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Abstract 
The study aims to investigate young people’s engagement and disengagement in Sweden. Which groups 

are viewed as restrained and which obstacles are present for youths to participate as active citizens? 

Which solutions are found and how is participation and democracy defined? To answer the research 

question, data from Arvsfondens project “Vi Deltar” is used, what the documents from the different 

projects are analyzed with is the qualitative method thematic analysis. The results of the study are 

presented in two parts, where the first part explores the material and finds five different types of projects: 

Meeting points, School, Integration, Creativity and Disability. The second part presents the themes that 

are found: Enabling social structures, Resource strength, Identity and Power. The study concludes that all 

youths are viewed as restricted in their participation but that there is a focus on youths with a foreign 

background that live in exclusion areas. There is also a stronger focus on youths with different 

disabilities. Further the study finds that the greatest obstacle for youth participation is a lack of knowledge 

where youths are seen as a group that has less resource strength than other groups. Consequently the 

solution to the problem is education. The different projects have different methods for the solution. Some 

use culture, art and media as their tool, while others use more traditional methods such as seminars and 

workshops. The conclusion is that youths need to strengthen their identity and power to empower 

themselves. The projects use a wide definition of participation and constitute that participation in a 

society is more than the involvement in the elections. All of the projects try to enhance the definition of 

democracy and the aim is to help the young participants to understand that politics and democracy is what 

we, as citizens, do in everyday life. 

 

Keywords: Youth, participation, resource strength, empowerment, identity, enabling social structures,                                                                                                                                

Sweden. 
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Bakgrund 

Ungdomar ses ofta som problematiska: de är för oengagerade, för lata, tar för lite 

ansvar, deltar för lite, och när de deltar, deltar de på fel sätt genom fel kanaler. 

Diskursen i samhället kring unga har alltid varit kritisk. Sokrates ska ha yttrat ”Vår 

ungdom älskar inget annat än lyx och lättja. Unga män och kvinnor uppför sig sämre än 

någonsin” (Johansson, 2007:15), en tanke som generation efter generation håller fast 

vid. Problematiken som vuxna ser kring unga är således inget nytt. Förutom att unga ses 

som oföretagsamma har man på senare år även tillskrivit ungdomarna det sjunkande 

intresset för traditionell politik och det minskade valdeltagandet i västvärlden (Putnam, 

1995:72ff. Fokus 10:99). Dessa anklagerser stämmer till stor del då unga engagerar sig 

mindre och mindre i politiska partier och i föreningslivet. Forskning visar även att unga 

är den grupp som är minst benägen att rösta (Fokus 10:127). Därför syftar denna 

uppsats till att ta reda hur man i samhället skildrar ungas deltagande, att undersöka vilka 

grupper som ses som hindrade i sitt deltagande samt hur dessa grupper är hindrade. 

Nationellt fastslås demokratin i landets främsta grundlag, regeringsformen (1974:152) 

där man bl.a. kan läsa att all offentlig makt utgår från folket, att folkstyrelsen bygger på 

fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Samt att alla människor är lika inför 

lagen, där yttrandet ”all offentlig makt utgår från folket” ligger till grund för vårt 

proportionella valsystem. Valsystemet syftar till att det ska finnas en direkt koppling 

mellan de valda och de som väljer. För att öka effektiviteten i systemet finns det olika 

spärrar där bl.a. ungdomar under 18 år utesluts från rätten att rösta vid både lokala och 

nationella val (Regeringen.se). Inom statsvetenskapen menar man att det demokratiska 

medborgarskapet ”förverkligas i den mån medborgarna har reella möjligheter att 

påverka de beslut som rör dem” (Petersson, Westholm & Blomberg, 1989:86). 

Spärrarna som finns i Sverige innebär därmed att yngre utesluts från det formella 

inflytandet, och en central möjlighet till att påverka landets styrning försvinner.  

Problematiken kring ungdomars deltagande återfinns ofta i att unga utesluts från formell 

makt men ändå förväntas att aktivt delta i samhällslivet och utöva inflytande.  Skälen till 

att unga fråntas rätten till att medverka i val och omröstningar skiljer sig åt. Det finns 

argument som exempelvis tar upp den intensiva utvecklingsfasen i tonåren, där 

ungdomar ses som lättpåverkade och trendkänsliga. Det finns även de som menar att 

ungdomars lust och intresse svänger mycket samt att deras intresse för politik snabbt 
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kan avta (Rösträtt vid 16 år i Tyskland:7. Fokus 10:14). Dahl (1998:127) menar att barn 

och unga varken kan eller bör ges politiskt inflytande förrän en viss ålder då de inte är 

nog kvalificerade eller upplysta för att kunna vara med och styra en stat.   

Trots ett kritiskt förhållningssätt anser samhället att unga är en vital del i demokratin 

och det minskade deltagandet skapar en rädsla att det i framtiden ska uppstå en 

demokratisk kris. Detta eftersom institutioners och procedurers legitimitet i den 

representativa demokratin vilar på ett högt valdeltagande, dvs. ett brett godkännande 

från befolkningen. Förutom legitimitetsproblem minskar även rekryteringsbasen till de 

demokratiska institutionerna: riksdag, kommun och landsting (Fokus 10:369). Ungas 

engagemang diskuteras därför ofta. Farting (2010:182,185) ser två paradigm i 

diskussionen där unga antigen ses som apolitiska och oengagerade i traditionell politisk 

mening eller som politiska innovatörer, där de skapar nya framkomliga vägar för 

demokratin. Detta genom att vara i framkanten av en demokratisk förändringsprocess, 

där samhället i stort flyttar sig bort från den traditionellt institutionaliserade politiken 

(Fokus 10: 319). Vidare menar Farting (2010) att ungas deltagande bedöms efter vuxnas 

måttstock på vad ”bra” deltagande är och att diskussionen kring unga därför blir 

ineffektiv. 

När man 1974 sänkte rösträttsåldern från 19 till 18 år menade man att ”ungdomen i 

allmänhet hade större insikter i politiska frågor än tidigare, dels att en sänkning i sig 

borde kunna medverka till ett ökat intresse för den representativa demokratin” (Rösträtt 

vid 16 i Tyskland:5). Sedan dess har ungdomar och deras deltagande blivit en politisk 

angelägenhet, det sjunkande deltagandet i politiska ungdomsförbund och föreningar ses 

idag som ett problem som måste åtgärdas. För att få in ungdomar i det politiska rummet 

och göra politiken mer lättillgänglig har kommun och landsting på senare tid börjat 

jobba mer och mer med de deltagardemokratiska inslagen såsom ungdomsråd samt 

medborgarförslag. 
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Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att studera hur deltagande och hinder för deltagande formuleras i 

samhället. Utifrån detta ska studien undersöka vilka framkomliga vägar som har 

identifierats för att öka ungas deltagande. Förutom detta ska definitioner av demokrati 

och deltagande utredas för att se vilka definitioner som är vanliga i samband med att 

ungas deltagande diskuteras. Detta för att avslöja hur samhället genom sina definitioner 

inkluderar och exkluderar olika grupper utifrån faktorer som klass, kön, etnicitet och 

funktionshinder.  

Frågeställningar 

- Hur tolkas demokrati och deltagande? 

- Vilka grupper ses som hindrade? 

- Vad ses som hinder för deltagande? 

- Vilka framkomliga vägar har identifierats? 

Kunskapsbas 

Genom historien har folket och deltagande definierats olika och långt ifrån alla har varit 

välkomna vid beslutsfattande procedurer. Redan vid demokratins födelse fanns 

diskriminering mot stora grupper i befolkningen, i Aten inkluderades välbärgade män 

medan fattiga män, slavar, kvinnor och barn exkluderades. Olika människosyn påverkar 

och har alltid påverkat vilken makt man ger olika grupper beroende på deras, kön, 

etnicitet, medborgarskap, inkomst, ålder och funktionshinder. Under historien har synen 

på människan och medborgarskap vidgats, vilket har avspeglats i rätten till deltagandet 

vid beslutsfattande procedurer. I följande avsnitt kommer demokrati och deltagande 

diskuteras för att få en förståelse för hur olika definitioner kan verka antingen 

inkluderande eller exkluderande. 

Demokratins olika betydelser 

Demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre eller folkmakt (Ne.se, 

demokrati), vilket är en vag definition som kan tolkas på olika sätt. Konceptet 

demokrati ställer många frågor: Vilka är folket, vilken makt ska de ha och hur är det 

meningen att folket ska styra? Förutom de begreppsliga frågetecken tillkommer fler 

tolkningsmöjligheter som handlar om värderingar nära sammankopplade med 

demokrati, såsom mänskliga rättigheter och diskussioner kopplade till ett hållbart 
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samhälle. Demokrati kan ha olika betydelse för olika personer och på grund av dess 

komplexitet är det viktigt att diskutera hur begreppet kan tolkas. På frågorna vilken 

makt folket ska ha och hur de ska styra finns det olika svar. Det finns olika typer av 

demokrati som har olika demokratiska ideal som utgångspunkt där valdemokrati och 

deltagande demokrati är vanligast förekommande. De olika typerna av demokrati har 

två olika ideal för deltagande, där valdemokrati förespråkar deltagande genom val och 

deltagardemokrati vill att medborgarna aktivt ska delta i det politiska livet även mellan 

valen.  

Valdemokrati är en idealtyp som i sin reella form kallas representativ demokrati där 

man menar att återkommande val ger regeringar legitimitet att styra staten. När de 

myndiga medborgarna kan välja eller välja bort politiska kandidater eller andra 

representanter överlämnar de makten till politiken under den följande mandatperioden 

(Gilljam & Hermansson, 2004:15). Här blir demokratin en process för att välja ledare 

och medborgarnas främsta kanal för inflytande (Dahlstedt, 1999:79). En kontrast till 

valdemokratin är deltagardemokratin som innebär att folket, medborgarna, är delaktiga i 

politiken och kan påverka de som styr även under mandatperioden. Målet är att så 

många som möjligt ska vara aktiva i politikens utformning, ett slags decentraliserat 

styre. Genom ett deltagardemokratiskt perspektiv kan alla medborgare oavsett ålder föra 

fram sina åsikter till de politiska beslutsfattarna genom exempelvis medborgarförslag, 

demonstrationer eller folkomröstningar (Gilljam & Hermansson, 2004:19). 

