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Sammanfattning 

 

Syftet men denna studie är att undersöka hur ungdomar kan bli delaktiga och få inflytande i 

samhället genom att synliggöra vilka hinder och möjligheter som anses vara avgörande för 

deras delaktighet och inflytande. Nationell samt internationell forskning tyder på att 

ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande är begränsat av strukturer i samhället. 

Syftet har besvarats genom en kvalitativ studie som bygger på gruppintervjuer med 14 

ungdomar i utvecklingsområden i Örebro. För analysen av det empiriska materialet har 

teoretiska utgångspunkter valts utifrån ett makt- och delaktighetsperspektiv. En analysmodell 

har använts för att belysa vilken delaktighet ungdomar har i olika delar av samhället, där 

begreppen från de teoretiska utgångspunkterna, makt och delaktighet lyfts in. Studien visar att 

unga idag vill vara med och påverka men begränsas av hinder som deras ålder, etnicitet, 

socioekonomiska status och bostadsområde. I analysen åskådliggörs dessa hinder som orsak 

av rådande maktstrukturer i samhället och avgör vilken typ av delaktighet; faktisk-, känsla av- 

och teoretisk, ungdomar får på olika nivåer i samhället. 

 

 

Nyckelord: Intersektionalitet, makt, delaktighet, demokrati, ungdom 

 



 

PARTICIPATION AND INFLUENCE IN THE SOCIETY, A REALITY FOR 

ADOLESCENTS? - A STUDY WHICH VISUALIZE OBSTACLES AND 

OPPORTUNITIES FOR ADOLESCENTS PARTICIPATION AND INFLUENCE 

Hormatipour Pani, Isaksson Jennifer, Malmstedt Caroline  

Örebro University  

School of Law, Psychology and Social Work 

Social Work Program  

Theories and methods in social work C 

C-essay, 15 points  

Autumn term 2010 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to examine how adolescents can participate and have influence in 

the society, by making obstacles and opportunities that are considered central for their 

possibilities to power visible. National and international research indicates that adolescents 

opportunities to participation and influence are limited by the structures of society.  A 

qualitative method was chosen, in which group interviews were made with 14 youths in 

development areas in Örebro. Theories are presented which constitute tools for analysis of the 

obtained results and has been chosen based on power- and participation perspective. An 

analytical model has been used to illuminate what kind of participation adolescents have in 

different parts of the society, where the concepts from the theoretical perspectives, power and 

participation are inserted. The study shows that the youth today wants to participate and have 

influence but are limited of obstacles related to their age, ethnicity, socioeconomic status and 

residential area.  The study illuminates these obstacles caused by the existing power structures 

in society and determines what kind of participation; actual, - sense of- and theoretical, 

adolescent may obtain at different levels in the society.   
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Tackord 

Vi vill rikta ett stort tack till de ungdomar som ställde upp och deltog i våra 

gruppintervjuer. Era tankar och reflektioner har gjort denna uppsats möjlig. 

Vi vill även tacka de två stadsutvecklarna i Örebro kommun, personal på fritidsgården samt 

övriga föreningar som hjälpt oss att nå respondenter samt bidragit med lokal där intervjuerna 

genomfördes. Vi vill också tacka vår handledare som gett oss stöd och råd inom detta område 

under uppsatsens gång. 
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Inledning  

Den här studien riktar in sig mot ungdomar som bor i utvecklingsområden i Örebro och 

handlar om vilken delaktighet och inflytande dessa har i samhället. En rapport från 

Integrationsverket beskriver Örebro som en av de mest segregerade städerna i Sverige (SOU, 

2005:112, s. 43). Konsekvenserna av detta är att invånare som bor i segregerade 

bostadsområden riskerar i högre grad än andra att uppfattas som främmande, därmed 

begränsar segregation medborgarnas förmåga att bli integrerade och delaktiga i samhället 

(Biterman & Franzén, 2006, s. 46). Regeringen avser att ”med segregation menas inte bara en 

socioekonomisk och etnisk uppdelning av olika befolkningsgrupper, utan också en fråga om 

en uppdelning i olika boendemiljöer” (SOU, 1997:118, s. 23).  

Tidigare nationell forskning har visat att människors olika positioner i samhället ger olika 

erfarenheter av och tillträde till den sociala arenan. Detta bygger på en strukturell ojämlikhet 

som leder till att privilegierade grupper gynnas och grupper som är mindre privilegierade 

missgynnas (SOU, 2000:1, s. 184f). Ungdomar har visat sig vara en grupp som tenderar vara 

mer politiskt svaga än andra (SOU, 2000:1, s. 216). Det innebär att ungdomar får en 

försvagad tilltro till politiker, men även till sin egen förmåga att påverka samhällets riktning 

och olika sociala, kulturella och politiska frågor (SOU, 2000:1, s. 228). För att förhindra detta 

försöker staten och kommuner utveckla möjligheter för att öka demokratiskt deltagande och 

delaktighet. Dock har flera projekt haft svårigheter att hitta former och metoder för att nå 

medborgare och kunna öka delaktigheten (Urban, Nilsson, & Hajighasemi, 2005, s. 51). 

Andra svårigheter med att öka människors delaktighet är kortsiktiga projekt och brist på 

uppföljning. Detta leder till att mobiliseringsverksamheter inte resulterar i något ökat 

inflytande och ständigt avbrutna dialoger medför konsekvenser som att medborgarna förlorar 

tillit till tjänstemän och politiker. Detta kan leda till att utvecklingsarbetet får motsatt effekt 

och resulterar i mindre delaktighet och ökad distans mellan tjänstemän, politiker och 

medborgare (Urban, m.fl., 2005, s. 48,53ff). Slutsatsen är att strategierna för att öka 

delaktigheten i ”utsatta” bostadsområden behöver utvecklas ytterligare (Urban, m.fl., 2005, s. 

100f). 

Internationell forskning beskriver att det är viktigt att redan från början i livet skapa miljöer 

för unga människor som främjar delaktighet och inflytande. Idag utesluts ungdomarna gång 

på gång från att vara delaktiga och kunna påverka (Evans, 2007, s. 697) och ungdomar känner 

ofta att de inte har något att säga till om i vare sig skolan, närområdet eller samhället (Evans, 

2007, s. 703f). Ungdomar är exkluderade från beslutsfattande som rör och påverkar deras liv 

(Evans, 2007, s. 705f) och det bidrar till att ungdomarna inte känner delaktighet och saknar 

inflytande (Evans, 2007, s. 700f). För att ungdomar ska få inflytande behöver vuxna lämna 

över den makt de besitter till ungdomarna, vilket sällan sker (Evans, 2007, s. 705f). 
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Problemområde 

Tidigare studier tyder på att ungdomarnas möjligheter till delaktighet och inflytande är 

begränsat av strukturer i samhället, och ungdomar boende i så kallade utvecklingsområden är 

mer begränsade än andra ungdomar.  Därav finns det ett allmängiltigt behov att undersöka 

vilka dessa strukturer är och på vilket sätt de påverkar ungdomarna. Ett arbete för att få 

ungdomar mer delaktiga samt ha mer inflytande i samhället kan ses som samhällsarbete, som 

enligt Wahlberg (1998, s. 23f) numera är en del av det sociala arbetet i samhället. 

