trondman29 benämner som den starkare, 

                                                 
27 SOU 1998:101, s. 8. 
28Ibid, s. 44.  
29 Jönsson, I. m.fl. (1993).  
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ungdomar med förutsättningar, resurser och identiteter för goda livschanser och möjligheter 

till att lyckas med sina livsprojekt, tenderar till att i mindre utsträckning tro sig behöva 

kollektiv partipolitik för att lyckas. Den svagare gruppen i sin tur tar antingen partipolitiken 

som ett medel i sökandet efter en förbättrad social situation eller så drabbas individen i 

gruppen av passivitet i politiken på grund av frustration över samhället och politikerna som 

inte lyckas hålla sina lovord om förbättrade livsvillkor för den svagare gruppen. 30    

4.4.1.2. Demokrati i skolan 

I läroplanen är det fastställt att den svenska skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund 

i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Värderingar som berör 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta människor.31 

Skolan är en stor och viktig del av ungdomarnas liv och uppväxt som påverkar individernas 

personlighet och värderingar. Skolan är därför ett bra instrument för att lära ut demokratiska 

värden. Värden som lättast lärs ut genom praktisk, vardaglig tillämpning till exempel i skolans 

dagliga verksamhet. Enligt läroplanen ska det demokratiska arbetet i skolan fokuseras på 

möjligheten till inflytande hos eleverna och beskrivs på följande sätt:  

 

• Att eleverna skall få ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan.  

• Att eleverna skall få ett mer reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll. 

• Att inflytande skall öka med stigande ålder samt 

• Att eleverna skall förberedas för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 32 

 

Ungdomars demokratiska engagemang skall således uppmuntras genom en ökad demokratisk 

verksamhet i skolan. I regeringspropositionen (prop. 1998/99:115) uppmuntrar regeringen till 

mer elevinflytande i styrelser på skolan, elevrådsarbete, förbättrade möjligheter för politiska 

ungdomsförbund att medverka i skolan samt anordnande av skolval ses som positivt.  

 

 

                                                 
30 SOU 1998:101, s. 54-55. 
31 Lärarens handbok, 2002, s. 37.  
32 SOU 1998:101, s. 68. 



 16

4.4.1.3. Demokratin stöter på problem 

Denna uppsats har som bekant sitt fokus vid ungdomar, därför vill jag lyfta fram de olika 

problem som demokratin stöter på och visa problematiken i förhållande till ungdomarnas 

vardag.  

 

Inom statsvetenskapen finns det ett antal välkända demokratiproblem. Ett av dem är 

problematiken kring vilka beslut som ska tas av parlamentariskt-demokratiskt-kollektivt 

beslutsfattande organ utan att besluten ska inkräkta på de enskilda medborgarnas fri- och 

rättigheter.33 Blomqvist och Rothstein visar vidare på problemet vid till exempel offentliga 

åtgärdsprogram som kollektivet indirekt har beslutat om. I ungdomspolitiken kan det tänkas 

att ett åtgärdsprogram som den kommunala utvecklingsgarantin kan hamna under en sådan 

problematik. Arbetslösa ungdomar har olika bakgrund, utbildning samt målsättningar och 

behöver olika sorters hjälp vid arbetssökandet. Personalen vid arbetsförmedlingen hamnar 

därför i ett dilemma då de måste anpassa insatserna efter individen. Ett dilemma där 

personalen måste ta ställning till hur mycket hänsyn som ska tas till individen respektive 

kollektivet. Det har uppstått ett implementeringsproblem, det så kallade demokratins svarta 

hål.34 De folkvalda politikerna har fattat ett beslut som inte har eller kan genomföras på reell 

nivå utan det är på lokal nivå, utav tjänstemännen som direktiven och besluten slutligen 

formas.  

 

Demokratin som styrelseskick innehar en välkänd statsveteskaplig paradox, nämligen att det 

är fullt möjligt på demokratiska vägar att undanröja förutsättningarna för demokratin. En 

majoritet kan genom demokratiska beslut kränka en minoritet för att själva finna fördel av 

det.35 Denna paradox går att koppla till ungdomar som grupp, då politiska beslut inte alltid 

gynnar dem utan majoriteten av medborgarna som inte tillhör gruppen ungdomar. Demokratin 

kan på så sätt komma att enbart gynna en grupp av medborgare, en grupp som kan stärka sin 

ställning ytterligare genom att göra inskränkningar i minoritetens rättigheter. För 

ungdomsgruppen som minoritet kan det handla om inskränkningar i rösträtt, till exempel att 

åldern vid rösträtt är för högt satt eller att den borde följa kalender år, eller begränsning i 

möjligheten till fri opinionsbildning, till exempel svårigheter för ungdomar att få tillstånd till 

demonstrationer eller dylikt.  

                                                 
33 Blomqvist & Rothstein, 2000, s. 15. 
34 Ibid, s. 16.  
35 Ibid, s. 26. 
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En demokratiaspekt i det moderna samhället är rätten till likabehandling. Enligt grundlagen 

har alla rätten till likabehandling och diskriminering är inget som välkomnas i samhället.36 

Ungdomar möts av brister i likabehandling vid till exempel arbetsökning. Ungdomar med 

kontakter gynnas på arbetsmarknaden och ungdomar med invandrarbakgrund råkar ut för 

diskriminering.  

4.4.2. Rättvisa 
4.4.2.1. Rättvisa – en viktig del av välfärdssamhället 

I den, för uppsatsen aktuella, regeringspropositionen (Prop.1998/99:115) beskrivs rättvisa 

som rättvisa villkor, att ingen får lämnas utanför det välfärdssamhälle som Sverige är. En 

beskrivning av begreppet välfärdssamhälle ges av författar-duon Blomqvist och Rothstein. De 

beskriver välfärdssamhället som en ”utbyggd statsapparat som genom ett system av 

transfereringar och tjänster sörjer för att alla medborgare har någon slags grundläggande 

ekonomisk trygghet samt tillgång till tjänster som skola, sjukvård och äldreomsorg (Pierson 

1989)”.37 FN har utarbetat en lista över de välfärdskomponenter som anses vara viktiga för 

alla enskilda individer. Bland välfärdskomponenterna återfinns begrepp som hälsa, utbildning, 

sysselsättning och arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, fritid, social trygghet och 

mänskliga friheter.38 Intressanta välfärdskomponenter för den här studien enligt mig är 

utbildning, sysselsättning, social trygghet och bostadsförhållanden, vilka även är begrepp som 

centralt figurerar i regeringspropositionen.  

 

Författaren Allardt39 beskriver välfärdssamhället utifrån samhällets uppbyggnad, vilket kan 

beskrivas med följande figur, figur 1. En enkel figur40 som visar faktorer som påverkar 

samhället (inputs) och vad samhället i sin tur ger medborgarna (outputs).  

                                                 
36 Blomqvist & Rothstein, 2000, s. 220. 
37 Ibid, s. 35. 
38 Allardt, 1975, s. 28.  
39 Ibid, s. 48-51. 
40 En figur som jag själv har konstruerat utifrån Allardts text.  
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Figur 2. Samhällsegenskaper som påverkar välfärdssamhället. 41 

 

De faktorer som påverkar samhället är följande: 

– Samhällets struktur, vars utseende påverkar välfärden. Komponenter som kan styra 

välfärden är  till exempel klasstrukturen och maktfördelningen i samhället.  

– Inputs, de investeringar som görs i samhället. Investeringar för välfärden kan vara förbättrat 

utbildningssystem eller en bättre ekonomisk organisation.  

– Centrala tendenser i det moderna samhället. Tendenser, i vilken riktning som samhället 

tenderar att verka mot. Till exempel byråkratisering. 

– Samhällets kollektiva outputs, till exempel ekonomisk tillväxt, politisk effektivitet och 

utbildad arbetskraft.  