Valdemokratiska förspråkare menar att deltagande demokrati är ineffektivt och att den 

främsta kanalen för delaktighet i politiken ska vara genom de återkommande valen. Den 

deltagande demokratin påvisar att valdemokratin är elitistisk och att endast påverkan 

genom val inskränker medborgarnas deltagande och vad som kallas politik (Dahlstedt, 

1999:81). Diskussionen kring hur medborgarna ska delta i det politiska livet skiljer sig 

åt beroende på vilken syn man har på människan, maktfördelning och deltagande. Det 

deltagardemokratiska idealet förutsätter att man ser människan som en aktiv 

samhällsvarelse och upplyst nog för att vara med och delta i större beslutsfattande 

procedurer. Medan den mer elitistiska valdemokratin menar att medborgarna inte har 

tid, lust eller kunskap att sätta sig in i de politiska frågorna. Trots att valdemokratin ser 

deltagardemokratin som ineffektiv använder sig den representativa demokratin ofta av 
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deltagardemokratiska inslag då aktiva medborgare gör att politiken blir för folket och 

inte ett oåtkomligt samhällsetablissemang (Gilljam & Hermansson, 2004:125ff).  

Förutom olika typer av demokrati inkluderar även begreppet demokrati andra positiva 

värderingar som ses som ovärderliga i en demokrati. En demokratisk stat minskar 

exempelvis risken för inbördeskrig, respekterar i större utsträckning mänskliga 

rättigheter och är bättre på att minska fattigdom än icke-demokratier. Forskning har 

även visat att om man lever i en demokrati ökar människors känsla av glädje och 

livstillfredställelse (Haerpfer, Bernhagen, Inglehart, Welzel, 2009:1). Demokrati-

begreppet har även utökats och idag anser exempelvis miljörörelsen att ett demokratiskt 

samhälle även omfattar att leva i samklang med djur och natur, där ord som hållbarhet 

och långsiktighet värderas högt.   

 

Deltagandets betydelse för samhällslivet 

Det civila samhällets betydelse för demokratin har länge varit omdiskuterat och 

definieras ofta som interaktionen medborgare har utanför statsapparaten (Ne.se, civil) 

såsom föreningar, organisationer och studieförbund. Ett aktivt civilt samhälle anses ofta 

främja deltagandet i den politiska sfären och öka det sociala kapitalet, där ett samhälle 

med högt socialt kapital karakteriseras av ett högt deltagande i olika sorters kollektiva 

aktiviteter. Dessa aktiviteter verkar generera tillit till andra människor, offentliga 

institutioner och till det politiska systemet (Haerpfer et al. 2009: 159, Lindström, 2005: 

1528, Putnam, 1995: 72,). Haerpfer et al. (2009:162) diskuterar sociala kapitalets 

betydelse för det civila samhället där de menar att deltagandet påverkar individer och 

samhället positivt även om sammanslutningarna inte syftar till att vara politiska. 

Förbindelsen mellan människor i olika sammanslutningar socialiserar individer till ett 

kooperativt beteende samt ger individer verktyg för att effektivt skapa politik på lokal 

och nationell nivå. Medlemskap utökar även individers formella och informella nätverk 

vilket kan vara till nytta både privat och i offentligheten.  

Förklaringsmodellerna till det förmodade positiva effekterna av föreningsdeltagande 

handlar ofta om befolkningens resursstyrka. Kan det vara så att det är en specifik grupp 

som söker sig till olika föreningar?  I avhandlingen Medlemmar och medborgare visar 

Myrberg (2007:96) att faktorer som kan kopplas till föreningsdeltagandet i Sverige är 

ålder, utbildning, sysselsättningssituation och geografiskt boendemönster, där arbetande 
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personer i medelåldern med relativt hög utbildning verkar delta mer än andra. Även 

bostadsort påverkar då deltagandet påverkas positivt av boende på landsbygd eller 

småstad gentemot sina jämförande kategorier. Dessa faktorer kan med ett annat ord 

kallas resursstyrka, där exempelvis högre utbildning och inkomst visar på en större 

benägenhet att delta politiskt (Johansson, 2007:164). Detta perspektiv bekräftas av 

forskning som visar att möjligheterna och drivkrafterna att engagera sig i politik har ett 

normalfördelat samband. I och med inträdet i vuxenlivet finns det fler incitament att 

delta politiskt, med exempelvis en etablering på arbetsmarknaden, införskaffandet av en 

egen bostad, barn etc. och sjunker följaktligen då man blir äldre och pensioneras (Fokus 

10:318. Johansson, 2007:13). Deltagandet verkar således påverkas av vilken livsfas 

individen befinner sig i. 

Johansson (2007:164) skriver att resursstyrkan kan ha betydelse för ungas värderingar 

och attityder, och pekar på uppväxtmiljö som en förklaring till de variationerna som 

finns. Här kan en persons värderingar tolkas som en reflektion av individers 

grundläggande livserfarenheter och kan fungera som en socialisationsagent (Inglehart & 

Welzel, 2005:33), vilket skulle innebära att unga med liknande uppväxtmiljö eller 

socioekonomisk status socialiseras till liknande värderingar. Denna hypotes är ifrågasatt 

då samhället idag är mer individualistiskt med minskade skillnader. Förutom den 

ovannämnda värderingseffekten finns en etablerad idé om en generationseffekt där man 

menar att det är i ungdomsåren unga formas och lägger grunden för sina värderingar och 

sitt deltagande (Johansson, 2007:21).  Man menar att det finns generationsbundna 

skillnader eftersom en grupp människor växt upp under liknande omständigheter.  

Det finns även förklarningsmodeller till deltagande som handlar om modernisering. 

Inglehart och Welzel (2005:23,29) menar att ett lands socioekonomiska resurser 

påverkar medborgarnas värderingar. I västvärlden där den materiella utvecklingen gått 

framåt kan man se ett värderingsskifte från kollektivistiska till individualiserade 

värderingar och således kan man se en politisk förändring. De klassiska politiska 

konflikterna förklarar idag mindre av det politiska beteendet och andelen unga som 

identifierar sig med de politiska partierna sjunker. Denna förändring återfinns hos hela 

befolkningen men är mest markant hos den unga befolkningen. Detta då de vuxit upp 

under gynnsamma materiella förhållanden och värderar följaktligen postmateriella 

(existentiella) frågor högre, än den äldre befolkningen som haft knappare materiella 
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resurser (Johansson, 2007:65). Deltagandet i den representativa elitistiska politiken 

sjunker och allt fler unga hittar alternativa mer direkta sätt att påverka politiken än 

genom de återkommande valen, ett annat sätt att delta (Inglehart &Welzel: 2005:43f). 

Unga prioriterar exempelvis oftare sakfrågor och utmanar den rådande politiska 

ordningen genom olika civila aktioner såsom politisk konsumtion. 

Ungas deltagande 

Idag kan vi se att unga bedöms som begränsade i sitt deltagande, dels pga. de inte har 

det formella inflytandet, rösträtten, men också för att de ofta ses som icke engagerade 

gentemot tidigare generationer. Trots en nedgång i deltagandet är 61 % av alla svenska 

ungdomar medlem i någon förening (Fokus 10:98). Detta bör ses som positivt då 

föreningslivet tilldelats två uppgifter. Förutom att erbjuda en meningsfull fritid ska de 

även verka som en demokratiskola. Regeringen har därmed gett föreningslivet en 

samhällsintegrerande funktion. Det ska vara en plats där medborgarna får träna på att 

sitta i styrelser, rösta för förändring och få erfarenhet av de beslutsprocesser som finns. 

För att sedan kunna applicera sin kunskap i andra situationer (prop.2004/05:2,34).  

Putnam (1995:67) menar att befolkningen i västvärlden deltar mindre och mindre i 

traditionell politisk mening, en trend som även finns i Sverige där en tydlig nergång i 

föreningslivet kan urskiljas (Fokus 10:97). Betyder det att människor i väst tappat 

intresset för politiska frågor? Det har diskuterats om ungdomars deltagande i demokrati 

skiljer sig från den äldre generationens. Beck (2001) menar att unga idag är frihetens 

barn. De har internaliserat frihetsbegreppet på ett sätt som vuxna inte kan föreställa sig, 

och lever sin politik. Istället för att rösta för en förändring, skapar de förändring. Unga 

har på olika sätt sökt alternativa vägar att påverka sitt liv, exempelvis genom politisk 

konsumtion och aktivism på internet (Fokus 10:319. Farting, 2010:185). Politisk 

konsumtion handlar om att aktivt välja eller välja bort vissa produkter och varumärken 

på grund av en politisk övertygelse, dåliga arbetsvillkor etc. Unga verkar se en tydligare 

koppling mellan vardagslivet och politik än äldre, där vanliga exempel på politisk 

konsumtion eller ”livsstilsaktivism” är vegetarianism och veganism.  

Men vilka deltar då? Fördelningen bland de unga som deltar i föreningar visar på vissa 

skillnader: killar är oftare medlem i en förening än tjejer, inrikes födda deltar mer än 

utrikesfödda och vad som är extra utmärkande i fördelningen är att tjejer med utländsk 

bakgrund deltar betydligt mindre än alla andra grupper (Fokus 10:98-100). Detta 



 

 

10 

mönster återspeglas i Lindströms (2005:1541) studie om socialt deltagande, där män 

och kvinnor från arabiskt talande länder samt från subsahariska Afrika deltar i lägre 

utsträckning än inrikes födda. Även här bekräftas att kvinnorna deltar i betydligt lägre 

utsträckning i jämförelse med männen från samma områden. Lindström (2005:1527) 

menar vidare att det sociala deltagandet är centralt i ett samhälle då makten över det 

egna livet ökar. Här definieras egenmakt som förmågan att tillhandahålla förståelse och 

kontroll över personliga, sociala, ekonomiska och politiska krafter för att kunna 

förbättra sin livssituation.  