Samhällsarbete kan vara att arbeta med problem som rör större grupper, exempelvis 

maktlösa/underprivilegierade grupper i samhället (Wahlberg, 1998, s. 25). Vidare menar 

Wahlberg (1998) att det handlar om att arbeta med och försöka förändra den sociala 

planeringen för att reducera centrala problem som berör dessa grupper och deras möjlighet till 

delaktighet och faktiskt inflytande i samhället (Wahlberg, 1998, s. 24f). Utifrån detta kan ett 

arbete för att få ungdomar mer delaktiga ses som ett betydelsefullt område inom socialt 

arbete. Denna studie riktar in sig mot ungdomar som bor i utvecklingsområden med avsikten 

att urskilja vilka strukturer som påverkar deras möjligheter till att vara delaktiga och ha 

inflytande i lokalsamhället samt det omgivande samhället.  

 

Under flera år har Örebro kommun arbetat med att utveckla hälsosamma stadsdelar med fokus 

på integration, genom att öka medborgarnas förutsättningar till delaktighet över frågor som 

berör deras hälsa och livskvalité. Ett tidigare projekt i Örebro har dock visat på svårigheter 

med att få människor delaktiga, speciellt gäller det olika invandrargrupper (Örebro kommun, 

2010). Via kontakt med Örebro kommun uppkom ett förslag att genomföra en undersökning 

som kommunen skulle kunna använda som underlag i deras pilotprojekt, Utveckling av 

hälsosam stadsdel med fokus på integration. Projektet ska bedrivas i stadsdelen Varberga och 

ska prioritera insatser som främjar barn och ungdomars livsvillkor (Örebro kommun, 2010). 

Utifrån detta blev utgångspunkten i denna studien att undersöka vad det finns för hinder och 

möjligheter för att kunna få ungdomar mer delaktiga i samhället.  

 

Syfte 

Syftet men denna studie är att undersöka ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. Vi 

ämnar därav undersöka vilka hinder och möjligheter som kan identifieras för ungdomars 

delaktighet och inflytande, utifrån ett makt- och delaktighetsperspektiv.  

 

 

 

 



 

3 

 

Frågeställningar  

 

- Hur skulle ungdomarna, i utvecklingsområden, vilja bli delaktiga och få inflytande i 

samhället? 

 

- Vilka hinder och möjligheter kan identifieras utifrån ungdomarnas perspektiv för att 

uppnå delaktighet och inflytande? 

 

Disposition 

I det första avsnittet, som redan avhandlats, har inledning till studiens ämne och syftet med 

uppsatsen samt en kort presentation av huvudfrågeställningarna framförts. I nästföljande 

avsnitt följer, begreppsdefinition samt de avgränsningar som gjorts i undersökningen. 

Upplägget fortsätter med en genomgång av tidigare forskning, där olika studier presenteras 

som berör delaktighet och inflytande. I det fjärde avsnittet framförs teoretiska utgångspunkter 

i studien. Det femte avsnittet är ett metodavsnitt där studiens tillvägagångssätt, motivering till 

val av metod, bearbetning av material och etiska överväganden framförs. I detta avsnitt 

diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet med följd av en 

metoddiskussion. Fortsättningsvis följer en resultat- och analysdel där en analys har 

genomförts av intervjuerna utifrån de teoretiska utgångspunkterna i studien. Slutligen 

presenteras slutsatserna i en slutdiskussion med förslag till framtida forskning. På det följer 

referenshänvisning och en bilaga med intervjuguiden. 

 

Begreppsdefinition 

 

Utvecklingsområde   

Begrepp som, ”utsatta” bostadsområden, socialt utsatta områden och segregerade områden 

förekommer i litteraturen som använts i studien. Begreppen är problematiska på grund av att 

det inte finns en tydlig definition av begreppen, utan många olika. Begreppen kan även vara 

stigmatiserande och därav har begreppen samlats under begreppet utvecklingsområden, vilket 

fortsättningsvis kommer att användas i denna studie.  

 

Avgränsning 

Den första avgränsningen i denna studie är åldersavgränsningen av begreppet ungdom. Det 

som i studien benämns som ungdom är personer mellan 15-21 år. Valet att avgränsa med en 

ålderskategori gjordes utifrån en tanke om att underlätta sökandet av respondenter. 

Fortsättningsvis när studien benämner ungdom tyder det på personer mellan 15-21 år. 
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Den andra avgränsningen är att studien inte valt att ta hänsyn till genus- eller 

etnisktperspektiv, det vill säga skillnaden mellan pojkar och flickors uppfattningar om 

delaktighet och inflytande samt skillnaden mellan ungdomar beroende på etnisk härkomst. 

Syftet med studien är att fånga ungdomars möjlighet till delaktighet oavsett kön eller etnicitet.  

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning visar att ungdomar utesluts vid flertal tillfällen från att vara delaktiga 

och kunna påverka då de upplever att deras röster inte blir hörda, i vare sig skolan, 

närområdet eller samhället (Evans, 2007, s. 697,700f). Flera studier, bland annat Evans 

(2007), menar att det är viktigt att se till att ungdomars åsikter och förslag tas på allvar och att 

de får känna att de har inflytande och är delaktiga (Evans, 2007, s.700f). Likaså styrker 

regeringens proposition 1998/1999:115 ”På ungdomars villkor” detta, att ungdomar ska både 

ha inflytande över den generella samhällsutvecklingen och över beslut som rör ungdomarnas 

egna liv och verksamheter. I propositionen framkommer tre mål som ska främja ungdomars 

delaktighet och inflytande i samhället; 

 Ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv 

 Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet  

 Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som 

en resurs  

 

Det framkommer även i propositionen att samhället ska kunna möta ungdomars önskemål och 

behov om mer direkta former av inflytande och delaktighet, detta ställer krav på att det 

politiska systemet, myndigheter samt andra samhälleliga institutioner i högre grad ska 

använda ungdomars kompetens inom olika områden (prop. 1998/1999:115, s. 30ff). 

Ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet bör betraktas i ett större 

samhällsperspektiv dvs. inom kommun och stat, detta medverkar till att värna om demokratin 

och ungas grundläggande rättigheter (1998/99:115, s.10f). I likhet med detta visar resultatet 

av Statens offentliga utredningar (SOU, 1991:12) att politiker bör delegera ansvar och vissa 

beslut till en mer lokal nivå för att fler ska känna sig delaktiga och underlätta för ungdomar att 

få sin röst hörd. Detta kan ske genom samordning och decentralisering av de lokala politiska 

resurserna för att öka ungdomars delaktighet och möjlighet till inflytande (SOU, 1991:12, s. 