 

Ovannämnda faktorer påverkar det samhälle, välfärdssamhället, medborgarna lever i:  

 

– De arenor som individerna i samhället lever i, till exempel arbetsmarknaden, politiken och i 

privatlivet.  

– Outputs, välfärdsoutputs, det vill säga de välfärdskomponenter som nämndes tidigare i 

texten.  

 

Välfärdssamhället ska gälla alla, ingen oavsett kön, etnisk eller socioekonomisk bakgrund ska 

får ställas utanför systemet. Rättsfilosofen Ronald Dworkin har uttryckt en princip för varje 

medborgares rättigheter och behandling i samhället, alla har rätt till ”lika omtanke och 

                                                 
41 Figur konstruerad utifrån Allardt, 1975.  
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respekt”.42 Ett välfärdssamhälle kan grundläggande beskrivas som ett samhälle, präglat av 

rättvis och ekonomisk fördelning.43 Vad som anses rättvist är i högsta grad individuellt och 

ofta ideologiskt laddat med ekonomiska samt maktpolitiska intresseinvändningar. 

4.4.2.2. Klasskillnader och rättvis fördelning 

En rättvis fördelning är enligt en samhällsvetenskapligt, accepterad teori inte befintlig idag. 

Medborgarna har olika fördelade sociala, ekonomiska och kulturella resurser som ger 

medborgarna olika förutsättningar att hävda sina intressen och förverkliga sina livsprojekt.44 

Denna skillnad, den socioekonomiska klyftan är ett stort problem ur ett rättviseperspektiv. I 

dagens samhälle tenderar klyftan mellan de socioekonomiska grupperna att växa. I den 

aktuella regeringspropositionen finns oro kring de ökade skillnaderna mellan ungdomar av 

olika kön och social bakgrund. De ökade klasskillnaderna inom ungdomsgenerationen tros 

innebära att en ny typ av klassamhälle stegvis växer fram. Ett klassamhälle där information, 

status samt sociala och ekonomiska resurser spelar en allt större roll. För att kunna motverka 

den växande klasskillnaden har ungdomspolitiken syftat till att ge ungdomar en mer jämlik 

och rättvis start på livet. Det vill säga, arbeta för att ungdomarna från olika samhällsklasser 

ska ha liknande möjligheter och förutsättningar till att förverkliga sina livsprojekt och 

drömmar.45    

 

4.4.3. Framtidstro 
I den här studien har jag valt att definiera framtidstro som individens tro på framtiden, vad 

han eller hon har för framtida mål, visioner och framtidsbilder. Framtidstro handlar även om 

vad individen själv anser sig ha för möjligheter till att lyckas nå sina framtida mål och hur 

reella möjligheterna är, vilka livschanser individen har. Avsaknad av framtidstro och visioner 

leder till missnöje, passivitet, splittring och osäkerhet.46 Att ha en framtidstro kan ses som en 

förutsättning för att ett välfärdssamhälle ska kunna förekomma.  

 

Författaren Allardt47 skildrar ett välfärdssamhälle utifrån tre värden; att ha, att älska och att 

vara. Med att ha menas att de fysiologiska behoven är tillfredställda. Alla människor behöver 

till exempel näring, vätska, luft, värme och elementär trygghet. FN har utarbetat 

                                                 
42 Blomqvist & Rothstein, 2000, s. 23. 
43 Linberg, 1999, s. 11. 
44 Blomqvist & Rothstein, 2000, s. 225.  
45 www.regeringen.se/sb/d/108/a/2571 
46 http://www.tanum.se/miljo/planer_mal/agenda_12.htm 
47 Allardt, 1975, s.33-35. 
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välfärdsvärden som kan kategoriseras som ”att ha-värden” och som anses vara av betydelse 

för att uppnå hög välfärd och som jag ser det, god framtidstro. Värden som nämns är bland 

annat hälsa, utbildning, sysselsättning och bostadsförhållanden. Värdet att älska beskriver 

människans behov av det sociala samspelet, närhet, kärlek och gemenskap. Det sistnämnda 

värdet att vara kan beskrivas som ett behov av personlig utveckling eller genom psykologiska 

termer som självaktualisering och självrealisering. För att uppfylla att vara - värdet finns det 

ett antal komponenter som är extra viktiga. Ett axplock av dessa komponenter är: 

 

- att individen bli sedd. 

- att individen har möjligheter till sociala och privata aktiviteter. 

- att individen har möjligheter att påverka beslut som gäller hans eller hennes miljö och liv. 

 

Den sistnämnda komponenten, där möjligheten till att påverka sitt liv sätts i fokus styrs till 

stor del av medborgarnas individuella livschanser. Samhällsvetaren Max Weber beskriver 

begreppet livschans som individens framtida möjligheter men även det som varit och det som 

är i nuet. Livschansbegreppet omfattar således alla möjligheter som erbjuds eller inte erbjuds 

under en individs livsbana.48 Ralf Dahrendorf beskriver begreppet livschans som möjligheter 

och bindningar som individen har till förfogande för att se sin chans till reell utveckling. Vid 

sidan av individernas personliga egenskaper lägger han tyngd vid de sociala strukturernas 

inverkan på en individs livschanser. ”Livschanser är tillfällen till personligt växande, 

förverkligande av talanger, önskningar och förhoppningar, och dessa tillfällen uppstår genom 

sociala villkor.”49 

 

Sociala villkor, livsvillkor, skiljer sig åt mellan olika individer och samhällsgrupper. 

Livsvillkoren påverkas av faktorer som klass, kön, segregation i boende, etnicitet, generation 

och ålder. Livsvillkorsbaserade skillnader formar olika kulturer och grupper, så även olika 

ungdomsgrupper. Ungdomsgrupper, vars individer får olika livsvillkor och således olika stora 

möjligheter till att påverka sin framtid och genomföra sina livsprojekt.50  

 

Sociologen Pierre Bourdieu har uppmärksammat ungdomars skilda uppväxtvillkor, livsvillkor 

samt tillgångar och har utvecklat så kallade kapitalbegrepp för att beskriva ungdomars olika 

                                                 
48 Jönsson, I. m.fl. (1993), s. 36-37. 
49 Hägg, I & Arvedson, L (red). (1987), s. 24.  
50 Jönsson, I. m.fl. (1993), s. 21. 
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tillgångar och således deras möjligheter i livet. De kapital som Bourdieu nämner är det 

ekonomiska, det kulturella och det sociala. Det ekonomiska kapitalet syftar på innehav och 

kontroll över ekonomiska tillgångar. Till det kulturella kapitalet räknas tillgången till 

kulturen, skolan och utbildning. Den sociala kapitalformen avser de kontakter och 

förbindelser på det sociala planet som är av vikt för ens möjligheter i livet.51  Skillnaderna i 

kapitaltillgångar, enligt Bourdieus modell, ger olika ungdomsgrupper med olika livsvillkor 

och möjligheter, vilket ger en plattform för olika syn på framtiden, framtidstron.    

4.5. Teori som analysredskap 
De inledande underrubrikerna under teorikapitlet ska ge baskunskaper kring 

ungdomspolitiken i Sverige. Den enkla beskrivningen av regeringspropositionen som ligger 

som grund för uppsatsen ser jag också som en nödvändighet för att läsaren ska få en överblick 

över problematiken. Regeringspropositionen verkar också som empiri då den kommer att 

användas i analysen. De begrepp som återfinns i regeringspropositionen förklaras sedan mer 

ingående för att öka förståelsen ytterligare. Teorin används sedan som grund då resultatet 

klargörs och analyseras. I analysen läggs störst fokus vid demokrati, rättvisa och framtidstro. 

Den teori som kommer att ha störst inverkan i analysen är teorierna kring demokrati som 

inflytande och politiska jämlikhet. Rättviseaspekten kommer att belysas ur såväl politisk 

jämlikhet och välfärdskomponenter. Framtidstron analyseras utifrån Allardts tre värden på ett 

välfärdssamhälle; att ha, att älska och att vara.  