Regeringen vill enligt proposition Makt att bestämma – rätt till välfärd öka jämlikheten 

i det unga politiska deltagandet och överbrygga klyftan ”mellan dem som anser sig ha 

möjlighet att påverka sin livssituation genom politiken och dem som anser att de saknar 

denna möjlighet”(prop. 2004/05:2,38). Enligt Ungdomsstyrelsen skrivelse Fokus 10 

anser 78 % av ungdomarna att de har goda möjligheter att påverka sin livssituation, 

vilket måste ses som en stor framgång. När man kontrollerar för olika 

bakgrundsfaktorer ser man att ekonomisk situation påverkar men även att en uppfattad 

god hälsa har en stark positiv effekt på det upplevda inflytandet. De grupper som anser 

sig ha dåliga möjligheter till inflytande och upplever sämre hälsa än genomsnittet är de 

som har en annan sexuell läggning än heterosexuell, samt de som har en 

funktionsnedsättning och kan därför behöva extra stöd (Fokus 10:210).  

Även andra faktorer påverkar känsla av inflytande: kön, ålder samt att vara utrikesfödd. 

Unga tjejer upplever i större grad att det kan påverka gentemot unga killar, att vara äldre 

och att vara inrikes född ger även en ökad upplevelse av inflytande (Fokus 10:210f). 

Trots detta vill endast 39 % vara med och påverka. Tre grupper som uppvisar en större 

vilja att påverka är barn till högutbildade föräldrar, men även unga med en 

funktionsnedsättning och unga som fått något slag av ekonomiskt stöd. De två 

sistnämnda gruppernas intresse kan tolkas som att livssituationen skapar ett behov och 

en vilja att vara med och påverka (Fokus 10:208).  

 

 



 

 

11 

Metod 

Studien ska i första hand belysa vilka grupper som ses hindrade i sitt deltagande, vilka 

hinder som finns samt vilka framkomliga vägar som identifierats utifrån de hinder som 

uppmärksammats. Studien ska även se till hur ungdomars deltagande i demokratin 

definieras. För att besvara syftet kommer en tematisk textanalys utföras på material från 

Allmänna Arvsfondens satsning ”Vi Deltar”, Arvsfonden är en statlig fond som 

finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn och unga. I studien kommer 

projektbeskrivningar, delrapporter och slutrapporter från dessa projekt att analyseras 

och en bild av hur samhället ser på ungas deltagande kommer att målas upp. Författarna 

till dessa dokument har medvetet och omedvetet valt olika definitioner på vad 

deltagande är samt vad en ”problemgrupp” är och berättar på det sättet hur en verklighet 

kan se ut. Vid en presentation av materialet kommer citat introduceras för att 

exemplifiera vad som är typiskt för respektive kategori och tema. Då syftet är att visa 

mönster i materialet kommer personer, i den mån de förekommer, att anonymiseras. 

Material och urval  

För att utföra studien kommer material från Allmänna Arvsfonden satsning ”Vi Deltar” 

användas. ”Vi Deltar” riktar sig till personer mellan 12 och 25 år och syftar till att 

ungdomar ska känna att de har verkliga möjligheter att påverka samhället och sin 

livssituation, samt att få en god kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Arvsfonden vill genom dessa projekt fånga upp och hjälpa unga som riskerar att hamna 

i eller redan är i, vad de kallar, ett demokratiskt utanförskap. Ett utanförskap som i 

förlängningen kan leda till en misstro gentemot samhällets institutioner. På grund av 

detta finns det ett särskilt fokus på unga som på olika sätt upplever ett socialt och 

ekonomiskt utanförskap. 

  

Materialet som tillhandahållits från Arvsfonden består av projektansökningar, 

delrapporter och slutrapporter från Arvsfondens 63 olika projekt. Dock visade det sig, 

vid en genomgång av materialet, att dokumentationen i 6 projekt var ofullständig och 

uteslöts därmed från analysen. Projekten som erhållit sponsring har stor bredd, allt från 

idrottsföreningar, etniska föreningar, handikappsorganisationer, till organisationer 

kopplade till skolan exempelvis SVEA men även projekt som har stort fokus på konst 

finns representerade.  I dessa projektdokumentationer finns motiveringar till varför 
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projektet är viktigt, utvärderingar av verksamheten, framtida planer och ekonomisk 

dokumentation.  Fokus för analysen kommer att ligga på projektansökningarna då det är 

där olika hinder beskrivs för de grupper som identifierats, samt hur de planerat att 

komma runt dessa. Dokumentation om budget och mötesprotokoll uteslöts då studien 

inte har ett intresse av att exempelvis ta reda på hur pengarna disponeras.  

 

Detta datamaterial är en utav många källor som skulle kunna användas då deltagande 

studeras, exempelvis skulle medias diskurs kring unga vara lämpligt för studien. ”Vi 

Deltar” erbjuder dock en bredare bild av ungas deltagande, där projektledarna i 

dokumentationen har uppmärksammat olika hinder för en viss grupp människor som de 

beskriver och ser en eventuell lösning på. Genom dessa dokument kan en inblick i hur 

olika organisationer, föreningar och personer i samhället tillsammans formulerar en 

diskurs kring unga och deras deltagande. Materialet har även en bred spridning i landet 

och erbjuder ett rikt omfång då det är vitt skilda föreningar och organisationer som är 

representerade och avslöjar därmed olika resonemang, från olika synvinklar, kring 

deltagande. 

Tematisk textanalys  

Tematisk analys används för att identifiera, analysera och redogöra för olika mönster 

eller teman i ett helt datamaterial (Braun & Clarke, 2006:79). Metoden förutsätter en 

aktiv forskare och det är viktigt att poängtera att det är forskaren som gör väl valda 

övervägningar i relation till materialet. För att utveckla en bra analys som möjligt 

kommer syftet och frågeställningen vägleda i sökandet efter teman i materialet. Det är 

även forskaren som avgör vad som är ett tema. Generellt sett ska ett tema fånga något 

viktigt i relation till forskningsfrågan och representera någon form av mönsterbildning i 

materialet (Braun & Clarke, 2006:80, 82). Denna metod passar syftet väl då studien vill 

utreda hur definitioner om deltagande och demokrati kan skapa inkludering/exkludering 

i samhället. Genom att använda ett öppet angreppssätt kan man beskriva och handskas 

med strukturen hos ett stort datamaterial. På detta sätt kan ett mönster urskiljas och 

kopplas till tidigare litteratur för att få en bredare förståelse för materialet. 

Metoden liknar till mångt och mycket grounded theory som också inkluderar kodning, 

kategorier och momentet i att finna en relation mellan kategorierna. Trots mycket 

likheter, finns det avgörande skillnader. Grounded theory kräver vissa teoretiska 
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åtaganden och syftar exempelvis till att generera en teori från sitt material, vilket är 

problematiskt då det kan vara svårt att skilja på en begreppsbas och en teori.  (Bryman, 

2001:382. Braun & Clarke, 2006:81). Att utföra en studie med grounded theory kräver 

metodologiska kunskaper och mycket tid för att nå fram till ett tillfredställande resultat. 

Då studien har en tidsbegränsning och syftar till att vara utredande istället för att vara 

bunden till att skapa en teori föll valet på tematisk analys. Fördelar med det valda 

analysverktyget är dess flexibilitet där forskaren ses som aktiv och genom motiverade 

val kodar och skapar teman. Tematisk analys är inte lika svårhanterlig som andra 

metoder och kan på ett lämpligt sätt sammanfatta ett stort datamaterial genom en grov 

beskrivning av de olika teman som hittas (Braun & Clarke, 2006:97).  

Tillvägagångssätt 

För att besvara syftet kommer en analys i två delar utföras. Den första delen, som precis 

som satsningen benämns, Vi Deltar besvarar den första forskningsfrågan: Vilka grupper 

ses som hindrade?  För att besvara denna del av syftet kommer en deskriptiv 

kategorisering att utföras, dels för att skapa ordning i materialet men även för att se 

fördelningen i materialet: Hur många projekt av samma typ finns? Var finns projekten i 

landet? Förutom den rent kvantitativa beskrivningen kommer en beskrivning av de olika 

kategorierna utföras: Hur formuleras problemställningen för de olika grupperna som 

identifieras? Kan man finna olika mönster för de olika kategorierna? Del ett kommer 

även vara ett sätt att göra sig bekant med materialet och börja utveckla tankar kring hur 

en kodning skulle kunna se ut. 

Den andra delen, som benämns Unga Deltar, förklarar således de tre sista frågorna: Hur 

tolkas demokrati och deltagande? Vad ses som hinder för demokrati och deltagande? 

samt vilka framkomliga vägar har identifierats? Genom en noggrann genomgång av 

materialet kodas dokumenten för att börja se mönster. De första koderna drivna från 

datamaterialet och kommer inte ta hänsyn till eventuella teman som kan hittas. 

Kodningen av materialet är vägledd av forskningsfrågorna och kan på något sätt kopplas 

till demokrati och deltagande. Nedan följer ett exempel på hur kodningen i ett första 

steg utförts. 
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Utdrag från data, Projekt Mitt Område Kodning 

Men aldrig har bilden av Rosengård varit så svartmålad som den 

är just nu. Vi vet att det finns mycket positivt att visa upp och 

den bild som nu kablas ut är inte den helt sanna. Hur känner sig 

barn och unga i denna miljö, av ständigt negativa bilder? Hur 

påverkar det deras vardag? Och hur kommer de till tals i detta 

samhälle? 

Vi tror på att genom att ge barn och unga i stadsdelen möjlighet 

att skapa sina egna nyheter skulle vi på sikt få till en förändring 

av synen på Rosengård. 

1. Tilldelade fördomar 
 

2. Identitet, kopplat till 
bostadsord 

3. Lösningsfokusering 
 
 

4. Vuxna som möjliggörare 
5. Ge unga en röst (makt) 

Tabell 1: Exempel på kodning i ett första steg. 

Då kodningen var klar började en sökning efter teman och genom en tankekarta 

kopplades de olika koderna ihop till ett nätverk och teman kunde identifieras i 

materialet. Nedan följer en förenklad version utav den tankekarta som representerar 

temat Möjliggörande strukturer, figur 1. 