272ff). Även i Evans (2007) studie framkommer det att för att unga ska känna sig berättigade 

att påverka i samhället behöver de kunskap och vissa färdigheter, och att vuxna behöver förse 

ungdomar med erfarenhet och strukturer. Det är vuxnas plikt att stötta ungdomar att utveckla 

en känsla av delaktighet i samhället samt stärka dem genom att skapa strukturer där ungdomar 

utvecklar färdigheter och möjligheter att använda dem (Evans, 2007, s.702, 705f). 
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Andra studier visar också att faktorer som kan påverka ungdomars möjlighet till delaktighet 

är, socioekonomisk status, klass och etnisk tillhörighet. Demokratiutredningens betänkande 

En uthållig demokrati (2000) visar att utvecklingen under 1990-talet har lett till social, 

ekonomisk och etnisk segregering. Detta har bidragit till att en ökad boendesegregering har 

skapat en uppdelning av dels homogena vita medelklassområden med en högre delaktighet i 

det politiska livet och dels heterogena mångkulturella områden där den politiska delaktigheten 

är låg (SOU, 2000:1, s. 179). Människorna i de sistnämnda områdena är såväl socialt som 

politiskt marginaliserade vilket försvårar deras tillträde till den offentliga arenan och minskar 

deras förhoppningar att kunna påverka samhällets utveckling genom parlamentariska former 

(SOU, 2000:1, s. 226). Människors olika positioner i samhället ger således olika erfarenheter 

av och tillträde till den sociala arenan. Detta bygger på en strukturell ojämlikhet som leder till 

att privilegierade grupper gynnas och grupper som är mindre privilegierade missgynnas. Det 

skapas alltså inte bara en social och politisk ordning utan också en ordning som bidrar till att 

vissa grupper framträder mer än andra (SOU, 2000:1, s. 84f). Likaså visar resultatet av en 

annan SOU-rapport (1991:12) att de största och mest omfattande skillnaderna i att få sin röst 

hörd är dolt bakom olika sociala och ekonomiska strukturer (SOU, 1991:12, s. 49).  Det finns 

även skillnader mellan ungdomsgrupper när det gäller att få möjlighet och tillträde till de 

olika arenorna som medverkar till att ungdomar blir delaktiga och får inflytande. Det beror 

delvis på att ungdomarna har olika resurser och en av dessa resurser är den socioekonomiska 

gruppen de tillhör. Det har visat sig att ungdomars möjligheter för att få delta och få 

inflytande senare i livet på olika arenor, beror på vilka uppväxtvillkor som råder, ju lägre 

socioekonomisk status desto mindre delaktighet och inflytande och vice versa (SOU, 1991:12, 

s.57f). 

En studie utförd av Ungdomsstyrelsen (2008) stärker det faktum att uppväxtvillkoren 

påverkar möjligheterna till att delta i samhället. Resultatet visar att ungdomars situation i 

socialt utsatta områden som har låg socioekonomisk status och en hög andel personer födda 

utanför Sverige, har ett sämre utgångsläge vad gäller fortsatta studier och yrkesliv, än andra 

ungdomar som är bosatta i mer välbärgade områden. Rapporten belyser dock att det är ytterst 

viktigt att förstå att ungdomarnas situation i socialt utsatta bostadsområden inte enbart beror 

på deras etniska bakgrund eller socioekonomiska ställning, utan det är istället de 

sammanslagna effekterna av klass, etnicitet och boendesegregation (Ungdomsstyrelsen, 2008, 

s. 8,11).  I Månssons (2008) forskning skildras att människors sociala, ekonomiska, 

nationella, religiösa eller etniska tillhörighet skapar kategoriseringar som leder till en 

medvetenhet om vilka grupper människor tillhör (Bauman, 1991;1999c ref av Månsson, 2008, 

s. 61). Detta kan i sin tur leda till minskad delaktighet när människor identifierar sig med 

vissa grupper. Därmed är det viktigt att överbrygga gränser mellan människorna för att öka 

möjligheten till delaktighet (Månsson, 2008, s. 86f). 
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Rapporten ”Tre bostadsområden mot segregation”, har utvärderat ett projekt, 

Storstadssatsningen, som utförts i olika bostadsområden. Regeringen och riksdagen beslutade 

om ett utvecklingsavtal mellan stat och kommun för ett antal ”utsatta” bostadsområden för att 

bryta sociala, etniska och diskriminerande segregeringar (Urban m.fl., 2005, s. 11). Även 

denna rapport visar att strukturella orsaker påverkar situationen i så kallade utsatta 

bostadsområden och att dessa maktstrukturer finns utanför bostadsområdet i form av 

ojämlikhet och strukturell diskriminering, vilket i sin tur föreligger som hinder för människors 

delaktighet (Urban, m.fl., 2005, s. 77, 90)  

I likhet med annan forskning visar Beck och Jennings (1982) artikel olika faktorer som 

påverkar ungdomars deltagande, dock menar de att den största inverkan på ungdomars 

deltagande beror på föräldrars socioekonomiska status och deltagande i skolaktiviteter utanför 

läroplanen.  Utgångspunkten i artikeln är att vuxet politiskt deltagande hänger samman med 

att vuxna personer socialiserats till sitt politiska beteende och attityder när de var unga (Beck 

& Jennings, 1982, s. 94).  Bland annat påverkar föräldrarnas socioekonomiska status, 

samhällsorientering och politisk aktivitet barnets politiska orientering genom att barnet 

placeras i en social miljö som uppmuntrar medborgarnas attityder och involvering (Connell, 

1972 ref av Beck & Jennings, 1982, s. 97). Föräldrars egna politiska delaktighet kan också 

vara en möjlig orsak till barnens delaktighet senare i livet genom att barn både imiterar och 

påverkas av föräldrarnas verksamhet och attityder till politik (Beck & Jennings, 1982, s. 98). 

Även skolan har inverkan på ungdomars deltagande senare i livet, då skolan försöker 

implementera och influera unga vuxna till att aktivera sig i sin närmiljö. Engagemang i skolan 

liksom föräldrars medverkan kan hjälpa till och utveckla hur individen interagerar med 

samhället, landet och den övriga världen (Beck & Jennings, 1982, s.101).  

 

Likaså visar Evans (2007) studie att ungdomars delaktighet och erfarenhet av samhället 

påverkar deras utveckling av att bli en aktiv medborgare i samhället. Ungdomar som är 

delaktiga och har inflytande i samhället utvecklar som vuxna en moral som bidrar till att de 

vågar ta ställning och agera utifrån vad de tror på (Evans, 2007, s. 696). Grunden för 

individens deltagande i samhället är att känna delaktighet och delaktigheten är också 

betydelsefull för det sociala samspelet samt utvecklingen av individens välmående (Evans, 

2007, s. 695). För att ungdomar ska kunna känna delaktighet är det viktigt att redan i början 

av deras liv skapa miljöer som främjar detta (Evans, 2007, s. 697). I likhet med 

Ungdomsstyrelsens rapport (2008) visar Evans studie (2007) att de ungdomar som får 

chansen att påverka och bli involverade i samhället ofta är från välbärgade hem och de 

ungdomar som särskilt behöver känna tillhörighet och mening med samhället utesluts (Evans, 

2007, s. 697). 
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Evans (2007) studie visar att unga människors upplevelse av att känna delaktighet i samhället 

uppkommer när de upplever att de blir lyssnade på och förstådda. Det bidrar till att 

ungdomarna känner delaktighet och att de faktiskt har inflytande (Evans, 2007, s. 700f). 