 

5. Tidigare forskning 
Forskning kring ungdomar och deras liv, situation och framtidstro är populärt att bedriva 

bland Sveriges forskarstab, den typ av forskning som ligger till bakgrund i min uppsats. 

Tidigare forskning har bland annat berört ungdomar i storstadsregioner, speciellt utsatta 

områden som förorter52 samt jämförande studier mellan ungdomar som lever i olika orter och 

miljöer i Sverige53.  

 

Hur ser då levnadssituationen ut för ungdomar som lever i Värnamo? Värnamo, en mindre 

stad i södra Sverige som balanserar mellan olika miljöer. En stad som erbjuder den trygghet 

                                                 
51 Jönsson, I. m.fl. (1993), s. 26.  
52 Bunar, N. (2001). 
53 Jönsson, I. m.fl. (1993). 
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som en mindre stad erbjuder men även inslag av företeelser som skapar en otrygg miljö såsom 

kriminalitet.54 

Bakom den regeringsproposition (1998/99:115) som ligger som utgångspunkt för min studie 

finns det en djupare forskning kring ungdomars situation samt mängder av rapporter från 

ungdomsstyrelsen och andra ungdomsråd. Propositionen kommer med förslag och mål för det 

ungdomspolitiska arbetet med fokus på ungas syn på demokrati, rättvisa och framtidstro.55  

 

Demokratiutredningen, som är parlamentariskt sammansatt, koncentrerade sig under år 1998 

på barn och ungdomars förhållande till demokrati. Utredningen presenterade empiri och 

material som visade på brister i ungas uppfattningar av demokrati och förhållande till 

politiken.56  

 

6. Material och metod 

6.1. Material 
Det material jag valt att använda mig utav i den här studien är litteratur, material från tidigare 

forskning, dokument samt empiriskt material i form av samtalsintervjuer.  

 

Litteraturen ska ge mig en vetenskaplig grund i uppsatsen och styrka mina antaganden utifrån 

den insamlade empirin. Den vetenskapliga grunden består av teorier, statsvetenskapligt kända 

begrepp57 samt resultat från tidigare forskning. Stort fokus i uppsatsen läggs på en 

regeringsproposition58, som verkar som utgångspunkt vid val av teoretisk referensram och vid 

intervjutillfällena. Såväl litteratur som övriga dokument är kopplat till de för uppsatsen 

aktuella frågeställningar och det syfte som uppsatsen utgör.  

 

Fokus i undersökningen ska ligga på den empiri jag samlat in i form av samtalsintervjuer. Jag 

har genomfört intervjuer med tre olika respondentgrupper som är relevanta för studien. Fem 

intervjuer har genomförts med elever på en av gymnasieskolorna på orten. Intervjuerna med 

eleverna ska ge underlag till uppsatsen där ungdomarnas syn på deras situation spelar roll.  En 

intervju gjordes med studie- och yrkesvägledaren på samma skola. Studie- och 

                                                 
54 Se Jönssons m.fl. studie där villa- och mellanstad beskrivs.  
55 www.regeringen.se/sb/d/108/a/2571. 
56 SOU 1998:101. 
57 Statsvetenskapliga begrepp som demokrati och rättvisa.  
58 Prop. 1998/99:115.  
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yrkesvägledaren är en person som kommer i kontakt med ungdomar och har en uppfattning 

om ungdomars framtidstro. En annan intervju genomfördes med en kommunpolitiker i den 

aktuella kommunen. Resultatet från den sistnämnda intervjun är menat att ge en inblick i 

kommunens ungdomspolitiska arbete för att kunna jämföra kommunens arbete med de 

riktlinjer och mål som är satta på ett nationellt plan. 

6.2. Metod – kvalitativ metod   
Inom samhällsvetenskapen har det under en längre tid diskuterats kring vilken metod som är 

bäst vid samhällsvetenskaplig forskning. Den kvantitativa metoden under en längre tid varit 

det rätta tillvägagångssättet inom den moderna samhällsvetenskapen. 

 

Kvantitativ forskning som söker en vetenskaplig förklaring kan helt 

enkelt betecknas som det vetenskapliga tillvägagångssättet (Calder 

1977, s. 355).59 

 

På senare år har den kvalitativa metoden, ofta i interaktion med den kvantitativa, blivit allt 

mer vanlig och accepterad inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Den kvalitativa 

metoden speglas av en närhet till respondenten och ger mig som forskare en helt annan 

möjlighet än vid kvantitativ metod, att studera spontana reaktioner hos respondenten samt gå 

in mer på djupet i frågorna  och ställa passande följdfrågor. 

 

Det särskiljande är att det finns en direkt subjektrelation mellan 

forskare och undersökningsenhet. Principen för kunskapsutvecklingen 

är närhet till enheterna i undersökningen. Vi ska ansikte mot ansikte 

möta den situation som enheten befinner sig i.60 

 

Till min studie anser jag att den kvalitativa metoden är den att föredra. I min studie använder 

jag mig av kvalitativ textanalys, litteraturstudier och samtalsintervjuer.  

6.2.1. Textanalys  
I textanalysen har jag valt ut för studien väsentlig litteratur därifrån jag sedan tagit ut de 

viktigaste begreppen, teorierna och argumenten. Det finns två modeller för kvalitativ 

textanalys; dels den systematiska modellen som innebär att förstå tankestrukturen i texten, 

                                                 
59 Kvale, S. (1997), s. 67. 
60 Holme & Solvang. (1997), s. 92. 
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klargöra författarens olika argument och klassificera innehållet i texten dels den kritiska 

modellen som syftar till att granska om argumenten håller för vetenskaplig standard61. I denna 

studie är det främst den förstnämnda av modellerna som används, den systematiska, då 

litteraturen och dess innehåll ska användas som bas för uppsatsen. Självklart ställs litteraturen 

under granskning, se källkritik, men det är inte huvudsyftet med studien.  

6.2.2. Intervjuer 
Den andra metoden jag har använt mig av i den här studien är samtalsintervjuer ,vilken också 

är en kvalitativ metod. Intervjuer och samtal är en bra vetenskaplig metod vid insamlandet av 

empiri. 

 

Om det inte fördes några samtal, skulle det knappast finnas någon 

delad kunskap om den sociala scenen.62  

 

En kvalitativ intervju innebär att man under intervjutillfället lägger fokus vid några få, men 

betydelsefulla frågor som kan delas in i teman. Denna typ av intervju kan även kallas 

halvstrukturerad och  lämnar plats för spontanitet under intervjuproceduren.63  

 

Intervjuerna i den här studien har genomförts utifrån tre halvstrukturerade intervjuguider, se 

bilaga 1, 2 och 3, vilka är utformade för att passa de olika respondentgrupperna. Användandet 

av halvstrukturerade intervjuguider har gett mig möjligheten att ställa följdfrågor under 

intervjuerna vilket en strukturerad intervjuguide inte hade tillåtit mig att göra. Den 

möjligheten har jag sett som positiv i en undersökning som denna, då det handlar om 

individers uppfattningar och personliga åsikter i många frågor.  

 

I intervjuerna har jag tagit reda på de nödvändiga bakgrundsfakta som krävs för 

undersökningen. Resterande delen av intervjuerna har till största del genomförts utifrån 

specifika teman, vilket är typiskt för en kvalitativ forskningsintervju. Författaren Steinar 

Kvale beskriver den kvalitativa forskningsintervjun utifrån att antal aspekter.64 Bland annat 

beskriver han vikten av fokusering vid teman i den intervjuades livsvärld. Teman som syftar 

till att ge mig som intervjuare en bild av hur respondenten upplever och förhåller sig till olika 

                                                 
61 Esaiasson, P. m fl. (2003), s. 234-235.  
62 Kvale, S. (1997), s. 15.  
63 Ibid, s.121.  
64 Ibid, s. 35-39.  
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begrepp. Temana skiljer sig därför mellan de olika intervjuguiderna eftersom respondenternas 

livsvärld är olika på grund av till exempel ålder och sysselsättning. Vid intervjuerna med 

ungdomarna utgick jag från deras livsvärld, hur de uppfattade sin situation och sin framtid. 