 

 

 

    

          Möjliggörande strukturer 

 

 

  

Figur 1: Förenklad tankekarta över temat Möjliggörande strukturer 

I analysen placerades koderna ut i grupper tillsammans med de koder som relaterade till 

samma fenomen och utifrån detta skapades ett tema. Koderna är inte begränsade att 

tillhöra ett tema utan berör även andra teman, exempelvis finns ”teknisk kunskap” och 

”representation i beslutsfattande organ” även representerade under temat Makt. Detta 

för att teknisk kunskap är en maktfaktor i dagens IT-samhälle, då kunskap om sociala 

medier och ny teknik ger nya verktyg att påverka omgivningen med. Men den tekniska 

kunskapen ökar även arenan för inflytande och skapar därmed en möjliggörande 

struktur som gör att unga kan få sin röst hörd. 
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Empirisk presentation 

Del 1: Vi Deltar 

Del ett av analysen kommer att beskriva materialet utifrån de kategorier som 

uppkommit vid en genomläsning av materialet samt besvara vilka grupper som ses som 

hindrade i sitt deltagande. Fem typer av kategoriter har identifierats bland projekten: 

Mötesplatser, Skolan, Integration, Kreativitet och Funktionshinder. Indelningen av 

projekt i kategorierna är grova då vissa projekt platsar i fler kategorier. Vid valet av 

kategori har huvudsyftet väglett indelningen: Om huvudsyftet är skapa en mötesplats 

där unga kan få diskutera demokrati, tillfaller projektet Mötesplatser. Om huvudsyftet 

däremot är att tillsammans skapa radio och därigenom diskutera demokrati, tillfaller 

projektet kategorin Kreativitet, även om radiostudion också blir en mötesplats.  

Projektens geografiska fördelning visas i Figur 2 nedan, där man kan utläsa att de flesta 

projekten är koncentrerade i södra Sverige och framför allt i storstadsregionerna. 

Figuren visar även de olika kategoriernas fördelning i landet. I norra Sverige dominerar 

projekt med huvudsyfte Mötesplatser och Kreativitet medan fördelningen i södra 

Sverige är jämnare. Förutom en skillnad i fördelningen norr/söder, finns det en 

tyngdpunkt i Malmö med omnejd. Det ska nämnas att många utav de nationella 

projekten har en spridning även i landskap där det inte finns en markering exempelvis 

Värmland, Norrbotten och Ångermanland. Exempel på städer, är Sundsvall, Borlänge 

och Luleå, men projekt finns även på mindre orter. 
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Figur 2: Fördelning av projekt i landet utifrån kategoritillhörighet 

Skola 

Kategorin Skola innefattar till stor del projekt som vill utveckla olika modeller/material 

för att förbättra elevers inflytande i skolan; skoldemokratin. Kategorin Skola är i högre 

grad nationella projekt än punktinsatser i specifika skolor eller områden. Projekten i 

skolan tar ofta avstamp i läroplanen där det b.la. står ”Skolan skall sträva efter att varje 

elevs succesivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former” (Lpo 94: 13). Problematiken som dessa projekt ser är att elever 

inte ges en möjlighet till att påverka sin vardag och att elever utesluts från skolans 

beslutsprocesser, som är en lagskyddad rättighet.  

Anledningar till att elever utesluts från inflytande i skolan diskuteras i Skoldemokrati 

2.0’s förstudie, där har man intervjuat skolledare och i en diskussion om vilka beslut 

som skulle kunna överlämnas till eleverna kom man fram till följande:  

 

 Ingen av de närvarande anser att eleverna ska ges bestämmande inflytande  

 över vare sig schemaläggning eller andra frågor som är individuellt avgörande  

 för vare sig eleverna eller skolans anställda. 
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Frågor som rör enskilda anställda eller elever, lärarnas samarbete, betyg eller placering 

av nya elever i en klass är exempel på frågor som är individuellt avgörande. Frågor som 

eleverna kunde få inflytande över beskrevs istället som trivselfrågor, exempelvis dela ut 

rosor på alla hjärtans dag. I detta resonemang kan man urskilja att elevers kunskap och 

engagemang inte ses som tillräcklig i relation till de beslut som ska tas. 

Kunskapsbristen om beslutsprocesser och demokrati tillskrivs till viss del skolan. Då 

alla projekten i kategorin tar upp skolans begränsade demokratiutbildning som ett stort 

problem, med tidsbrist som förklaring till otillräckligheten. Man menar att elever känner 

en maktlöshet i skolan då de saknar reellt inflytande. Eleverna känner helt enkelt inte till 

sina rättigheter. Enligt projektet Gränslöst menar man att en bra utbildning i första hand 

påverkas av enskilda lärares engagemang. Yttrandefrihet i Praktiken instämmer och 

anser att unga måste informeras om sina lagstadgade rättigheter.  

 

 Det är dags att på allvar få ungdomar att göra sina röster hörda och att de  

 utnyttjar de förutsättningar och rättigheter de har genom vårt lands viktigaste 

 styrdokument – grundlagen… med utgångspunkten att yttrandefrihet är viktigt. 

Genom att poängtera ungas lagstadgade rättigheter och lära dem hur man kan 

använda/tolka de rättigheter de har kommer deras position att stärkas i relation till de 

beslutsfattande på skolan. Förutom att förankra problemformuleringar i olika lagar 

såsom grundlag och skollag används barnkonventionens artikel 42 som säger att barn 

och vuxna ska känna till sina rättigheter. Projekten menar att skolan brister när det 

handlar om att upplysa unga om deras rättigheter och att åtgärder måste till. 

Två projekt som avviker från mönstret handlar om att praktiskt utföra påverkansarbete 

istället för utveckladet av metoder för att undervisa i demokrati. I Rätt Riktning och 

Trivselgerillan syftar till att visa att även små medel kan göra skillnad. Trivselgerillan 

menar: 

 Att påverka sin och andras vardagssituation behöver inte vara avancerat eller 

  innebära tungrodda projekt. Med ganska små medel kan man förgylla vardagen  

 för dem omkring sig och öka trivseln på skolan, på arbetsplatsen eller på stranden. 

Gruppen diskuterar trivsel, jämlikhet och påverkan i samband med aktionerna, 

exempelvis kan det handla om att ge ut kakor en morgon i skolan och hälsa alla 

välkomna. Medan I Rätt Riktning kombinerar diskussioner om mänskliga rättigheter 
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med föreläsare från Operation Dagsverket med syfte att utbilda ungdomsledare som i 

sin tur utbildar andra unga. 

Kreativitet 

Projekten inom kategorin Kreativitet syftar till att öka deltagandet genom att göra 

demokrati kul och lyfta ungas skaparförmåga. Projekten använder sig av teater, radio, 

film, konst och bloggar för att visa vad deltagande kan vara, samt för att nå unga som 

traditionellt inte skulle engagera sig i föreningslivet. Avsikten är att genom kulturen 

visa ungas röster, identiteter och förmågor: ledord är att lära genom att göra. 

Demokrativerkstaden uttrycker det så här:  

Vi arbetar utifrån övertygelsen att konsten är ett fantastiskt pedagogiskt och  

 kreativt verktyg för att vidga ungdomars vyer och omfatta värderingar  

 och livsmönster i stort. 

 

Inom kategorin finns generellt en uppfattning om att kultur är en bra ”inkörsport” till att 

diskutera demokratifrågor med motiveringen att unga tycker att gamla 

organisationsformer för exempelvis politik är tråkiga och torra.  

Förutom målet att göra politiska frågor roligt, breddar de begreppet politik och menar 

att mycket som händer även i ungas vardag påverkas av de politiska ideal som råder i 

samhället. Kategorin Kreativitet vill med kulturen som verktyg ta upp identitetsfrågor 

på olika sätt och visa att identiteten är kopplad till olika fenomen såsom hembygd, 

kulturarv, funktionshinder, sexualitet etc. Olika faktorer som på många sätt är aktuella i 

den politiska debatten eller i samhälleliga uppfattningar. Projekt Radio Jek Duj Trin 

ville skapa en plattform för unga romska ungdomar att diskutera demokrati och 

delaktighet och skapade radiosändningar på romani chib. De vill  

 

 Genom radioprogrammen utveckla såväl det romska språket som deras 

  romska tillhörighet och stolthet. 

och menar vidare att en plattform som denna kommer hjälpa ungdomar som känner en 

skam över sitt kulturella arv, en kultur som ofta blivit nedvärderad av 

majoritetssamhället. Även Undersökande Radio Teater tar upp identitetsfrågor och har 

ungdomar i utanförskapsområden i Malmö som målgrupp. Genom radio vill de skapa en 

mötesplats där man kan diskutera mänskliga rättigheter och delaktighet. Frågor kan 
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exempelvis handla om rätten till sin egen kropp, relationer, respekt, konsumtion och 

utanförskap. Genom radion, menar projekten, kan man diskutera känsliga frågor på ett 

distanserat och undersökande sätt. Förutom att diskutera demokrati ger radio ytterligare 

vinster såsom, ett program kan väcka opinion och på så sätt stärka unga i sina 

påverkansmöjligheter. De unga får även lära sig andra färdigheter som att lägga musik, 

producera och leda ett program.   

De kreativa projekten talar även mycket om att finnas där unga finns, bloggen 365 saker 

du kan göra är en nätbaserad organisation som vill inspirera människor att aktivera sig 

och sprida förslag vidare. Att använda internet, en arena där unga redan är aktiva, och 

göra deltagandet kul ses av många som ett innovativt sätt att nå unga. 365 saker du kan 

göra menar att alla är unika och alla har en chans att göra något, påverka. I 

projektansökan skriver de  

 Det handlar om den demokratiska kraften i bloggen som verktyg – vem  

 som helst med en internetuppkoppling kan läsa, kommentera på och starta  

 en egen blogg utan större problem. 

 

365 saker man kan göra menar att lust för skapande, kompetens och kontakter som man 

får genom att genomföra olika idéer leder till samhällsbyggande egenskaper, kreativt 

tänkande och en ökad självkänsla.  

 

Funktionshinder 

Projekt med fokus på funktionshinder syftar ofta till att stärka självförtroende och 

självkänsla genom att skaffa sig kunskap om de rättigheter funktionshindrade har. 