Resultatet visar att i de fall ungdomar upplevt få sin röst hörd var det vanligtvis i 

samhällsbaserade organisationer, dock när det gällde närområdet eller kommunen upplevde de 

att de inte blivit lyssnade på och inte fått sin röst hörd. Det framförs att ungdomar är 

exkluderade från beslutsfattande som rör och påverkar deras liv (Evans, 2007, s. 704ff). På 

motsvarande sätt yttras det i regeringens proposition (1998/1999: 115) att ungdomar ofta 

beskrivs uppleva en känsla av maktlöshet. Det framkommer även att detta inte beror på att 

ungdomar saknar intresse eller engagemang utan ungdomar vill vara med, påverka, bestämma 

och få ta ansvar i olika sammanhang, men problemet ligger i att ungdomar ofta upplever att de 

inte släpps in där makten finns (prop. 1998/1999:115, s.10).  

 

En SOU-rapport (2000:1) beskriver att ingen formellt sett är utestängd från det offentliga 

rummet i ett demokratiskt samhälle, det betyder emellertid inte att alla individer och grupper 

som befolkar rummet har samma förutsättningar att delta i den dialog som syftar till att finna 

lösningar på allmänna problem (SOU, 2000:1, s.36). Ungdomar är en av de grupper som 

anses vara mer politiskt svaga än andra (SOU, 2000:1, s. 216). Även Evans (2007) forskning 

skildrar denna maktlöshet och menar att ungdomar ofta är osynliga förutom när de blir 

anklagade för att orsaka problem. Studien visar att ungdomar är mottagare för den makt och 

inflytande som de vuxna besitter och möjligheten de vuxna har att lämna över makten till 

ungdomar nyttjas sällan.  Ungdomar utvecklar en förmåga och behov av att tillföra något till 

världen, men möjligheterna för att utveckla färdigheter att kunna spela en viktig roll i 

samhället är knapphändiga. Ungdomars möjlighet till hur delaktiga de får vara i samhället 

begränsas av vuxna. De vuxna styr i vilken utsträckning ungdomar har inflytande och hur 

deras röst räknas samt vilket stöd de får till att göra sin röst hörd i samhället (Evans, 2007, s. 

705f). Regeringens proposition (1998/1999:115) beskriver detta som ett hinder, att 

traditionella arbetssätt hämmar nya tankesätt och metoder för att skapa utrymme för den 

delaktighet ungdomar söker efter. Hur samhället bemöter ungdomars möjlighet att påverka 

och utöva inflytande är avgörande för hur ungdomarna själva ska lyckas utöva inflytande 

(1998/1999:115, s.10f).  

 

I en sammanfattning från en SOU- rapport (1997:71) poängteras vikten av att unga får verklig 

makt och inte dras in i en skendemokratisk process som bidrar till att de istället vänder sig 

från politiken (prop. 1998/1999:115, s. 90). I Nilssons (2005) studie framförs det, i likaledes 

med andra forskningar, att det är makthavarna som bestämmer hur, var och när medborgarna 

har möjlighet till inflytande (Nilsson, 2005, s. 85f). Vidare framkommer det att för att få 

medborgarna att bli mer delaktiga krävs det att makthavarna besitter en god vilja att släppa in 

medborgarna, det är makthavarna som skapar förutsättningar för att deltagandet ska bli 
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genuint och reellt (Nilsson, 2005, s. 169). Om inte makthavarna vill ge ifrån sig makt kan det 

bidra till att medborgarna får bestämma i den ”lilla” demokratin, medan politikerna tar hand 

om den ”stora”. Det bidrar i sig till att skapa ännu större klyftor mellan medborgare och 

makthavare, ett ”vi” och ”dom” perspektiv bildas, där folket ställs mot eliten (Montin, 1998, 

ref av Nilsson, 2005, s. 176). I de försök där det skylls på att medborgarna inte var tillräckligt 

aktiva har det egentligen handlat om en politisk ovilja att se till att få det att fungera. Allting 

går tillbaka till att det är makthavarnas vilja som styr vilken delaktighet och vilket inflytande 

medborgarna får (Nilsson, 2005, s. 177, 181). 

Tidigare forskning visar att trots olika försök, från kommuner och landsting runt om i Sverige, 

att öka inflytandet bland medborgarna är det en liten del som verkligen är delaktiga och får 

inflytande (Montin, 1998 ref av Nilsson, 2005 s. 85). I Nilssons (2005) studie framkommer 

det, att för att få människor mer engagerade i samhället har regeringspropositionen 

”Demokrati för det nya seklet” utvecklats, däri poängteras att alla ska ha samma möjligheter 

att påverka både sin vardag och samhället i sig. Dessutom ska särskild hänsyn tas till 

arbetslösa, personer med annan etnisk bakgrund och ungdomar (Nilsson, 2005, s.157). Detta 

har lett till att insatser har utförts där syftet har varit att försöka få medborgare mer delaktiga 

samt att ge dem mer inflytande. Dock finns det de som menar att dessa insatser bara är försök 

till att människor ska känna sig delaktiga, men egentligen vill makthavarna inte ge 

medborgarna faktisk delaktighet och inflytande (Nilsson, 2005, s. 161). Även om insatserna 

pekar mot att medborgarna i samhället givits fler möjligheter till att uttrycka sina åsikter samt 

påverka beslut som ska fattas är det inte säkert att det är så. Det är lätt att skapa ytliga 

förändringar, men för att det verkligen ska ske en förändring måste den ske på djupet 

(Nilsson, 2005, s. 163). Precis som Dahlstedt (2005) uttrycker sig kan inte makt och 

inflytande omfördelas av sig själv, utan omfördelningen uppnås endast genom en långvarig 

organisering (Dahlstedt, 2005, ref av Nilsson, 2005, s. 163).  

Annan forskning som visar att medborgarna inte uppnår verklig delaktighet i samhället är 

rapporten ”Tre bostadsområden mot segregation”, där projektet Storstadssatsningen 

utvärderas.  Projektet syftade till att ge människor tillgång till olika rättigheter och skapa en 

känsla av delaktighet, där målsättningen var att utveckla ett normativt medborgarskap istället 

för endast formellt medborgarskap. Med normativt medborgarskap menas att invånarna ska få 

tillgång till en känsla av delaktighet och rättighet medan formellt medborgarskap omfattar 

sociala och civila rättigheter, som att ha rätt till arbete och utbildning (Urban, m.fl., 2005, s. 

11, 26f). Dock framkommer det att det har varit problematiskt att uppnå målsättningen, 

eftersom det funnits svårigheter med att hitta former och metoder för att nå de boende och 

kunna öka delaktigheten (Urban, m.fl., 2005, s. 51). Resultatet visade att när det gäller 

insatsernas form och innehåll har de boende inte varit med och påverkat i någon större 

omfattning, utan den övervägande delen av verksamheterna utformades av tjänstemän som 

ansågs sig ha kunskap om lämpliga åtgärder för hur boendesegregationen skulle bekämpas 
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(Urban, m.fl., 2005, s. 81,95). I likhet med annan forskning framförs det i rapporten att 

kommuner bör i större utsträckning arbeta med att skapa möjligheter för de boende, för att 

deras erfarenheter och åsikter ska komma fram och få större betydelse (Urban, m.fl., 2005, s. 

82).  

I utvärderingen framkommer det även att de största hindren i Storstadssatsningen samt i 

många andra projekt är kortsiktiga insatser och att det inte riktigt finns ett 

underifrånperspektiv då staten avgör hur de lokala avtalen ska utformas. Kommuner utlovar 

inflytande som inte kan uppfyllas. Ett exempel är medborgarförslag där medborgarnas 

inflytande inte påverkar vare sig politiska fastställanden eller beslut (Urban, m.fl., 2005, s. 