Intervjun med kommunpolitikern bedrevs inte fullt lika personligt utan låg på en mer 

professionell nivå, där kommunens ungdomspolitiska arbete diskuterades.  

 

Jag har under intervjuprocedurerna haft de forskningsetiska65 och de intervjuetiska66 

aspekterna i åtanke. Respondenterna gavs vid första kontakt en enkel beskrivning av 

bakgrunden till studien samt dess syfte. Därefter gavs av respondenten muntligt samtycke till 

intervjun. Jag informerade även respondenterna om deras rätt till att vara anonyma i uppsatsen 

och att jag kunde garantera konfidentialitet. Samtliga respondenter sade sig inte behöva vara 

konfidentiella men jag kommer i största mån hålla deras identiteter dolda. Två av 

respondenterna är dock informerade att för deras del är konfidentialiteten svår att upprätthålla, 

då de har befattningar som kan röja deras identitet. Samtliga respondenter gav även tillstånd 

till att jag använde bandspelare vid intervjutillfällena. Användandet av bandspelare skapar en 

trygghet för mig som intervjuare eftersom jag kan fokusera mer på respondenten eftersom jag 

slipper föra anteckningar hela tiden. 

 

Intervjuerna förflöt bra med vissa störningsmoment vid två intervjutillfällen. Två av 

intervjuerna genomfördes i en mer eller mindre stimmig miljö, vilket kan ha haft en störande 

inverkan på såväl mig som respondenten. Intervjuerna bedrevs under respondenternas 

arbetstid respektive skoltid och tidsåtgången var olika, från 15 minuter till 60 minuter.   

6.3. Urval 
Studiens syfte är som bekant att undersöka hur ungdomar i Värnamo kommun ser på 

demokrati, rättvisa och framtidstro samt indirekt hur väl de anser att regeringspropositionen 

utifrån dessa begrepp införlivats.  

 

Av intresse är därför att intervjua ungdomar i kommunen för att få en uppfattning om det 

ungdomspolitiska arbetet fungerar i kommunen och om ungdomarna anser sig ha inflytande, 

bli rättvist behandlade samt har en positiv framtidstro. Därför besökte jag en av 

gymnasieskolorna för att intervjua ungdomar. Kriterierna i urvalet var inte särskilt många utan 

                                                 
65 Kvale, S. (1997), s. 105. 
66 Ibid, s. 142-144. 
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jag ville helst se en blandad urvalsgrupp med ungdomar av båda könen samt att de skulle vara 

minst 18 år. Ungdomarna valdes ut oplanerat då jag besökte skolan under en dag, dels enligt 

ovannämnda kriterier dels med hänsyn till vilka som hade tid för att intervjuas. Totalt fem 

ungdomar intervjuades.  

 

För att få ytterligare ett perspektiv på ungdomarnas situation valde jag att intervjua skolans 

studie- och yrkesvägledare, som dagligen kommer i kontakt med ungdomar och således kan få 

en uppfattning av ungas framtidstro och rättviseaspekten bland ungdomar.  

 

För att kunna jämföra kommunens ungdomspolitiska arbete med de nationellt satt målen ser 

jag det som en nödvändighet att intervjua någon på kommunen som arbetar med dessa frågor. 

Därför tog jag kontakt med kommunkontoret och lotsades där fram till den person som ansågs 

vara mest insatt i frågan, en av de verksamma kommunpolitikerna. Han har arbetat med 

ungdomspolitiska frågor under en längre tid, då han har suttit med i barnnämnden samt i 

skolstyrelsen i kommunen. 

 

Ingen av respondenterna valdes ut statistiskt utan samtliga intervjuer genomförde utifrån 

strategiskt urval.  

6.4. Källkritik 
Under arbetets gång med uppsatsen försöker jag hela tiden ta till mig litteraturen och den 

insamlade empirin med kritiska ögon. Hela tiden ska man ha de viktiga källkritiska reglerna i 

åtanke; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.67 Äktheten tar jag lätt för given, då mitt 

material till största del är skrivet av välkända författare. Problemet med äkthet är störst på 

Internet, där informationsutbudet är stort och lättpublicerat. De Internetsidor jag har använt 

mig av kan man dock se som seriösa då de tillhör regeringens och ungdomsstyrelsens 

hemsidor. Oberoendet källorna emellan kan diskuteras då många av författarna hänvisar till 

varandra eller andra författare. Vissa citat jag har plockat ur litteraturen är i sin tur citat ur 

annan litteratur. För att motverka beroendet mellan dessa författare kunde jag ha plockat 

citatet ur den ursprungliga källan, vilket jag inte alltid gjort. Med samtidigheten menas att 

man helst ska använda sig utav samtida källor. Min litteraturlista skiftar i samtidighet men det 

ser jag inte som något problem, då litteraturen trots sina år på nacken fortfarande är aktuell. 

Även min empiri är samtida eftersom den inhämtas under själva arbetets gång. Empiri som 

                                                 
67 Esaiasson, P. m fl. (2003), s. 304.  



 27

berör mitt ämne är i högsta grad beroende av samtidighet då till exempel ungas framtidstro 

kan skifta inom ett kort tidsintervall. Den sista källkritiska regeln är tendens, vilket innebär att 

man måste vara uppmärksam på uppgiftslämnarens intresse. Detta anser jag att man måste 

vara extra uppmärksam vid då man behandlar politiska dokument. Den för studien aktuella 

regeringspropositionen (prop.1998/99:115) innehåller till viss del ett politiskt budskap med 

ideologiskt bakgrund. Även intervjun med ledamoten i kommunfullmäktige kan innehålla ett 

visst mått av tendens.  

 

En kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen och den kvalitativa intervjun är bristen 

på objektivitet, särskilt vid det mänskliga samspelet under intervjusituationen. Därför är det av 

vikt att vid intervjutillfället inte försöka styra respondenten i sina svar med vinklade 

frågeställningar eller på annat sätt påverka respondenten. Kvale avvisar dock det påstående 

med att intervjun utgör varken objektiv eller subjektiv metod, intervjun är en intersubjektiv 

interaktion. 68 Det är ändå av vikt att ha objektiviteten i åtanke under arbetet med uppsatsen.    

 

Det vanligaste problemet inom samhällsvetenskaplig forskning, särskilt då empiri är 

inblandat, är validiteten69. Begrepps- och resultatvaliditeten har eftersträvats att vara god 

under arbetet med uppsatsen. Empirin som samlats in har varit den som avsetts att mäta, både 

kopplat till syfte och teori. Två av intervjuerna hörs dåligt på bandet på grund av den 

stimmiga miljön i bakgrunden och ger därför empirin sämre reliabilitet vilket i sin tur leder till 

en totalt minskad resultatvaliditet. En av respondenterna var väldigt nervös till en början vid 

intervjutillfället på grund av bandspelaren. Jag erbjöd mig att ta bort bandspelaren men 

respondenten avböjde. Intervjun flöt dock på bättre och bättre efter en stund då nervositeten 

lagt sig. 

 

7. Empiri 
Empirin består av materialet från de genomförda intervjuerna samt regeringspropositionen 

1998/99:115.   