Projekten antingen utbildar i demokrati, hur det politiska systemet fungerar på lokal, 

nationell och internationell nivå eller så syftar de till att stärka och engagera unga för att 

öka egenvärdet. En vanlig problemformulering kan se ut så här: 

 Unga funktionsnedsatta är en grupp i samhället som upplever stort utanförskap  

 och det krävs hela tiden insatser för att detta inte ska permanentas. Syftet med  

 AGERA MERA är att ge unga människor med funktionsnedsättning relevant  

 kunskap och stärkt självförtroende för att kunna påverka samhället och sin egen 

 livssituation. 
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Då funktionshindrades plats i samhället historiskt varit extremt problematiskt, lever 

fortfarande mycket myter och föreställningar kvar om hur ”dom” är och vad ”dom 

behöver.” Representationen av funktionshindrade i beslutsfattande positioner ses 

därmed som en stor barriär då en stor del av problematiken handlar om att synliggöra 

olika maktstrukturer i samhället. Man vill b.la. visa för andra hur otillgänglighet i 

samhället påverkar vardagen för dem som inte tillhör majoritetsbefolkningen. I denna 

diskussion påpekar Örebro Deltar att samhället bör införskaffa sig bättre generella 

lösningar, men att en förändring i synsättet ”hos oss själva, ofta är nödvändigt” för att 

inte bli ”kravmaskiner.”  

 

 […]inlärd hjälplöshet och ett allt för stort och påtvingande socialt nätverk. Deras 

  [unga funktionshindrade] förmåga att påverka sin situation och omgivningen  

 är minimerad, då de aldrig fått ”känna på” att göra fel och försöka igen! 

En grupp som har blivit särskilt uppmärksammad är unga tjejer med funktionshinder. 

Enligt Aktiva Tjejer blir tjejer oftare diskriminerade än pojkar, pojkar får oftare aktiva 

åtgärder och tjejer förblir passiva. Aktiva tjejer vill 

 Förändra den passivitet som många unga tjejer med funktionsnedsättning  

 tycktes leva i. Det var också dags för samhället att få upp den dolda diskriminering 

  som rådde mellan könen. 

 

Aktiva tjejer påvisar att genusfrågorna även rör de med en funktionsnedsättning och att 

samhällets syn på funktionshindrade som könlösa gör det svårt att lyfta upp 

problematiken. 

Mötesplatser 

Kategorin Mötesplatser innehåller projekt som i första hand syftar till att skapa en 

mötesplats för ungdomar eller en plats där samhället kan möta ungdomen. Det kan 

handla om en speciell mötesplats för unga kvinnor, en plats där man kan utveckla sin 

hembygd eller ett sätt för polis att möta ungdomar och skapa goda relationer.  

Demokrati på mina Villkor skriver:  

 

 Projektet ska skapa en kompletterande och alternativ väg som bygger på  

 engagemang för sakfrågor och åsikter, istället för engagemang för vissa 

 organisationsformer.  
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Och Forix – förorternas riksdag vill  

 

 […]skapa mötesplatser och uppmuntra ungdomar i Sveriges förorter att engagera  

 sig i samhällsfrågor [där] alla ska ha samma möjlighet att bli lyssnade på,  

 och formell position eller status ska inte spela någon roll. 

 

Begreppen egenmakt och maktstrukturer förekommer i projektbeskrivningarna där man 

vill få unga att förstå deras inneboende kraft och visa hur de kan utnyttja den för att 

skapa förändring i sin vardag. Ung NU som vill skapa en mötesplats mellan politiker 

och unga talar om att de som organisation ska vara ’möjliggörare’ för ungas idéer, helt 

enkelt ge unga verktyg för att ta makten över sina egna liv. 

Många projekt talar om resursstyrka och kapital: ungdomar i utanförskapsområden 

beskrivs exempelvis som resurssvaga då de  

  

 […] lider brist på ekonomiska, sociala, politiska, språkliga eller kulturella 

  tillgångar – komponenter som är viktiga för att kunna förverkliga och 

  utveckla sig själv. 

 

Forix utvecklar detta resonemang mer och beskriver hur makt handlar om vilken 

resursstyrka man har och hur samhället tillskriver olika grupper olika resursstyrkor 

genom att definiera vad som är viktigt. 

 

 Makt handlar inte bara om att öka demokratin när det gäller beslutsfattande. 

  De osynliga maktstrukturerna, mentala maktstrukturerna, som säger till en  

 del människor att de inte ens är värda att lyssnas på, är minst lika viktigt att 

  arbeta mot. 

Projektet Ett grönare Lund sticker ut och vill skapa en mötesplats för barn, unga och 

vuxna för att skapa förståelse för en ekologisk- och demokratisk hållbar 

samhällsutveckling. De menar att behovet av en grön mötesplats för unga är viktig för 

att värderingsmönster mest troligt utvecklas i tidig ålder. Att unga  

 […]tidigt blir införstådda med vad som innefattar jämställdhet, mänskliga rättigheter  

 och hållbar konsumtion och levnadsmönster samt hur de som individer kan  

 välja det som långsiktigt är bra för deras egna välmående och även för deras  

 omgivnings välmående. 
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Ett grönare Lund utvecklar demokratibegreppet genom att innefatta respekt för djur och 

natur som ett kriterium för framtiden. 

Integration 

Integrationsprojekten har ett stort fokus på utanförskap, identitet, integritet och en 

meningsfull fritid. Inom projekten diskuteras ofta frågan hur personer med delad 

kulturell bakgrund ska kunna finna en stark identitet och känna sig delaktig i samhället 

utifrån egna premisser. Egna röster, Egna bilder har uppmärksammat att unga med 

ursprung i Somalia ofta identifierar sig med allmänna fördomar och att kunskapen kring 

föräldrarnas kultur är svag. I media florerar fördomar kring vad den somaliska kulturen 

är och tillskriver unga den negativa bilden av kulturen. Egna röster, Egna bilder har ett 

fokus på ungdomar och vill utmana majoritetssamhällets syn på ”rätt” och ”fel” kultur. 

Verktygen för att hjälpa unga somalier återta sin kultur och skapa en stolthet kring sitt 

ursprung handlar att låta unga agera barfota forskare och intervjua äldre somalier om sin 

kultur och till slut skapa utställningar i Sveriges storstäder.  

Även den religiösa tillhörigheten bedöms som en del av ett utanförskap, projektet 

Delaktighet=rätt formulerar problemet så här  

 

 Många migranter hyser en uppgivenhet inför sin plats i majoritetssamhället 

  utifrån vilket det är lätt att känna sig utesluten från eller icke-delaktig i.  

 Som arab eller muslim är det lätt hänt att med tiden identifiera sig med allmänna 

 fördomar riktade mot sig gällande sin religion, nationstillhörighet och sin  

 geografiska placering i det nya landet.  

För att komma tillrätta med problemet vill man höja kunskapen hos hela 

ungdomsgruppen och i förlängingen även vuxna, för att skapa förståelse för varandras 

kulturer. Men även för att de med invandrarbakgrund ska förstå det svenska samhället 

och vilka vägar man kan gå för att påverka sin egen vardag. Målet för många utav 

integrationsprojekten är att utbilda unga för att utbilda andra, och på så sätt sprida ny 

kunskap, öka förståelsen och minska diskriminering. 

Räkna med oss uppmärksammar ett demokratiskt problem i Sverige där 

representationen i kommun, landsting, riskdag och regering är svag bland medborgare 

med utländsk bakgrund. 
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I denna utveckling har invandrarkvinnors situation kommit allt 

 mer i fokus. Unga kvinnor, i synnerhet kvinnor med invandrarbakgrund, är 

 idag än mer underrepresenterade i samhällsprocesser och demokratiska  

 församlingar i Sverige än gruppen med utländsk bakgrund som helhet. 

De talar även om behovet att personer med utländsk bakgrund får komma till tals och 

påverka den politiska debatten. Att fler personen från en utanförskapsgrupp får komma 

tilltals stärker demokratin, menar de, och man kan minska speciellt kvinnors känsla av 

maktlöshet då det inte kan identifiera sig med de folkvalda. Då de ser att kvinnor med 

utländsk bakgrund har svårare att komma till tals och engagera sig än män från samma 

länder. 

Sammanfattning 

De grupper som, enligt de rådande diskurser i samhället, behöver stärka sitt deltagande 

är ungdomar som antigen lever i tillskrivet eller upplevt utanförskap, där tillgänglighet 

är ett centralt problem. Projekten handlar i mångt och mycket om unga med utländsk 

bakgrund där utanförskapsområden, exempelvis Rosengård, är i fokus. Även om ett 

projekt inte direkt syftar till integration, finns det en rad projekt inom kategorin 

Kreativitet och Mötesplatser som riktar sin verksamhet mot just unga med utländsk 

bakgrund. Förutom unga i utanförskapsområden pekas unga med funktionshinder ut 

som en grupp som behöver stärka sitt deltagande för att få tillgänglighet till 

majoritetssamhället, både fysiskt och psykiskt. Projekten vill belysa de osynliga 

maktstrukturer som finns och vill ifrågasätta normer både hos unga, vuxna och 

samhället i stort. Projekten försöker skapa förståelse för den egna identiteten och 

enskilda personers roll i samhället som helhet. Förutom de projekten som har ett 

specifikt fokus finns det de som är mer allmänna och riktar sig till alla ungdomar, 

speciellt de som finns inom kategorin Skola. Alla elever ska ha rätt till kunskap om sina 

rättigheter och en chans till reell påverkan i sin vardag. Ett projekt som sticker ut är 365 

saker du kan göra som finns tillgänglig på internet, men som även växt till en fysisk 

plattform för unga och deras engagemang.  
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Del 2: Unga deltar 
Del två syftar till att besvara hur demokrati och deltagande tolkas, vad som ses som 

hinder för deltagandet samt vilka framkomliga vägar som hittats. För att besvara 

frågorna har en tematisk analys utförts och fyra olika teman har identifieras i materialet: 

Möjliggörande strukturer, resursstyrka, identitet och makt. De möjliggörande 

strukturerna, såsom samhällets uppgraderande av ungas position, nya arbetsmetoder etc. 

möjliggör en ökad resursstyrka, kunskap och förståelse, och kan därigenom stärka ungas 

identitet och makt. 