90). Mobiliseringsverksamheter som aldrig resulterar i något ökat inflytande och ständigt 

avbrutna dialoger medför konsekvenser som att medborgarna förlorar tillit till tjänstemän och 

politiker. Detta resulterar i mindre delaktighet och ökad distans mellan tjänstemän, politiker 

och boende (Urban, m.fl., 2005, s. 48,53ff) vilket i sin tur kan resultera i ökat misstroende för 

lokal politik och demokrati (Urban m. fl., 2005, s. 100f). Detta kan ses i likhet med SOU-

rapporten (2000:1) som menar att ett politiskt utanförskap innebär en försvagad tilltro till 

politiker (SOU, 2000:1, s. 228). I SOU-rapporten framgår det även att ett politiskt utanförskap 

kan bero på ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga att påverka samhällets riktning och olika 

sociala, kulturella och politiska frågor (SOU, 2000:1, s. 228).  

I ungdomspropositionen framkommer det att om unga inte känner sig delaktiga försvagas en 

avgörande del av grunden för det demokratiska samhället, vilket är oacceptabelt utifrån 

demokratisynpunkt och allvarligt för vår samhällsutveckling (prop. 1998/1999:115, s. 30ff).            

Demokrati, delaktighet och inflytande är beroende av makt och den som är delaktig har också 

makt att påverka utvecklingen. Makten har i SOU:s maktutredning givits tre ansikten, det 

första handlar om att vara aktiv i exempelvis facket, elevråd och föreningens styrelse. Det 

andra ansiktet innefattar vem som har tolkningsföreträde när det gäller vilka frågor som ska 

diskuteras i exempelvis elevrådet, när eleverna vill diskutera utbildningens kvalité, får de 

istället i uppgift att bestämma skolresan. Det tredje ansiktet är gömt bakom de första två och 

handlar inte om den formella makten utan om ungdomars medvetande. Hur ungdomarna 

påverkas av allt de utsätts för idag, tv, media, internet, upplevelser och alla möjligheter som 

ges, är grunden för hur deras medvetande formas och den makt de kommer att utöva när de 

möter vuxenlivets arenor (SOU, 1991:12, s. 23). Människan föds inte i ett tomt rum utan in i 

ett befintligt samhälle där den påverkas av allt runt omkring, som de historiska och sociala 

rötterna samt de ekonomiska förhållandena (SOU, 1991:12 s. 47f). 

Denna forskningsöversikt har visat att samhällets strukturer och bemötande av ungdomarna 

utgör ett hinder för deras möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. 

Forskningsöversikten belyser aspekter som visar att ungdomarna tillhör en underordnad grupp 

i samhället. Hinder som visat sig är, att ungdomar har svårt att göra sin röst hörd i samhället 
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på grund av att de saknar kunskap för hur de ska gå tillväga samt att deras röster inte anses 

vara betydelsefulla. Forskningen har även visat att de vuxna inte har kunskap om hur de ska få 

ungdomar delaktiga samt att de som innehar makt inte vill dela med sig, vilket kan ses som 

ytterligare ett hinder. Studierna tar även upp olika möjligheter för att öka delaktigheten hos 

människor, de som innehar makt bör fördela den jämt, vuxna bör förbereda ungdomar för 

meningsfulla roller i samhället genom att ge dem kunskap och färdigheter. Ungdomars 

möjlighet till delaktighet har också visat sig påverkas av att ha människor runt omkring sig 

som är politiskt engagerade. Det är även viktigt att skapa dialoger mellan politiker och 

invånare för att öka delaktigheten. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Intersektionalitet används i studien för att belysa hur strukturer och ordningar i samhället 

påverkar ungdomars möjligheter till delaktighet. Det intersektionella perspektivet belyser hur 

olika maktstrukturer och kategorier samspelar och påverkar varandra, det handlar om en 

komplex och dynamisk analys av maktstrukturer (Mattson, 2010, s. 17). Begreppen makt, 

demokrati och delaktighet används för att kunna analysera och skapa en förståelse för 

ungdomars hinder och möjligheter till delaktighet samt inflytande i samhället.  

Intersektionalitet  

Människor som placeras i specifika och underordnade kategorier utgör ett grundläggande 

villkor för ifrågasättandet av maktrelationer. Den sociala ordningen bidrar till social splittring 

i samhället, fokus bör därmed riktas mot de etablerade formerna för social ojämlikhet som 

hindrar människor från att bli delaktiga i samhället (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 52f).   

 

Samhällets maktstrukturer är av betydelse i det sociala arbetet för att de belyser centrala 

kategorier som bidrar till att förtryck och ojämlikhet upprätthålls och återskapas (Mattson, 

2010, s. 9).  Vad är då maktstrukturer? Det kan sägas vara de krafter i samhället som skapar 

kategorier och grupper. Maktstrukturer ligger på ett sätt ”utanför” oss, på en övergripande och 

strukturell nivå, samtidigt är det vi som upprätthåller dem genom vårt agerande och våra 

tankar. Med kategori avses en grupp, som av olika anledningar eller företeelser förs samman 

för att de har något gemensamt. Intersektionalitet är ett sätt att se på kategorier och 

maktstrukturer och förstå hur de förhåller sig till varandra (Mattson, 2010, s. 37ff). 

 

Intersektionalitet kan ses som ett teoretiskt perspektiv om maktrelationer och den sociala 

ordning vi lever i, som kopplar makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera som 

subjekt inom ramen för samhällets strukturer (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 11,16). 

Maktstrukturer kan ses genom olika klasspositioner som avgör vilka möjligheter och utrymme 
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som ges, samt påverka känslan för vilka vi är, vad vi kan göra och vilka möjligheter vi har 

(Mattson, 2010, s. 71). Det intersektionella perspektivet synliggör och problematiserar olika 

strukturer som anses vara grundläggande för maktutövandet och bevarandet av ojämlikhet i 

samhället (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 24 ). Utgångspunkten i intersektionalitet är att 

analysera människors erfarenheter, identiteter och möjligheter utifrån en rad olika positioner i 

samhället, som kön, klass, etnicitet och ålder. Avsikten är att öppna möjligheten till att 

upplösa gränser mellan olika sociala kategorier och istället uppmärksamma den samverkan 

som råder mellan olika faktorer och lyfta fram dessa och dess betydelse i samhället. Dessa 

ordningar måste förstås som en sammansättning av faktorer som påverkar varandra för att 

kunna förklara hur ojämlikhet uppstår och på vilket sätt makt utövas (Nationalencyklopedin, 

2010).   

Makt 

Det strukturella perspektivet analyserar makten utifrån att samhället består av bestämda, 

strukturerade förhållanden mellan olika positioner. Dessa bestämmer i sin tur de flesta andra 

förhållanden i samhället, makt verkar inom alla strukturer (Sohlberg & Leilufsrud, 2010, s. 