 

Jag vill poängtera att studiens resultat inte kan anses generellt för Värnamo kommun då man 

inte kan generalisera utifrån det underlag jag har. För att kunna generalisera skulle empirin 

                                                 
68 Kvale, S. (1997), s. 64-66.  
69 Esaiasson, P. m fl. (2003), s. 61.  
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behövts utökas till att omfatta fler respondenter och studiens omfattning skulle behöva öka för 

säkerhet i resultatet. Citaten är hämtade från intervjumaterialet, som finns nedskrivna både 

utifrån inspelat material och anteckningar. Empirin som framkom ur intervjun med studie- 

och yrkesvägledaren behandlas tillsammans med empirin från ungdomarna.  

7.1. Värnamo kommuns ungdomspolitiska arbete 
 

Undertonen i allt politiskt arbete är att barn ska sättas i första rum, de 

är vår framtid.70 

 

Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen är enligt kommunpolitikern inte övergripande men 

barn och ungdomar ska finnas med i allt politiskt arbete på nämndnivå. I det politiska arbetet 

och i alla nämnder ska FN: s barnkonvention finnas i åtanke och i varje nämnds 

verksamhetsberättelse ska det finnas med hur just den nämnden arbetar utifrån konventionen. 

Kommunen har själva utarbetat en plan som beskriver hur de ska arbeta med målen i 

konventionen.  

 

Kommunen satsar på ungdomar. Enligt lag ska kommunerna satsa ekonomiskt på skola, äldre- 

och socialomsorgen, 80 % av kommunens tillgångar satsas inom dessa kategorier. En central 

del av det ungdomspolitiska arbetet är just skola och utbildning. En viktig del av ungdomars 

utbildningsmöjligheter är även eftergymnasiala studier, vilket även Värnamo kommun satsat 

på i två olika projekt. Tillsammans med närliggande kommuner, i den så kallade GGVV-

regionen71, har de utvecklat ”högskola på hemmaplan”. I samarbete med högskolor erbjuder 

de högskolekurser på distans och för att förenkla för studenterna upprättar kommunerna ett 

antal lärcentra där studenterna får tillgång till Internet, möjlighet till att delta i 

nätundervisning och seminarier via televidd. Utbildningen blir på så sätt väldigt flexibel. En 

annan möjlighet till eftergymnasiala studier är kvalificerad yrkesutbildning, KY, vilket är ett 

mellanting mellan gymnasie- och högskolestudier. Meningen med denna sorts utbildning är 

att den ska ge jobb i kommunen därför erbjuds bara utbildningar som speglar efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Kommunen är även medveten om att det finns en stor del ungdomar som 

vill iväg och studera. För att underlätta för dessa ungdomar och för de som eventuellt vill 

                                                 
70 Citat från kommunalpolitikern. 
71 Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd.  
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pendla har kommunen arbetat för att förbättra kommunikationen till och från kommunen. 

Bland annat har tågförbindelserna till Växjö utökats.  

Utöver skola och de andra högst prioriterade politiska områdena satsas det även mycket i 

fritidsnämnden. Fritidsnämnden satsar på fritidsgårdar, offentliga lokaler och föreningslivet. 

Kommunalpolitikern anser att det är viktigt att stötta föreningslivet eftersom han tror att det 

kommer igen i ett bättre och mer levande samhälle samt mer välbefinnande hos medborgarna.  

 

Och jag vill poängtera vikten av att satsa på levande föreningar, på så 

sätt bli samhället mer levande. Om man blandar ideellt arbete med det 

offentliga är min erfarenhet att man når mycket längre.72 

 

Det ungdomspolitiska arbetet handlar även om hur en kommun handskas med 

ungdomspolitiska problem. Ungdomsarbetslöshet är ett tämligen stort problem. Värnamo 

kommun har dock inte större problem med arbetslöshet, ett problem som inte är så stort i 

regionen. Ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna ligger under medborgarförvaltningens ansvar 

och direkt under arbetsmarknadsnämnden. Största prioritet har arbetet mot 

långtidsarbetslöshet. På arbetsförmedlingen arbetar de med ett projekt som kallas 

”idéverkstaden”, ett forum där egna idéer kan utvecklas och där det finns hjälp till att starta 

eget. Något som kommunen däremot arbetat extra hårt med är att leta upp de ungdomar som 

hoppar av gymnasiet och som ingen sen vet vart dem tar vägen. Resultatet av den 

undersökningen visade att de flesta hade jobb eller befann sig på resande fot i utlandet. Att 

följa upp ungdomar tror kommunpolitikern är viktigt för ungas hälsa och för att motverka 

långtidsarbetslöshet.  

 

Ytterligare ett problem som typiskt för ungdomspolitiken är bostadsfrågan. Respondenten 

medger att det råder konstant bostadsbrist i kommunen. Efterfrågan på mindre bostäder har 

ökat på sista tiden och det finns ett behov av att bygga fler ettor, passande ungdomar och 

enmanshushåll. Kommunen kan påverka bostadsbyggandet genom det kommunala 

bostadsbolaget.    

 

                                                 
72 Citat från kommunalpolitikern.  
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7.2. Demokrati 

7.2.1. Enligt kommunpolitikern 
Demokrati handlar till stor del av inflytande och ansvarstagande. Kommunen kan delvis styra 

skolorna genom skolplanen som ska utfärdas av kommunen. I Värnamo kommuns skolplan 

betonas vikten av elevers inflytande, delaktighet och ansvarstagande i undervisning och i den 

övriga verksamheten i skolan. Elever ska fostras in i demokrati. Elevråd ute på skolorna ses 

därför som ett bra instrument för unga att få sin röst hörd i skolans verksamhet. Skolval i 

samband med riksdagsval är en annan möjlighet till att öva demokratins vägar till att påverka. 

Enligt kommunpolitikern genomförs skolval på gymnasieskolorna och vissa högstadieskolor i 

kommunen. 

 

I ett försök till att utveckla ungdomars engagemang och inflytande i beslut gällande 

samhällsfrågor instiftade kommunen ett så kallat ungdomsråd. Detta projekt kom dock bara 

till ett embryo-stadie och på senare år har projektet lagts ner. Orsakerna till misslyckandet 

anses vara det skiftande engagemanget bland ungdomskullarna. Vissa år har 

ungdomsengagemanget fungerat bra för att sedan andra år helt fattas. Elever på gymnasiet, 

vilka kommunen vill få att engagera sig, anser sig oftast inte ha tid med att engagera sig i 

politiken då de har fullt upp med skolarbete. En annan orsak till det dåliga engagemanget kan 

vara okunskapen om hur man kan påverka samhället, hur demokratin är uppbyggd. För att få 

unga att se sina möjligheter till inflytande och visa dem hur de kan påverka har 

kommunpolitiker tillsammans med elevrådsrepresentanter åkt runt bland skolorna i 

kommunen och pratat med ungdomarna.  

 

Och vi försökte få ungdomarna att inse att de har ett inflytande som de 

kan bruka. Vi ville få dem att inse hur man kan påverka. 

 

För att ytterligare förenkla för ungdomarna att påverka är det en önskan att inrätta en 

ungdomslots som ska vara anställd av kommunen. Dennes uppgift skulle vara att hjälpa unga 

och ungdomsgrupper att påverka. Lotsen skulle kunna verka som bollplank för ungdomarna 

och svara på frågor angående demokrati och inflytande.  

 

Ett eget initiativ till att få inflytande över kommunens verksamhet har tagits av ungdomarna 

själva. En grupp elever i årskurs tre på gymnasiet startade för ett antal år sen ett projektarbete 
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vars syfte är att ett antal gånger per termin träffa representanter från kommunledningen och 

diskutera frågor och beslut som gäller samhällslivet och skolan i kommunen. Under dessa 

möten har ungdomarna möjlighet till att framföra andra ungdomars åsikter, för vilka de har 

gjort egna undersökningar bland unga i kommunen. För att uppmuntra detta projekt, som ses 

som ett ypperligt bra initiativ, har politikerna beslutat att intyg ska ges till de som deltar i 

projektet.  

 

Det ska ses som en merit att ha engagerat sig.  
 