Möjliggörande samhällsstrukturer  

Diskursen i samhället påpekar allt som ofta att unga är oengagerade och saknar den 

kunskap som behövs för att kunna ta del av de möjligheter som finns till påverkan. När 

ansvaret för att unga ska få tillräcklig kunskap ligger på samhället, som ska guida de 

unga till ett kritiskt tänkande och demokratiska värderingar. Samhällsdesigners – 

Ungdomar med rätt att påverka, påpekar att det är dags att uppvärdera ungas position 

och se unga som en resurs istället för en börda.  

Att bestämma hälften av något över ungdomars huvuden och sen komma 

till dem i slutskedet med önskan om att de ska vara med och påverka gör  

de inte mer engagerade. Ungdomar vill vara med från början. Ska det t.ex. 

byggas en ungdomsgård vill de inte komma in i projektet när det är dags att 

bestämma namn, de vill vara med och bestämma vad ungdomsgården ska  

ha få syfte, vilka som ska jobba där, var den ska finnas och hur den ska styras. 

MAKT bekräftar detta och säger att ett utav deras största hinder var att skapa en 

trovärdighet i deras arbete. 

 De flesta [ungdomarna] är vana vid att få sköta sig själva och att de endast  

 blir tillfrågade när det passar politiker/tjänstemän att samarbeta, eller när 

 det gäller ”ungdomsrelaterade” frågor. Därför har ungdomarna inte alltid 

 trott på projektet MAKT eller att det finns en reell möjlighet att bli delaktiga 

 i den demokratiska processen i kommunen. 

 

Många projekt påpekar att det är viktigt att gå från ord till handling, om man sagt att 

unga ska få medverka, ta del av en process, i ett projekt måste samhället verka som 

”möjliggörare” och löpa linan ut. Att politiker eller tjänstmän lovar nya mötesplatser för 

unga och misslyckas i genomförandet, vilket kan leda till att förtroendet för både de 
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kommunala politikerna och den demoratiska processen som sådan sjunker. MAKT 

fortsätter med att berätta om deras möte med kommunalpolitiker och menar att de 

 […]upplevt att en del politiker, speciellt inför valet, tog chansen och visade upp sig 

 för unga och var ett stöd för dessa högst tillfälligt för så kallad ”good will”. 

 

Ung i förening och samhälle återkopplar till MAKT och menar att man måste stärka 

demokratin där unga finns och få en mer jämställd åldersfördelning där besluten fattas 

och idéerna förankras. De talar om vuxnas ansvar att ge gehör åt ungas engagemang och 

idéer, se genomförandet och resultatet av förändringen. Det handlar egentligen om att 

tilldela unga reell makt utifrån de förutsättningar som finns. 

Många projekt vill nå ungdomar som vanligtvis inte medverkar i föreningslivet, då 

ideellt engagemang har en hög position i det svenska samhället, och anses ge unga 

viktiga meriter och kompetenser för arbetslivet. För att hitta dessa ungdomar har 

projekten haft olika strategier, men alla jobbar efter mottot ”Man når ungdomar genom 

att vara där de befinner sig” exempelvis internet, ungdomsgårdar och caféer. De menar 

också att ett positivt förhållningssätt där man ser lösningar istället för problem är 

nyckeln till framgång. Forix anser att en tillskriven problembild ökar ungas 

disengagemang och skriver följande:     

 Problembilden ser ut som så att det finns mycket fördomar i samhället om  

 hur förortsungdomar är, som gör det svårare att ta sig fram på många arenor 

 i samhället. Förväntningarna är låga och fokuset när det gäller unga ligger 

 ofta på kriminalitet och brottsförebyggande i sådana områden, något som 

 gör att dessa ungdomar ofta förknippas med just detta[…]Fokuset ligger på  

 problem. Det påverkar individen, och självförtroendet behöver sträkas.  

Citatet talar om ungdomar i förorten men skulle kunna appliceras mer generellt, fokus i 

den samhälleliga debatten ligger ofta på ungas brister. Att ge ungdomar ansvar och en 

plats där de kan möta samhället på jämlika villkor menar många skulle stärka 

ungdomars position och öka självkänslan. Många projekt syftar till att öka ungas 

självförtroende och ge dem en egen röst i samhället. Unga ska själva ha tillträde till de 

offentliga rummen exempelvis media och kommunen för att själva berätta sin historia. 

Ung i förening och samhälle påpekar  
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 Vi har insett att om vi arbetar efter ungdomars villkor är det mycket lättare 

 att locka in de till föreningsarbete och engagemang. Att försöka nå de utifrån 

 ett ”uppifrån” perspektiv och med vuxnas utgångsläge är det dömt att  

 misslyckas. 

För att möta unga på deras villkor har de olika projekten utvecklat olika metoder för att 

få så många som möjligt att skapa ett långsiktigt engagemang. En vanlig idé är att unga 

ska leda unga för att dels stärka unga och för att komma ifrån det ”uppifrån” perspektiv 

som man nämner i citatet. Även en tanke om nya organisationsformer förekommer ofta 

där man ser att unga ofta inte har tid med ännu en aktivitet på kvällstid då de redan har 

mycket att göra, vilket gör att en organisk organisationsform har växt fram i många utav 

projekten.  

 

Resursstyrka 

Det största hindret som uppmärksammats i projekten handlar om ungas resursstyrka där 

man menar att unga inte har införskaffat tillräckligt mycket kunskap om samhället för 

att ha en god överblick över sina rättigheter och möjligheter. Men även att vuxna inte 

har tillräcklig kunskap om unga för att tillgodose deras behov. För att komma tillrätta 

med problemen har projekten ett fokus på utbildning på olika sätt. Lösningarna kan 

handla om att unga leder unga, att unga lär genom att göra och att ge unga eget ansvar. 

Ett Grönare Lund diskuterar även vikten av att ge unga god kunskap och erfarenheter 

tidigt i livet då 

 Mycket talar för att människor från tidig ålder etablerar värderingar och 

 vanor som håller livet ut vilket innebär att det finns ett stort behov för  

 mötesplatser där barn och ungdomar tidigt blir införstådda med vad som 

 innefattar jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbara konsumtion och 

 levandsmönster[…] 

Förutom att fånga upp unga och diskutera demokrati och allt vad det kan innebära, 

menar många projekt att vuxna har en central roll i ungas utveckling. För att ungdomar 

ska utvecklas och våga ta en plats i vuxenvärlden behöver de bekräftelse på att de gör 

något bra, både från föräldrar men även från omgivande samhället. Ett projekt som har 

lärandet och görandet i fokus är Demokrativerkstaden som genom litteraturen och 

teatern vill ge unga självförtroende och kunskap. Projektet mynnar ut i att ungdomarna 

själva skriver och publicerar en antologi. 
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[…] ungdomarna ska känna en våg av stolthet när de håller sin bok i 

handen.[…] Föräldrar kommer på besök och berättar om sina  

favorittexter och de tittar med glädje och stolthet när deras barn 

läser och dramatiserar Applåderar när ungdomarna skrivit texter 

och spelar och har kul. 

En stor del av projekten menar att när unga får se resultat från hårt arbete kommer de att 

känna glädje, stolthet och en vilja att göra mer. 

Men även vikten av att få erfarenheter från att arbeta i styrelser och organisationer 

belyses i många projekt. Man menar att detta ger en förståelse för samhället och dess 

institutioner vilket i sin tur kan minska ett upplevt utanförskap. Demokratiskolan 

beskriver hur ungdomarna som deltog i projektet saknade demokratiskt kapital, som 

åsyftar kunskap om hur demokratiska institutioner fungerar och hur beslutsprocedurerna 

går till. Demokratiskolan beskriver hur deras projekt har bidragit till att förändra ungas 

tankemönster. 

 Projektet har ändrat många ungdomars inställning till den svenska  

 demokratin, de har också fått rätt bild och riktig information om vårat 

 rättsväsende och samhälle. 

Genom olika föreläsningar och andra aktiviteter ska man först få de att 

 tro på de demokratiska spelregler i vårt samhälle och sedan använde de  

 som redskap för att komma åt andra ungdomar, familjemedlemmar och  

 vänner. 

Andra sätt att minska utanförskapet och öka kunskapen på, är att skapa mötesplatser där 

de som lever i ett utanförskap kan mötas och diskutera frågor som identitet och 

värderingar. Ett tryggare Järva för Unga vill ge unga en meningsfullfritid och positiva 

förebilder för att på detta sätt förebygga ett upplevt utanförskap. 

 I samtal med somaliska ungdomar boende i Rinkeby-Kista har Somalisk 

 Svenska Ungdomsriksförbundet (SUFF) lyssnat till många berättelser 

 som vittnar om att de känner sig bortglömda och att de inte har något  

 vettigt att ägna sig åt på sin fritid. Ungdomarna menar att detta bidrar till 

 att de dras till en destruktiv och kriminell livsstil. De efterfrågar och är 

 i behov av en trygg plats med goda förebilder [...] 
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Fokus i projekten finns ofta på ungdomarnas svaga resursstyrka men i ett fåtal tar man 

upp ”samhällets resursstyrka” och Örebro Deltar menar att det inte bara är de unga som 

måste tillförskaffa sig ny kunskap, för att de ska uppleva full delaktighet.  

  

 I Örebro saknas kunskapen om att gruppen ”personer med  

 funktionsnedsättning” ingår i begreppet ”mångfald”. […] Personer med 

 funktionsnedsättningar kan efter två projektår visa att de skall välkomnas  

 som förtroendevalda för att initiera ett samhälle för alla.   

Identitet  

Ungdomars identitetssökande ses som centralt bland projekten, det kan handla om att 

hitta en styrka i sig själv, att lära sig hantera det faktum att man är religiös i ett sekulärt 

land eller att återta och känna sig bekväm med sitt ursprung. Räkna med oss diskuterar 

intersektionalitet och förklarar hur olika identiteter påverkar en persons roll och plats i 

samhället 

 Därigenom tog vi upp våra olika roller i gruppen, en grupp som består 

 av stor mångfald och hur man som kvinna måste förstå att en jämställdhetskamp 

 är annorlunda beroende på vilka andra attribut man har förutom det kvinnliga. 

 

Som exempel pratar de om skillnader mellan kvinnor och män än, men de tar även upp 

att det även finns en makthierarki kvinnor emellan.  