87f).  Karl Marx är en representant för det strukturella synsättet, han hävdade att en individs 

handlingsmöjligheter inte kan ses som fria, utan är i stor grad beroende av vilken 

samhällsklass individen tillhör (Gottardis, 2004, s. 12). Steven Lukes är en annan representant 

för det strukturella synsättet, han menar att en förståelse av makt kräver ett beaktande av 

strukturella faktorer som föregår individen och i viss mån styr dennes handlande. Lukes 

menar att människor kan vara utsatta för maktutövande trots att inga medvetna val har gjorts, 

trots att inga beslut har tagits från den maktutövande aktörens sida (Gottardis, 2004, s. 13)  

 

Teorin om maktens tre ansikten 

Makten kan sägas ha tre ansikten, det innebär tre olika sätt att analysera makt; ett 

endimensionellt perspektiv, ett tvådimensionellt perspektiv och ett tredimensionellt perspektiv 

(Lukes, 2004, s.24). Maktens första ansikte representeras av det endimensionella perspektivet, 

i maktens andra ansikte representeras det endimensionella och tvådimensionella perspektivet 

och i det tredje ansiktet representeras alla tre perspektiven.   

 

Det endimensionella perspektivet 

Makten första ansikte har i huvudsak utvecklats av Nelson Polsby (1963) och Robert Dahl 

(1957). Det första maktansiktet brukar benämnas som den öppna, i vissa fall den enda 

observerbara, maktrelationen mellan olika aktörer (Johansson, 2002, s. 72). Dahl menar att 

mekanismerna som avgör hur makt verkar i en relation har med resurser att göra, de politiska 

deltagarna förfogar över olika resurser. Det kan handla om positioner i organisationer, 

ekonomiskt inflytande och kunskap om spelets regler (Dahl, 1957, s. 203-206). Det 

endimensionella perspektivet redogör för den beslutsfattande makten. Perspektivet fokuserar 
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på analysen av makt genom att hävda att makt yttrar sig i form av konkreta handlingar eller en 

faktisk, iakttagbar konflikt (Dahl, 1957). En central utgångspunkt i det endimensionella 

maktperspektivet är att makten visar sig genom att undersöka vilka som deltar i politiska 

frågor, som det råder olika uppfattningar om. För att avgöra vilka individer och grupper som 

har mer makt i samhället bör det studeras vilka som ”vinner överhand vid beslutsfattandet”. 

Detta innebär att aktörers makt mäts genom att studera deras förmåga att påverka utfallet i 

olika beslutssituationer (Polsby, 1963, s. 112-121). 

 

Det två dimensionella perspektivet 

Kontroll över agendan är kännetecken för maktens andra ansikte.  En agenda eller en 

dagordning handlar om att det är fråga om en lista över ämnen eller frågor som är aktuella för 

en diskussion. Listan anger också det som inte ska diskuteras genom att det inte finns 

nedtecknat (Johansson, 2002, s. 70f). Bachrach och Baratz (1962) har utvecklat det 

endimensionella maktperspektivet till ett tvådimensionellt maktperspektiv.  Utvecklingen 

innefattar frågan om kontroll över den politiska dagordningen och det sätt som potentiella 

frågor hålls utanför den politiska processen. Utöver det endimensionella maktperspektivets 

innebörd läggs ytterligare en faktor till när maktbegreppet ska analyseras, nämligen 

möjligheten att styra vilka frågor som ska diskuteras och vilka som aldrig når en offentlig 

debatt. (Bachrach & Baratz, 1962, s. 947-952). Detta beskrivs enligt följande; 

”Givetvis utövas makt när A deltar i beslutsfattande som påverkar B. Makt utövas också när A lägger ner 

energi på att skapa eller förstärka sociala och politiska värderingar och institutionella procedurer som 

begränsar den politiska processen till en offentlig diskussion endast av sådana frågor som är jämförelsevis 

ofarliga för A. I den mån A lyckas med detta är B i praktiken förhindrad att på arenan föra in sådana 

frågor som skulle kunna få en lösning som allvarligt skadar A:s preferenser” (Femia, 1981, s. 37 ref av 

Lukes, 2004, s.29). 

 

Det tredimensionella perspektivet  

Innebörden i maktens tredje ansikte handlar om att uppnå ett samförstånd gällande olika 

frågor genom att forma människors politiska preferenser. Om individers politiska preferenser 

neutraliseras till att innehålla likasinnade åsikter förhindras konflikter att uppstå mellan 

konkurrerande åsikter. Dock innebär inte detta att konflikterna försvinner, de förblir latenta, 

men tänkbara meningsskiljaktigheter görs omedvetna för de inblandade parterna (Johansson, 

2002, s. 69).    

Det tredimensionella maktperspektivet är en utvidgning av de båda första perspektiven, vilket 

innebär att detta perspektiv fortfarande inkluderar de andra två men inkluderar makten att 

styra människors idéer och önskningar (Lukes, 2004, s. 33ff). Lukes menar att den yttersta 

maktutövningen inte är att A utövar makt över B genom att förmå B att göra något som denne 

inte vill.  Den yttersta formen av maktutövning enligt Lukes är istället att ha makt att influera, 

forma eller bestämma B:s önskningar, det vill säga att få B att foga sig genom att kontrollera 
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B:s önskningar och idéer (Lukes, 2004, s. 35). Detta innebär inte bara att A utövar makt över 

B genom att vinna i beslutsprocesser eller genom att förhindra B:s frågor att komma upp på 

dagordningen.  A utövar även makt genom A:s möjligheter att förändra B:s uppfattning i den 

aktuella frågan (Lukes, 2004, s. 33ff ). 

Demokrati 

Ett demokratiperspektiv är en förutsättning för att förändra maktförhållanden, där målet är att 

makten fördelas jämlikt mellan medborgarna. Det vill säga att alla människor ska ha lika stora 

möjligheter till makt över, och deltagande i, de gemensamma beslut som fattas. För att detta 

ska kunna ske måste rådande maktstrukturer synliggöras (Huusko, m.fl., 2008, s. 15).  

 

Ett demokratiperspektiv innehåller tre principer; icke-diskriminering, rättighetsfokus och 

aktivt folkligt deltagande. Grunden för icke-diskriminering är alla människors lika värden, en 

förutsättning för att möjliggöra faktiskt deltagande. Rättighetsfokusprincipen står för att alla 

ska veta sina rättigheter och aktivt folkligt deltagande innebär att alla som berörs av ett beslut 

ska ha möjlighet till inflytande direkt eller indirekt. Dessa principer tillsammans kan bidra till 

att ”marginaliserade” ungdomar ökar kontrollen över sina liv, därmed fördjupas demokratin. 

Demokratiarbete handlar om att unga har rätt att delta i samhällsutvecklingen, rätt att delta 

politiskt, rätt att organisera sig och rätt att ta kontroll (Huusko, m.fl., 2008, s. 15ff). I arbetet 

med utvecklingsfrågor och demokrati är det särskilt viktigt att se till ungas ansvar, beslutsrätt 

och utrymme. Kärnan i arbetet med ungas inflytande är en fråga om demokrati. Det är viktigt 

att se unga som en aktör istället för som en problematisk grupp, detta ökar möjligheterna för 

att skapa ett utvecklingssamarbete då de unga själva vet vilka osynliga hinder som finns för 

ungas deltagande.  Ungdomar har kunskap och erfarenhet om hur andra unga kan nås och 

vilka metoder och former som krävs för att engagera och involvera dem (Huusko, m.fl.,2008 

s.17,24).  