Ett intyg skulle även kunna höja statusen på engagemang och öka ungdomars vilja till att 

engagera sig.  

7.2.2. Enligt ungdomarna 
Ungdomarna själva anser sig ha möjligheter till att påverka sin situation. I skolan har de 

möjlighet att påverka undervisningens upplägg och examinationsformer. Möjligheterna skiftar 

dock från ämne till ämne och lärarna emellan. Några av ungdomarna har även hört talas om 

Arena projektet som bedrivs av en grupp elever på skolan. Alla ungdomar kommer 

uppenbarligen inte i kontakt med gruppen, vilket jag finner kan bero av att Arena projektet 

drivs av samhällselever och således är mer känt bland samhällselever eller ungdomar som 

kommer i kontakt med projektet av andra anledningar. Möjligheten till att kunna påverka 

samhället associerar ungdomarna mestadels till politiskt arbete. 

 

Och om man har fått in en fot i ett område. Ja, till exempel politik, så 

har man ju mer och säga till om och kan påverka och så. 

 

Jag finner att de intervjuade ungdomarna är måttligt intresserade av demokrati sett i det 

politiska arbetet.  De har uppfattningen att det går att påverka politikerna men de har olika 

idéer om hur man ska gå tillväga.  

 

(Intervjuare) - Hur kan du påverka politikerna då? 

(Respondent) - Om man ringer och pratar med dem (skratt). Jag vet        

väl inte.  

 

Det finns väl alltid, sådana här (namnlistor), man kan ju skriva dit 

sina namn och klaga. Kanske det går. 
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Några av ungdomarna nämner ytterligare tillvägagångssätt för att kunna göra sin röst hörd i 

samhället. Vikten av utbildning nämns och frasen ”Pengar ger makt” avspeglas i 

uppfattningarna kring möjligheten att påverka. 

 

Om man har stor utbildning och får ett bra jobb så tror jag man får 

mer att säga till om. Man lyssnar väl mer på en doktor än en 

städerska. Tror jag i alla fall. 

 

Man måste ha nånting innanför pannbenet, kunna nånting för att folk 

ska lyssna på ens åsikter. 

 

Har man mer pengar kan man påverka mer. 

 

Ungdomarna har större tilltro till sina möjligheter till att påverka sina egna liv än samhället i 

helhet. De hyser stora förhoppningar om framtiden och ser möjligheter till att påverka den 

genom val av eftergymnasiala studier och jobbmöjligheter. En av ungdomarna har stora 

planer på att resa och arbeta utomlands för att sedan studera vidare. En annan ser mest till 

karriärmöjligheterna och sätter karriären som prioritet nummer ett i sitt liv.   

7.3. Rättvisa 

7.3.1. Enligt kommunpolitikern 
I intervjun med kommunpolitikern diskuteras rättviseaspekten utifrån kulturella faktorer och 

genast nämns arbetet med segregationen.  

 

På dem kommunala gymnasieskolan i kommunen finns det en person som är anställd för att 

arbeta med segregationsfrågor. Vidare finns det en rad föreningar som arbetar för 

integrationen. ”Värnamo internationella förening” arbetar för att förena ungdomar från olika 

kulturer. Ytterligare ett projekt som verkar för integration är ”grannar och vänner”, en 

mötesplats för människor av olika kulturer och där arbetet är inriktat på att alla ska känna sig 

hemma i Sverige. ”Kafé framtiden” är ett projekt som syftar till att få en positiv utveckling av 

en utsatt stadsdel. Människor av olika åldrar, boendeformer och bakgrund erbjuds att delta i 

diskussioner kring hur man vill utveckla den aktuella stadsdelen. Projektet har utvecklats till 

en paraplyorganisation där även föreningar och organisationer nu deltar aktivt.  
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Rättvisa kan även handla om det finns skillnader i livschanser mellan olika samhällsgrupper 

och ungdomsgrupper. Respondenten tror att det särskilt finns en grupp av ungdomar som har 

det svårare än andra, nämligen pojkar och då särskilt av invandrarbakgrund.   

7.3.2. Enligt ungdomarna 
Begreppet rättvisa anses av ungdomarna vara tämligen svårbegripligt. Men de har svårt att se 

att de själva skulle ha mindre chans att lyckas än någon annan. En av ungdomarna är dock 

medveten om att han kan ha en större chans att lyckas än någon med andra förutsättningar. 

Han menar att hans egen bakgrund kan öka möjligheterna till att lyckas med vad han har som 

framtidsplaner. En annan ser också sina begränsningar i sina drömmar eftersom det krävs 

kontakter och pengar för att kunna genomföra den.  

 

De här som har mer pengar, typ miljonärer, deras barn har ju större 

möjligheter. Deras föräldrar har också kontakter. 

 

En av respondenterna anmärker på en företeelse i samhället som hon anser orättvis. Hon bor i 

en mindre ort utanför Värnamo och är därför beroende av att kunna färdas mellan orterna 

eftersom hon dels fördriver sina studier här men även har sina vänner här och att 

fritidsutbudet är större i Värnamo än på den egna orten. Kollektivtrafiken har skurits ner på 

senaste tiden och hon har ännu inget körkort vilket gör henne beroende av kollektivtrafiken 

eller föräldrar som kan hämta och skjutsa.  

 

Studie- och yrkesvägledaren ser i sitt arbete skillnader i ungas val av utbildning. Allt fler unga 

i kommunen följer trenden och väljer att studera vidare efter gymnasiet. Idag är det mer 

vanligt att ungdomar från olika sociala och kulturella bakgrunder väljer att studera vidare. 

Dock finns det fortfarande skillnader i val av utbildning mellan de olika sociala och kulturella 

grupperna. Enligt respondenten väljer ungdomar med en arbetarklassbakgrund de mer vanliga 

utbildningarna, ”låglöneyrken”, såsom till exempel lärare och sjuksköterska. De högre 

ansedda utbildningar såsom till exempel läkare, ekonom och jurist är populärast bland 

ungdomar som är av högre social status och som har föräldrar med akademisk bakgrund. Den 

först nämnda gruppen är också vanligtvis mer försiktig till möjligheten att belåna sig för sina 

studier. De oroar sig mer för återbetalning än den sist nämnda gruppen.   
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7.4. Framtidstro 

7.4.1. Enligt kommunpolitikern 
Kommunpolitikern tror att de flesta ungdomarna generellt sett mår bra och har en positiv 

framtid. Ungdomar med svårigheter tror han kan ha sämre framtidstro. Till exempel de som 

misslyckas i skolan eller hamnar snett i samhället. Men han anser att regionen är en 

optimistisk region med en ljus arbetsmarknad.  

7.4.2. Enligt ungdomarna 
Den uppfattning jag får av ungdomarna jag möter är att de har skiftande framtidsplaner men 

att de alla är optimistiska till framtiden och har en positiv framtidstro. De tror alla att de ska 

lyckas med sina individuella mål vad gäller karriär, resor, arbete och familj. En av 

respondenterna, som enligt vad många tror (se kommunpolitikern) skulle ha svårare chanser 

att lyckas i livet och därför skulle ha mindre positiv framtidstro eftersom han är av annan 

kulturell bakgrund, ser optimistiskt på framtiden där han redan idag är lovad arbete efter 

gymnasiet. Även resterande delen av ungdomarna som deltagit i studien är optimistiska inför 

framtiden vad gäller arbetsmöjligheter.  

 

Det finns alltid jobb. Men det har ju lite med sig själv och göra. Hur 

mycket initiativ man tar och så. 

 

Trots att arbetsmarknaden är ljus i kommunen tror studie- och yrkesvägledaren att den ökade 

andelen ungdomar som vill studera vidare efter gymnasiet kan bero på rädsla för att inte få ett 

arbete. Därför blir det en trygghet att studera vidare. 