 Hur en svensk kvinna på en chefspost kan känna sig förtyckt av andra 

 män inom företaget men där har hon tydligt mer makt än en invandrarman 

 i Sverige, och hur dessa roller byts beroende på situationen. 

Att förstå sina identiteter gör att man kan synliggöra olika maktstrukturer och på ett 

annat sätt förstå och motarbeta de normer som gör att människor tilldelas olika mycket 

makt beroende på deras inre och yttre attribut. Förutom människors attribut menar  

KÄR-lek tar form även att kärlek påverkar en persons identitet. Vem man älskar och hur 

är en stor del av vem man är, de diskuterar samhällets normer, sociala tillvägagångssätt 

och frågor kring jämställdhet och jämlikhet. 

 En viktig del i formandet av en identitet är relationen till andra människor.  

 Kärleken formar och påverkar. Det kan innebära att individer känner en 

 utsatthet eller till och med blir diskriminerade för sin kärlek. Många unga 

 har erfarenheter och tankar kring kärleken och hur den påverkar dem. 
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I samband med identitetsfrågor är det vanligt att olika inkluderande och exkluderande 

processer diskuteras. Miljonkulturell ungdom tar upp medias ansvar, och menar att 

media har en stor betydelse då de informerar samhället om olika händelser. Tyvärr ser 

de att media ofta kommunicerar till majoritetssamhället: 

 Läsningen blir en exklusiv och exkluderande process, då man 

 antar att ’de Andra’, som man pratar om, inte finns bland 

 läsarkretsen. […] Ungdomarna [i utanförskapsområden] är medvetna  

 om den rådande diskursen, men kan inte alltid identifiera sig med den. 

Diskussionen fortsätter och man menar att ”vi och dem” diskursen även genomsyrar hur 

man kategoriserar avvikande grupper i samhället, grupper som uppfattas som icke 

normativa och annorlunda. Ungdomarna diskuterade fördomar kopplade till normativa 

förväntningar och en ungdom berättade: 

 Min familj är emot homosexuella på samma sätt som sverigedemokrater 

 har nåt emot invandrare.   

 

Här kan man se att när unga får chansen att diskutera och problematisera olika normer 

och fördomar i samhället, utmanas deras världsbild och en förståelse för olika grupper i 

samhället möjliggörs.  

Det är inte bara fördomar om människor med utländsk bakgrund eller annan sexualitet 

än den heterosexuella som florerar i samhället. Salaams vänner menar att på senare år 

har även fördomar kring religionstillhörighet ökat och man har börjat tala om en 

”religionsfobi” i Sverige med ett fokus på ”islamofobi”. Fördomar som har skapat en 

intolerans mellan sekulära och religiösa.  

 

 Risken är stor att ungdomar med en religiös bakgrund känner sig 

 utanför, diskrimineras och att detta bidrar till att skapa ett ”vi” och  

 ”dom”. Eftersom strömningar i dagens samhället använder sig av 

 retoriken att ”den andra” vilken ofta identifieras som en muslim, 

 håller dessa åsikter på att bli allt mer legitima. 

Salaams vänner vill öka förståelsen för religion och Islam i samhället, och samtidigt 

stärka unga i deras religiösa identitet genom att utbilda unga religiösa och hålla 

workshops på skolor. Detta för att öka kunskapen om religionen, och för att själva få 

definiera vad religiositet är och hur man ska prata om det. 
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En stärkt identitet handlar ofta om att söka efter, och hitta en identitet man är bekväm 

med. Egna röster, egna bilder menar att unga somaliska ungdomar ofta har liten 

kunskap om och skäms över sin bakgrund och kultur, något som är en stor den av en 

människas identitet.  

 Denna okunskap utnyttjas också av olika krafter och grupperingar 

 som lockar unga svensksomalier in i olika destruktiva sammanslutningar 

 och sammanhang. 

Man menar även att svensksomalier inte har tillgång till det offentliga rummet för att 

själva berätta sina historier och definiera sin identitet utan att experter och kännare gör 

det åt dem. Detta menar Egna röster, egna bilder är ett stort problem då svensksomalier 

ofta ses som en grupp med stort utanförskap. Genom att själva berätta sin historia 

genom en utställning vill projektet stärka unga svensksomalier i deras svensksomaliska 

identitet. Radio Jek Duj Trin ser samma problem inom den romska kulturen där unga 

romer förnekar den romska tillhörigheten, och de ser även samma lösning. Genom att ge 

unga romer en kanal, radio, att tala språket, umgås och sprida kunskap om romsk kultur 

ska öka stoltheten över ursprunget och stärka den romska identiteten. 

Projektet Röst menar precis som ovanstående projekt att unga själva måste få berätta 

sina historier samt diskutera sitt ursprung. Röst riktar inte in sig på en specifik grupp i 

samhället utan reser runt ”från Pajala i norr till Malmö i söder” för att samla ungdomars 

historier och synpunkter. 

 Unga berättar, med olika uttryck, själva om hur de ser på vårt samhälle 

 idag, på sin hembygd, vad de kan bidra med för att göra samhället bättre 

 och om vilka drömmar och visioner de har om framtiden. 

 

 Alla dessa röster från hela landet, oavsett var de bor eller kommer 

 ifrån, kommer till tals på en och samma arena i vandringsutställningen 

 Hembygd – någonstans i Sverige. Det har ett starkt demokratiskt värde 

 och är ett väldigt bra underlag för samtal, diskussioner och aktiviteter.  

Det handlar om att hitta sin identitet och röst oavsett om det är på landsbygden, i en 

storstad, småstad eller i en förort.  
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Makt 

Projekten i Vi Deltar fastslår att främsta orsaken till att unga inte engagerar sig mer i 

olika föreningar och organisationer är kunskapsbrist. Genom att tillhandahålla kunskap 

vill projekten öka ungas position i samhället dvs. öka deras inflytande i den 

samhälleliga diskussionen. Att ge dem makt att förändra sina liv. Bland projekten kan 

man se att begreppet makt är mångfacitterat, de talar om formell makt, makt att påverka 

sin vardag, maktmedel och kunskap.  

 

Då unga utesluts från den formella makten, rösträtten, i den representativa demokratin 

finns det endast ett fåtal projekt som direkt syftar till att öka deltagandet vid val. Ett 

utav dessa projekt är Unga på Råslätt Röstar som vill öka valdeltagandet bland 

ungdomar i, vad de kallar, utanförskapsområdet Råslätt utanför Jönköping. Där de 

undersökte vad unga i området har för bild av politik, svaren de fick var att politik var 

ett ”tråkigt gubbvälde”. Medborgarprojektet bekräftar bilden av att politiken ses som 

tråkig, då politik för och med ungdomar allt som ofta krånglas till och ungas okunskap 

får ett fokus istället för att se dem som en resurs: 

 

 Krav som att de [ungdomarna] ska kunna tala inför folk eller formulera  

 att-satser i ett ungdomsparlament eller att de ska bli kompisar med tio andra  

ungdomar i ett ungdomsråd för att få träffa en kommuntjänsteman eller  

 kommunpolitiker. Det leder också till att istället för att låta ungdomar och 

 vuxna mötas på samma arena och hitta former för hur de ska kunna föra en 

 gemensam dialog på liknade villkor lyfts ungdomarnas forum bort ifrån den  

 övriga politiska dialogen och låses in på skolor och i separata processer.  

 

Problematiken kring att ungas politiska dialog ses som skild från resterande samhället 

nedgraderar ungas position. Detta blir ett hinder för unga att utnyttja de 

påverkansmöjligheter de har genom sina deltagardemokratiska rättigheter så som 

medborgarförslag och namninsamlingar. Att utestänga unga från den ”vanliga” politika 

dialogen är även det ett sätt att utöva makt. 

 

Projekten ser förutom den krångliga påverkasvägen ett allvarligt demokratiproblem när 

det är fråga om representationen, där personer med utländsk bakgrund och personer med 

funktionshinder är underrepresenterade i princip alla beslutsfattande organ i samhället. 

Miljonkulturell ungdom säger 



 

 

32 

 

 Demokratin är lika stark som dess svagaste länk. Detta mäts i vilken  

 utsträckning minoriteterna har tillgång till majoriteternas förmåner 

 och rättigheter. Tanken är inte att skapa ännu en ”exklusiv” plattform, 

 men att skapa de rätta förutsättningarna för marginaliserade ungdomar.    

 

Representation i beslutsfattande organ är väldigt viktigt då det är genom de folkvalda 

som besluts tar. Detta problem lyfts i många utav de projekten som kategoriserades som 

Funktionshinder och Integration där de menar att majoritetssamhällets okunskap om 

specifika gruppers behov ger fel beslut och insatser. Räkna med oss diskuterar 

representation och menar att bristen på denna kan få stora konsekvenser. 

 

 […]underminerar det demokratiska systemet. Den ökar också unga kvinnors 

 utanförskap och känsla av maktlöshet. De sena tonåren är ofta en period 

 av ett ökat intresse för samhälls- och rättighetsfrågor. Unga människor 

 vill göra något, men vet inte alltid hur, och blir sällan hörda. 

 

Då unga utesluts från reell formell makt och tillgängligheten till den traditionella 

politiska organisationen ses som tråkig och krånglig har många unga börjat söka nya 

vägar att utöva sin makt på. Ett utav dessa sätt är internet, en plats där unga har 

försprång då de har växt upp med datorer och snabbt kan hitta information. Många 

använder internet till att sprida och få kunskap, för att sedan nyttja den här kunskapen 

till att göra politiska val. Projektet Gränslöst vill utöka ungas förståelse för vad politik 

är och säger i sin målbeskrivning: 

 Målet med projektet är att eleverna ska få kunskap och information 

 som hjälper dem att agera hållbart och göra smarta val i sin vardag, 

 till exempel i sin konsumtion av kläder, mat och media. Det handlar om  

 mänskliga rättigheter i vardagen. 