Delaktighet 

Demokrati är grunden för delaktighet (Statens ungdomsråd, 1985, s. 53). Delaktighet är en 

social och kollektiv handling där individen ska vara aktiv och kunna kontrollera istället för att 

vara kontrollerad.  Med delaktighet följer uppgifter, kunskaper och makt, men också ansvar, 

skyldigheter och plikter (Statens ungdomsråd, 1985, s. 32ff).  En av de viktigaste orsakerna 

till ungdomars låga delaktighet är att de känner att de inte har något att tillföra och anser att de 

inte kan påverka politiken eller samhället. Känslan av politisk maktlöshet och främlingskap 

bidrar till att ungdomar tar avstånd från politiska system och samhällsförändringar (Statens 

ungdomsråd, 1985, s. 59f). 

 

Teorier om delaktighet visar på vikten av att unga ska få påverka och ta ansvar (Statens 

ungdomsråd, 1985, s. 59f). Delaktighet bidrar till ett större självförtroende hos människor då 

känslan av att ens synpunkter, tankar och att få tillföra något ses som värdefulla. Alla har ett 
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behov av att känna sig viktiga och få spela en roll i samhället. Delaktighet bidrar till detta och 

påverkar i sin tur att öka viljan till att påverka och förändra (Statens ungdomsråd, 1985, s. 52).   

Motsatsen till att vara delaktig är att vara utestängd och att inte få vara med (Statens 

ungdomsråd, 1985, s. 32). Stigendal (2003) menar att brist på delaktighet exempelvis kan bero 

på bristande; vilja, påverkan, meningsfullhet, förståelse och förtroende. Dessa faktorer kan 

bidra till att ungdomarna inte får vara delaktiga och istället aktivt stängs ute från samhället 

(Stigendal, 2003, s. 34).   

 

Delaktighet betyder att ha rätten att påverka och fatta beslut inom olika områden i samhället.  

Det finns dock olika meningar och grader om vad delaktighet är, är det att vara med när 

makthavarna bestämmer eller är avsikten med delaktighet en förändring av makt- och 

beslutsordningen? (Statens ungdomsråd, 1985, s. 56f). Definitionen av delaktighet är många 

gånger oklar. I denna studie beskrivs tre former av delaktighet; faktisk delaktighet, känsla av 

delaktighet och teoretisk delaktighet.  

 

Faktisk delaktighet innebär att verkligen kunna påverka besluten och skapa förändring, dvs. 

när man både känner sig delaktig och faktiskt är det (Statens ungdomsråd, 1985, s. 57, 

Stigendal, 2003, s. 33f). En känsla av delaktighet kan skapas när individer exempelvis blir 

informerade om beslut och får framföra sina åsikter, men i slutändan är det myndigheter, 

tjänstemän och politiker som har makten att fatta själva besluten. Det innebär att känna sig 

delaktig utan att rent faktiskt vara det, så kallad pseudo – delaktighet (Statens ungdomsråd, 

1985, s. 57). Genom att känna sig delaktig innebär det att individen känner en tillhörighet i 

samhället där gemensam förståelse skapas tillsammans med andra människor och ett ”vi” 

bildas (Stigendal, 2003, s. 35). Med teoretisk delaktighet menas i studien att vara delaktig i 

olika system i samhället, men med avsaknad av en känsla att vara delaktig. Teoretisk 

delaktighet, innebär att individen kan vara delaktig utan att det känns så. Den teoretiska 

delaktigheten har givits innebörd utifrån det Stigendal (2003) menar att individen kan vara 

etablerad och ha kontakt med olika delar av samhället som arbete, föreningar och statliga 

institutioner, men upplever ingen tillhörighet eller möjlighet att få vara med och påverka 

(Stigendal, 2003, s. 33ff). 

  

Utvecklingsekologin 

För att få en förståelse för hur ungdomars delaktighet och inflytande påverkas av hinder i 

samhället samt hur ungdomarna påverkas av olika faktorer som hemmet, skolan, närområde 

och relationerna dess emellan samt kommunen och politiska beslut, används Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell i studien för att skapa en analysmodell. Begreppen från de 

teoretiska utgångspunkterna, makt och delaktighet lyfts in i analysmodellen för att kunna 

förstå ungdomarnas situation. 
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Utvecklingsekologins grundare var Ulrie Bronfenbrenner (1979) och teorin bygger på att 

studera samspelet mellan individen och miljön. Individens utveckling handlar om hur den 

samverkar och påverkas av den omkringliggande miljön (Andersson, 1982, s. 35ff; 

Andersson, 2002, s. 185). Enligt Bronfenbrenners teori är det viktigt att se till interaktionen 

mellan individen och omgivningen, det är där utvecklingen av individen sker (Andersson, 

1982, s. 38; Andersson, 2002, s. 188). Individen är inte ett oskrivet blad som endast tar emot 

avtryck från sin omgivning utan individen förändrar även den miljön denne befinner sig i, det 

är ett ständigt samspel (Andersson, 2002, s. 188).  

Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen i samhället består av fyra olika nivåer, 

mikro, meso, exo och makro (Andersson, 1982, s. 40f). Mikronivån inbegriper individen och 

dess närmiljö, som hemmet, skolan, närområdet och vännerna. I mesonivån studeras hur 

relationerna mellan närmiljöerna i mikronivån påverkar individen. Ett exempel som ges är att 

individens prestationer i skolan inte bara påverkas av skolmiljön utan är även beroende av 

stöd från hemmet. Exonivån innefattar det som inte direkt berör individen men har en indirekt 

påverkan, som socioekonomisk status och kommunal politik. Makronivån är mer 

övergripande och innehåller ideologi, normer och värderingar samt nationella politiska lagar 

och beslut (Andersson, 1982, s. 39f). Nivåerna är dock inte hierarkiskt indelade utan de 

omsluter varandra och interagerar med varandra, miljön påverkar individen men individen 

kan också påverka miljön (Andersson, 2002, s. 187ff).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen i miljön (Andersson  1982) 
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Metod 

 

En del av syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i olika utvecklingsområden, vill 

vara delaktiga och få inflytande i lokalsamhället, det innebär tolkning och förståelse av 

ungdomarnas uttryck för hur de vill bli delaktiga i samhället.  Kvalitativ metod kännetecknas 

av en tolkningsinriktad eller interpretativ kunskapsteoretisk ståndpunkt, det innebär att 

tyngdpunkten ligger på en förståelse av den sociala verkligheten med en utgångspunkt från 

hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2002, s. 250). Den kvalitativa 

forskningen använder begreppet livsvärld, som omfattar en persons upplevelse av sin vardag 

och hur denne förhåller sig till det, (Kvale, 1997, s. 34; Dalen 2007, s. 11). Därav har denna 

studie grundat sig i en fenomenologisk ansats där forskaren försöker förstå respondenternas 

livsvärld (Larsson, 2005, s. 93, Dalen, 2007, s. 15) Inom fenomenologin är människans 

subjektiva upplevelse central (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 166) och enligt Edström m.fl. 

(2005, ref av Jacobson Pettersson, 2008, s. 57) är delaktighet en subjektivt upplevd känsla. 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är forskningsverktyg vilket innebär att deras 

användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs (Kvale, 1997, s. 69; Bryman, 2002, s. 