 

8. Analys  
I följande avsnitt analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen. För en bättre 

överskådlighet delas analysen upp i ett antal underrubriker.  

 

8.1. Demokrati 
Värnamo kommuns ungdomspolitiska arbete handlar i enlighet med svensk lagstiftning 

mestadels om barnomsorg samt skola. Det är inom dessa områden som mest energi och de 

största ekonomiska resurserna läggs. Som tidigare nämnts ska hela utbildningens upplägg, 

enligt skolplanen, från förskola till gymnasiet genomsyras av demokrati i form av inflytande 



 35

och medbestämmande. Även i regeringspropositionen som använts i denna studie understryks 

vikten av demokrati i fasen lärande och personlig utveckling. Utav empirin kan man se att 

merparten av respondenterna har ett svagt intresse av demokrati i bemärkelsen av partipolitik. 

Orsaken till det svaga intresset kan diskuteras. Trondman73 beskriver att intresset för 

partipolitik kan bero av som han kallar det hur stark en individ är. Har individen goda 

förutsättningar och god framtidstro tenderar den ofta att i större utsträckning ha mindre 

intresse för partipolitik. Individen är så att säga nöjd med situationen och ser ingen anledning 

till att påverka samhället. Möjligtvis kan det vara så i det här fallet. De ungdomar jag har 

intervjuat var tämligen nöjda med sin situation och samtliga hade en god framtidstro. En 

annan övergripande orsak enligt ungdomarna är bristen på tid. De anser sig ha fullt upp med 

skolarbete och fritidsaktiviteter. En annan anledning tror jag kan vara det moderna samhällets 

i allt mer utsträckning individuella tänkande. Ungdomarna lägger mer fokus vid sin egen 

utveckling och förverkligande av drömmar på det individuella planet, till exempel resor, 

arbeta utomlands, arbeta med ett trivsamt och utvecklande jobb eller göra karriär.  

 

Ytterligare en faktor till det svaga intresset för politik bland ungdomarna är brist på kunskap. 

De unga vet inte hur de kan påverka och saknar således verktyg för att påverka och skapa 

medbestämmande. Detta problem beskrivs även i regeringspropositionen74 samtidigt som det 

just påpekas att unga måste få kunskapen och lära sig om sina möjligheter till inflytande. För 

att öka intresset för politik och öka ungas intresse för demokrati och inflytande har det 

instiftats skolval och ungdomsråd speciellt på kommunens gymnasieskola men även på vissa 

högstadieskolor. Detta kan tyckas vara ett gott initiativ, frågan är om det är rätt väg för att nå 

fram till ungdomarna. Av de ungdomar jag intervjuade hade bara två av sex hört talas om 

ungdomsråd eller det så kallade Arena projektet. Problemet med projekt av dessa slag är 

kanske att så få blir involverade, att man inte når ut till fler ungdomar. Förhoppningen med 

dessa projekt är kanske att skapa svallvågor utifrån dessa grupper som kommer att påverka 

fler och fler ungdomar. I sådana fall få tiden utsäga om resultatet. Ytterligare ett initiativ från 

kommunen är önskan om en ungdomslots, som enligt kommunpolitikern skulle verka som en 

länk mellan kommunens beslutsfattare och ungdomarna. Frågan är om det är rätt väg att gå 

och svaret på den frågan går ej än att få då det än så länge bara är en önskan.  Men det är 

enligt mig ett gott initiativ men jag ställer mig en aning skeptisk till huruvida projektet 

kommer få slagkraft hos ungdomarna och om alla ungdomar kommer bli involverad eller bara 
                                                 
73 Jönsson, I. m.fl. (1993). 
74 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Ung2004_inflytande_delaktighet.pdf 
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några få intresserade. Problematiken ligger i teorin kring politisk jämlikhet75 som i det här 

fallet inte fungerar. Det som kommunen och skolorna arbetar med (input) får inte önskat 

resultat (output). Man kan även se problematiken utifrån teorin kring maktens tre ansikten76 

där det första, synliga maktens ansikte är vad politikerna och skolpersonalen bestämmer att 

göra för att öka inflytande och intresset för politik vilket i verkligheten inte fungerar fullt ut. 

Det är med andra ord inte beslutsfattarna som har makten över ungdomarnas tankar. Summan 

av detta ser jag som att beslutsfattarna inte når hela vägen fram och orsaken till detta kan vara 

att de använder fel medel för att nå ungdomarna. Lösningen kan vara att prova nya vägar för 

att nå önskat resultat.  

 

8.2. Rättvisa 
De ungdomar som intervjuades såg sig själva som att leva i en rättvis värld, där de blir rättvist 

behandlade. Några av respondenterna hade dock uppmärksammat att de hade andra 

möjligheter än andra. De såg att deras bakgrund och deras familjs kontakter skapade 

förutsättningar för dem som de flesta andra ungdomar kanske inte har.  

 

Vad gäller kommunalpolitikern och rättvisa trädde han snabbt in på integrationsfrågan i 

kommunen. Integrationen är något som kommunen fokuserat på mer och mer. Bland annat har 

de anställt en person som ska arbeta med segregationsfrågor på de kommunala 

gymnasieskolorna i kommunen. Vidare stödjer kommunen projekt och föreningar som arbetar 

för integration, till exempel ”Värnamo internationella förening”, ”Grannar och vänner” samt 

”Kafé framtiden”. Det sistnämnda projektet verkar för att utveckla en stadsdel som speciellt 

drabbats av segregering.  

 

I teorin beskrivs som tidigare nämnt ofta rättvisa i sammanhang med välfärdssamhället. 

Välfärdssamhället beskrivs som en utbyggd statsapparat som genom ett system av 

transfereringar och tjänster sörjer för att alla medborgare har någon slags grundläggande 

ekonomisk trygghet samt tillgång till tjänster som skola, sjukvård och äldreomsorg.77 FN 

beskriver välfärd utifrån ett antal välfärdskomponenter, bland välfärdskomponenterna 

återfinns begrepp som hälsa, utbildning, sysselsättning och arbetsförhållanden, 

                                                 
75 Blomquist & Rothstein (2000).   
76 Heywood (1999).  
77 Blomquist & Rothstein (2000).   
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bostadsförhållanden, fritid, social trygghet och mänskliga friheter.78 Vad gäller 

respondenterna i det här fallet har de positiva uppfattningar kring dessa komponenter i deras 

egen tillvaro. Enligt kommunalpolitikern beror detta av det klimat som råder i regionen med 

låg arbetslöshet som skapar en trygghet i samhället.  

 

Vad gäller utbildning har studievägledaren sett en trend i att allt fler väljer att studera vidare 

efter gymnasiet. Hon har även lagt märke till att det skiljer i val av yrke beroende av vilken 

bakgrund ungdomarna har. Ungdomar med en bakgrund i arbetarklassen väljer oftast yrken 

som har kortare utbildningstid och säkrare framtid på arbetsmarknaden. Samma ungdomar 

oroar sig oftare för studiemedel och är ovilliga till att ta lån.  

 

En av respondenterna, som bodde en bit utanför tätorten, hade reagerat på det lilla fritidsutbud 

som fanns. Hon var tvungen att ta sig in till Värnamo för att utöva sporter och andra 

fritidsaktiviteter vilket försvårades av dåliga kollektivtrafiksförbindelser.  

 

8.3. Framtidstro     
Samtliga respondenter har en god framtidstro. De tror på sig själva, ser framtiden som ljus 

med jobb, utbildning och familj. Även kommunpolitikern har uppfattningen att ungdomarna i 

kommunen över lag har god framtidstro. Anledningen till det tror han är det rådande klimatet 

i regionen, med låg arbetslöshet bland annat. I teorin beskrivs framtidstro utifrån bland annat 

livschanser79. Livschanser hör samman med önskningar och förhoppningar som uppfylls 

genom sociala villkor. Ungdomarna har förhoppningar om framtiden som genom deras olika 

sociala villkor kan dessa uppfyllas. Kan hända att det är som kommunalpolitikern säger, att 

det rådande klimatet i regionen utgör en bas för att ungdomarna ska kunna uppfylla sina 

drömmar.  