Gränslöst vill förmedla att politik inte behöver vara att rösta i ett val, utan att visa att en 

persons konsumtionsmönster också är politik. Vilka företag man väljer att stödja och 

vilka tidningar man väljer att läsa, makten som konsument har visat sig ha större och 

större betydelse. 
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Förutom politisk konsumtion finns det andra sätt att påverka utanför riksdagen där 

internet och sociala medier spelar en stor roll. Information sprids väldigt fort genom 

medier som Twitter, Facebook och bloggar. Yttrandefrihet i praktiken säger att ”i 

dagens samhälle är vi alla publicister på ett eller annat sätt” och påpekar att ordets makt 

kan ha stor inverkan omgivningen. 365 saker du kan göra instämmer och säger att 

Kommunikation var grunden till civilisationen och är grunden för en 

framtid där människor förstår och accepterar våra olikheter. Oavsett 

hudfärg, social bakgrund eller sexualitet.  

 

Slutdiskussion 

Resultatet i studien visar att hela ungdomsgruppen i allmänhet ses som hindrade i sitt 

deltagande. Emellertid finns det ett stort fokus på unga med utländsk bakgrund boende i 

utanförskapsområden, men också på unga med funktionshinder. I de två ovannämnda 

grupperna nämns tjejer som särskilt hindrade främst på grund av den rådande 

könsmaktsordningen, där killar ses som aktiva och tjejer som passiva. Fortsättningsvis 

ser så gott som alla projekten i datamaterialet samma hinder för ett aktivt deltagande: 

kunskapsbrist. Att inte inneha de nödvändiga kunskaperna om sina egna och andras 

rättigheter i det svenska politiska systemet gör att man inte kan utnyttja de vägar som 

finns att gå. Många projekt utökar deltagar- och demokratibegreppet och menar att den 

representativa demokratin inte räcker till. Valen poängteras som viktiga eftersom det är 

då man formellt kan påverka. Emellertid ligger tyngdpunkten på deltagande demokrati 

för att visa vad politik kan vara. Projekten framhåller också att deltagande kan ha olika 

form och aktivitetsgrad och att det är deltagandet i sig som är viktigt för att få nya 

erfarenheter och kunskaper. 

Inom deltagarforskningen talas det ofta om resursstyrka och det finns en bild av att det 

är en specifik grupp av människor som i större utsträckning deltar i exempelvis 

föreningslivet. Gruppen som oftare än andra deltar i samhällslivet är i medelåldern, har 

högre utbildning och bor vanligtvis på landsbygden (Johansson, 2007. Myrberg, 2007). 

Den tidigare forskningen visar även att faktorerna kön och etnicitet korrelerar, där 

kvinnor med utländsk bakgrund deltar mindre än män från samma områden samt att 

deltagandet skiljer sig beroende på vilket land man är uppvuxen i (Lindström, 2005). 

Här kan man se att faktorer som ålder, kön, klass, etnicitet och funktionshinder påverkar 
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förutsättningarna för att delta i exempelvis föreningslivet, och påverkar i sin tur i vilken 

utsträckning föreningslivet kan verka som en demokratiskola. Då deltagande i 

föreningslivet, resursstyrka och faktorer som etnicitet och kön är nära sammankopplat, 

integrerar föreningslivet en grupp människor och exkluderar de som saknar de 

förutsättningarna som behövs.  

Två grupper som enligt erfarenheter från projektledarna anses behöva hjälp för att utöka 

sitt deltagande är unga med utländsk bakgrund i utanförskapsområden och unga med 

funktionshinder. Bilden av vilka ungdomar som ses som begränsade i sitt deltagande i 

projekten bekräftas av den tidigare forskningen där man granskat ungas deltagande och 

kommit fram till att inrikesfödda deltar mer än utrikesfödda samt att utrikesfödda 

kvinnor deltar betydligt mindre än andra grupper (Fokus 10). I projekten 

uppmärksammas förutom detta att det i utanförskapsområden finns ett stort fokus på 

kriminalitet där insatser gentemot killar är överrepresenterade. Vilket motiverar att 

projekt riktade mot tjejer är av yttersta vikt, då tjejer ofta är den gruppen som är 

underrepresenterade i föreningar, men även i riksdag och regering. Även bilden av 

funktionshindrade som hindrade bekräftas i den tidigare forskningen som visat att en 

uppfattad god hälsa har en positiv effekt på ungas upplevda inflytande. I undersökningar 

som gjorts upplever funktionshindrade ofta en sämre hälsa än genomsnittet, vilket kan 

bidra till att unga med funktionshinder har ett stort behov av att stärka sin position och 

känsla av att kunna påverka sin livssituation. 

De hinder som målas upp i problembilden handlar ofta om kunskapsbrist där man menar 

att ungas okunskap är orsaken till det minskade deltagandet. Unga förstår inte de 

traditionella politiska organisationsformerna och anser att de är för krångliga och 

tråkiga. Vilket gör att unga ofta kan ha en bild av att politik är något som ”eliten” ska 

sysselsätta sig med. Det finns en rädsla idag att ungas minskade deltagande i partipolitik 

innebär att de slutat engagera sig. Definitionen som används i detta resonemang är 

ytterst smal och bekräftar många ungas bild av att politik inte är för alla. Att unga deltar 

mindre i traditionell mening kan bekräftas av exempelvis Inglehart och Welzel (2005) 

som menar att unga idag identifierar sig mindre och mindre med de politiska partierna 

men att de inte slutat att engagera sig. Undersökningar som gjorts (Fokus 10) verkar 

tyda på att unga i dag oftare prioriterar sakfrågor än politisk tillhörighet och vill på 

grund av det se en förändrad politisk struktur, en uppfattning som delas av projekten. 
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Det ”Vi Deltar” vill göra är att bredda ungas förståelse för vad politik är och att en 

individ kan påverka på andra sätt än genom partipolitiskt arbete och val. I samband med 

ovanstående dialog vidrör många projekt ett generationsperspektiv där man menar att 

unga idag har andra värderingar på grund av de generationsbundna skillnader som 

uppstår, då människor har växt upp under liknande omständigheter socialiseras till i 

princip samma värderingsmönster. Denna tanke snuddar Beck’s (2001) förklaring till 

ungas förändade deltagande, där han menar att unga idag socialiserats in i en självklar 

demokratisk värld och att de därför internaliserat de demokratiska värdena och 

friheterna på ett sätt som den äldre generationen inte kan föreställa sig.   

För att komma tillrätta med problemet ser man ett kunskapslyft som den främsta 

lösningen. För att öka ungas resursstyrka vill man få dem att förstå sin egenmakt och 

stärka deras identitet. Egenmakt är ett begrepp som syftar till att förstå och ta kontrollen 

över sin personliga, ekonomiska och politiska situation för att kunna förbättra sin 

livssituation. Genom olika metoder vill man få unga att förstå hur dessa faktorer 

påverkar individers liv och genom att stärka egenmakten ger man unga verktygen att 

kunna förändra sin livssituation. Andra metoder handlar om att visa unga vilka kanaler 

det finns för att själva ta makten över hur deras livssituation beskrivs. Förutom 

egenmakt disktuterar ett antal projekt intersektionalitet i samband med både synliga och 

osynliga maktstukturer.  

Utanförskap och tillgänglighet till majoritetssamhället ses som ett stort problem där 

unga själva inte får identifiera sig själva och sin identitet utan ofta tillskrivs en identitet 

utifrån andras fördomar. Detta gäller ungdomar generellt men främst ungdomar i 

utanförskapsområden. Även projekt med fokus på funktionshinder delar problembilden 

då unga funktionshindrade ofta tillskrivs attribut som viljelöshet och okunnighet vilket 

skapar dåligt självförtroende och en passivitet hos de unga. Eftersom vi har rörliga 

identiteter och ständigt definierar och omdefinierar oss själva i relation till andra, vill 

projekten genom stärkt självförtroende bryta de föreskrivna positionerna och hjälpa 

ungdomarna att ta kontrollen över hur de ska definieras. Genom att öka medvetenheten 

om hur ens yttre och inre attribut påverkar ens identitet och att en persons identiteter 

skiftar beroende på sammanhang, tror man att unga kan bryta diskriminerande 

beteenden. De framkomliga vägarna som projekten sett handlar främst om att stärka 

ungas självförtroende och ge dem en förståelse för samhället och deras roll i det.  
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Projekten använder olika metoder för att öka ungas resursstyrka där vissa använder 

kulturen, konsten och media som verktyg medan andra jobbar mer traditionellt med 

seminarier och workshops. Projekten som använder kreativitet som verktyg menar att 

kulturen och konsten är ett bra forum att diskutera svåra frågor och ger unga en chans 

att uttrycka sina åsikter i ett forum där man har ett öppet förhållningssätt. Man 

uppmuntrar även unga att söka alternativa vägar att påverka sitt liv, då de inte har den 

formella makten att påverka genom val. Många projekt vill lyfta ungas kunskaper när 

det gäller den tekniska utvecklingen och lär ut hur man kan påverka genom kanaler som 

Twitter, bloggar och Facebook. Projekt lyfter även unga som konsumenter och menar 

att man genom sin konsumtion kan påverka samhället. Genom att bojkotta de företag 

som har dåliga anställningsvillkor, användning av vissa kemikalier etc. kan man visa att 

man inte stödjer företag där exempelvis mänskliga rättigheter försummas. Slutsatsen är 

att ungas stärkta resursstyrka ökar genom utbildning och medvetandegörning. Projekten 

menar att de ger unga nya verktyg att påverka sin vardag med, det handlar om att kräva 

inflytande både vid köksbordet och i riksdagen.  

I ett större perspektiv kan resonemangen kring unga verka exkluderande då 

förväntningar på vad unga kan och vill, ofta nedvärderas. Unga som tillskriver sig 

samhällets förväntningar, om de är negativa, kan uppleva ett större utanförskap och 

löper större risk att de känner sig misslyckade. Genom att uppgradera ungas position, 

speciellt hos de som redan upplever ett ekonomiskt eller socialt utanförskap, och ge 

dem mer resurser kan vi få ett samhälle som i högre grad inkluderar alla medborgare. 

Ett samhälle där alla känner sig delaktiga oberoende av ålder, kön, etnicitet och 

funktionshinder ger förmodligen ett högre deltagande och ett större socialt kapital, 

vilket korrelerar med tillit till både medborgare och politiska institutioner. Genom att ge 

unga resursstyrka får de fler verktyg att påverka sin livssituation med, och ha nytta av 

resten av livet. Detta är positivt för samhällsutvecklingen då det finns ett synsätt att 

individer i unga år lägger grunden för sina värderingar och deltagande mönster.  
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