 

Framtidstro kan tillika handla om Allardts ”Att ha, att vara, att älska”. Det handlar om såväl 

basala behov men även att bli sedd. Kommunens uppföljning av ungdomarna efter gymnasiet 

är ett tecken på att kommunen vill visa att ungdomarna är synliga i samhället, att ingen glöms 

bort.  

 

                                                 
78 Allardt, 1975, s. 28.  
79 Jönsson, I. m.fl. (1993). 
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Även kommunens satsning på eftergymnasiala studier är ett sätt att öka framtidstron. 

Utbildning skapar en trygghet efter gymnasiet och det är även ett sätt för ungdomarna att bli 

sedda i samhället. Vidare är även kommunens projekt kring diverse frågor ett sätt att få 

ungdomar att bli sedda och hörda. Till exempel ”Kafé framtiden” och ”Arena-projektet”.  

9. Slutsats 
Ett konstaterande man kan göra av den här studien är ungdomars syn på demokrati, rättvisa 

och framtidstro överlag tenderar till att vara positiv. Ungdomarnas syn på demokrati är kanske 

inte vad kommunpolitikerna önskar. Ungdomarna har ett lågt intresse för demokrati i form av 

partipolitik. Det är inte bara intresset som är lågt, de saknar även kunskap om hur de ska 

påverka och kunna göra sina röster hörda. Kommunalpolitikerna har försökt att öka intresset 

för partipolitik och för att öka ungas inflytande i samhället via diverse projekt. Resultatet av 

arbetet med ökat inflytande har inte till fullo visat sig. Det kan tänkas att projektet behöver 

mer tid innan resultaten börjar visa sig. Svårigheten i att nå ut till alla är också synlig i 

resultatet då projektet Arena enbart kändes igen av ett fåtal ungdomar.  

 

Vad gäller rättviseaspekten bland ungdomar ser de på sin egen situation som att de lever i 

rättvisa. I kommunen arbetar man med projekt för att öka rättvisan, främst ur ett 

integrationsperspektiv.  

 

Ungdomarna i Värnamo kommun innehar en god framtidstro utan större orosmoment. De är 

inte speciellt rädda för att inte få arbete och vissa av dem har högt spridda framtidsplaner. 

Mycket ligger säkerligen i vad kommunalpolitikern säger, att regionens klimat vad gäller 

arbetstillfällen, skapar en trygghet hos medborgarna. Det gäller dock att ha en andra plan ifall 

klimatet skulle ändras och kommunen inte får så mycket ”gratis” trygghet genom 

arbetstryggheten. Satsningarna på eftergymnasiala studier är också ett bra komplement i 

kommunen för att skapa ytterligare trygghet och öka ungdomarnas inflytande och chanser till 

att bli sedda.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide – ungdomar 

Intervjuerna kommer att utföras utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Respondenterna 

visar sitt samtycke till intervjun genom att ställa upp på intervjun. De kommer även att kunna 

göra ett val om de vill vara anonyma eller ej, vilket jag kommer att ta hänsyn till. Jag kommer 

även fråga om respondenternas tillstånd till att söka upp dem om intervjuerna skulle behöva 

kompletteras med ytterligare frågor.  

 

• Ålder och sysselsättning. 

 

• Tema: Framtidstro -  Vad gör du om fem år? 

Ex. på följdfrågor: Bor du i egen lägenhet? Är du nervös för att inte få det jobb alt. inte 

komma in på den utbildning du vill? 

 

• Tema: Demokrati – Har du möjlighet att påverka din framtid? 

Ex. på följdfrågor: Hur kan du påverka din framtid? Kan du påverka det som händer runt 

omkring dig? Lyssnar de som ”bestämmer”? Kommer ditt val av framtid ge dig större alt. 

mindre möjligheter till att påverka? 

 

• Tema: Rättvisa – Har du lika stor chans att lyckas som vem som helst? 

Ex. på följdfrågor: Kommer du att lyckas med det du vill, din framtid? Hur kommer du att 

lyckas? Vem lyckas bäst (någon speciell social grupp)? 

 

• Respondenten kommer att få ta ställning till vad han/hon tycker är viktigast respektive 

minst viktigast av följande påståenden: 

- Göra karriär 

- Få arbeta med vad man vill 

- Kunna klara sig själv ekonomiskt, t.ex. bo själv 

- Flickvännen/pojkvännen 

- Föräldrar och släktingar 

- Vänner 
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- Ha en händelserik och tillfredställande fritid 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide – studie & yrkesvägledare 

 

• Ålder och yrke 

 

• Du kommer i kontakt med ungdomar dagligen? Vad innebär det att vara studie- och 

yrkesvägledare? 

 

• Vad har du för uppfattning av ungdomarna idag? (relaterat till ditt yrke) Ex. på 

följdfrågor: Är ungas framtidstro starkare eller svagare idag jämfört med tidigare? 

 

• Är ungdomar idag optimistiska till att få ett arbete? 

 

• Vilka eftergymnasiala utbildningar är flest ungdomar intresserade av? Finns det någon 

skillnad i vad ungdomarna är intresserade av för utbildning utifrån deras kön, 

kulturella bakgrund eller sociala status?  
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Bilaga 3  

Intervjuguide – kommunalpolitiker 

Intervjuerna kommer att genomföras med personal som arbetar på den aktuella kommunens 

kommunkontor och som kommer i kontakt med det ungdomspolitiska arbetet. Mycket av 

intervjun kommer att utgå från kommunens eget material som jag kommer att få tillgång till 

på plats då intervjuerna genomförs. En halvstrukturerad intervjuguide anser jag därför passa 

denna typ av intervju bäst, dels för att kunna styra intervjun utifrån dokumenten samt 

möjligheten till få en mer öppen intervju och att vara mer flexibel i frågeställningarna. 

Respondenterna kommer att få möjligheten att vara anonym. Respondenten kommer dock att 

informeras om att hans eller hennes vetskap och tillgång på information kan röja 

anonymiteten. Detta kan tänkas bli ett problem i den här undersökningen då kommunen inte 

är särskilt stor. Intervjun kommer delvis att utgå från teman. 

 

• Ålder, sysselsättning och befattning.  

 

• Hur bedrivs ungdomspolitiken i din kommun? 

 

• Känner du till de ungdomspolitiska mål som finns utsatta (på ett nationellt plan)? 

 

• Känner du till regeringspropositionen (prop.1998/99:115) och de mål som delges där?  

 

• Hur arbetar din kommun utifrån de begrepp som regeringen lägger fokus vid?  

– demokrati (Ex. på följdfrågor: Hur arbetar ni för att ge ungdomar mer           

inflytande?) 

– rättvisa (Ex. på följdfrågor: Hur anser du att kommunen kan arbeta för att 

minska klassklyftorna? Hur arbetar ni för att ge alla ungdomar mer lika 

förutsättningar och möjligheter?) 

– framtidstro (Ex. på följdfrågor: Hur mår ungdomar i er kommun? Anser du att 

de kan ha en positiv framtidstro?)     
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• Hur arbetar din kommun med att lösa ungdomspolitiska problem såsom till exempel: 

      – ungdomsarbetslöshet. 

 - bostadsfrågan; svårigheter för ungdomar att få tag i billiga och storleksmässigt  

                  passande lägenheter. 

 - inflytande och delaktighet; svårigheter för ungdomar att hävda sig i samhället,    

                  t.ex. öka ungdomsrepresentationen i beslutande organ.   

 

• Övrigt; t.ex. plats för behandling av deras egna dokument kring ungdompolitiken.  

 

 

 