16). Med utgångspunkt från studiens syfte valdes en kvalitativ metod med avsikten att kunna 

undersöka ungdomars upplevelser och känsla av delaktighet. Enligt Bryman (2002) bör 

forskaren välja en kvalitativ metod när fokus ska vara på det som sägs i intervjuerna (Bryman, 

2002, s. 250ff) och för att skapa förståelse för begreppet delaktighet lämpade sig en kvalitativ 

metod bättre än en kvantitativ metod.  

 

Litteraturanskaffning 

Studien påbörjades genom att undersöka vilken litteratur som fanns att tillgå inom ämnet. 

Litteraturen söktes i Universitetsbibliotekets egen katalog samt dess databaser, Social Service 

Abstract, Social Sciences Citation Index och Libris. Svenska sökord som använts är 

delaktighet, inflytande, ungdomar, förorten, samhälle, segregation, bostadsområde, social 

integration. Engelska sökord som använts är participation, youth och society. Sökorden har 

kombinerats på olika sätt och böjts i olika former för att få fram ett bredare urval. Litteratur 

och forskning som hittades genererade ytterligare relevant litteratur. 

 

Källkritik 

Den tidigare forskningen består till viss del av forskning från tidigt 1980-90 – tal, detta kan 

ses som relativt gamla studier. Dock har innehållet i dessa undersökningar bedömts som 

aktuellt, då det handlar om delaktighet och dess vikt. Även viss litteratur är av äldre upplagor, 

men det är fakta och teorier som inte har förändrats över tid.  

http://db.ub.oru.se/login?url=http://isiknowledge.com/wos
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Urval 

I studien har två urval använts, kriterieurval samt snöbollsurval. Studien riktar sig till 

ungdomar i åldern 15-21 år som är bosatta i utvecklingsområden i Örebro. Anledningen till att 

ungdomar i åldern 15-21 år valdes var för att undvika forskningsetiska dilemman kring 

samtycke när ungdomar under 15 år medverkade i studien. Urvalet var således ett så kallat 

kriterieurval. Ett kriterieurval innebär att man bestämmer ett antal kriterier som man vill att 

intervjupersonerna som ska vara med i undersökningen uppfyller (Dalen, 2008, s. 57f). 

Genom ett möte med stadsutvecklarna på Örebro kommun erhölls kontaktuppgifter till 

personer i kommunen samt olika föreningar som kunde hjälpa till med att hitta lämpliga 

intervjupersoner, ett så kallat snöbollsurval. Snöbollsurvalet, en typ av bekvämlighetsurval, 

karaktäriseras av att forskaren till en början försöker få kontakt med ett mindre antal 

människor för att sedan med hjälp av dessa få kontakt med ytterligare intervjupersoner 

(Bryman, 2002, s. 114f). Både kriterieurvalet och snöbollsurvalet är så kallade icke-

sannolikhetsurval eftersom urvalet inte har skett slumpmässigt (Bryman, 2002, s. 99).  

 

Tillvägagångssätt 

Tjänstemännen vid Örebro kommun rekommenderade personer som kunde kontaktas för att få 

hjälp att hitta ungdomar som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Första steget var 

kontakt via mejl. Ett missivbrev skickades till de berörda, brevet innehöll information om 

undersökningen, syftet, tillvägagångssättet och metoder som skulle användas samt hur 

resultaten skulle komma att presenteras och förmedlas.   Innan genomförelsen av intervjuerna 

besöktes ett av utvecklingsområdena i Örebro, med syftet att skapa en bild av miljön i 

området. Bryman (2002) lyfter fram att tolkningen och förståelsen av vad intervjupersonerna 

ifråga berättar, underlättas genom att känna in och bli mer välbekant med 

undersökningsområdet (Bryman, 2002, s. 306). 

Datamaterialet samlades in med hjälp av tre kvalitativa gruppintervjuer, sammanlagt deltog 

14 personer med en varierande sammansättning vad gäller kön. En gruppintervju innebär att 

flera intervjupersoner sitter ner och diskuterar olika frågeställningar (Bryman, 2002, s. 324f). 

Anledningen till att gruppintervjuer genomfördes baserades på antagandet att 

frågeställningarna skulle få utförligare och mer beskrivande svar om ungdomarna fick 

uttrycka sig i grupp. Tanken bakom det var, i likhet med Brymans (2002) synpunkt, att de 

andra intervjupersonernas åsikter skulle leda till en vilja att uttrycka sin egen åsikt, vilket i sin 

tur skulle kunna leda till en diskussion innehållande flera olika perspektiv på delaktighet 

(Bryman, 2002, s. 327, Kvale, 1997, s. 263). Intervjuerna som genomfördes i denna studie var 

semistrukturerade. En fördel med att använda en semistrukturerad intervju är att intervjuaren 

inte styr intervjun utan försöker leda diskussionen i rätt riktning genom att utgå från vissa 
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teman. Intervjuaren ska även försöka få alla intervjupersoner att delta lika mycket (Wibeck, 

2010, s. 57).   

 

Två av intervjuerna utfördes på en fritidsgård i ett av utvecklingsområdena och en av 

intervjuerna hölls i personalens kök på biblioteket i ett av utvecklingsområdena. Vid 

intervjutillfällena användes en mp3-spelare för att underlätta transkriberingen och analysen. 

Bryman (2002, s. 310f) anser att inspelning av intervjuer är ett obligatoriskt moment, för att 

kunna få med vad och hur intervjupersonerna svarar krävs det att forskaren kan göra en 

fullständig redogörelse av materialet. Inspelningen och transkriberingen bidrar även till 

möjligheten att kontrollera vad intervjupersonen har sagt, vilket kan leda till mindre 

feltolkningar och en mer noggrann analys (Bryman, 2002, s. 310f). 

Intervjuguide 

En intervjuguide innehåller de ämnen som är centrala för studien och i vilken ordning de 

kommer att tas upp i intervjun. En semistrukturerad guide innehåller en översikt av de ämnen 

som ska tas upp samt förslag på frågor som kan ställas (Kvale, 1997, s. 121). Med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar utarbetades en intervjuguide med centrala 

teman; delaktighet och inflytande, upplevelse av lokalsamhället, hinder och möjligheter samt 

insatser och åtgärder. Därefter utformades centrala frågor kopplade till dessa teman. Dalens 

(2007) kriterier beaktades vid formuleringen av frågorna. Dessa kriterier handlar om att 

frågorna ska vara tydliga och inte ledande. Det är även viktigt att tänka på att ställa frågor 

som inte kräver viss kunskap av intervjupersonerna.  Frågorna bör även följa en viss ordning 

för att underlätta samtalet (Dalen, 2007, s. 31f). Detta beaktades genom att börja med 

inledande frågor för att intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade. Därefter 

behandlades de centrala frågorna och intervjun avrundades med avslutande frågor för att ge 

intervjupersonerna möjlighet till reflektion och tillägg. 

Bearbetning av material 

Enligt Kvale (1997) är analysmetoden ett verktyg för att kunna läsa av och tolka det 

insamlade materialet. Analysen startar redan vid intervjun eftersom vissa tolkningar sker 

under genomförandet av intervjun (Kvale, 1997, s. 170). Efter intervjuerna fortsatte analysen 

av materialet med att omvandla det som sagts i intervjuerna till skriven text. Utskriften av 

intervjusamtalet bidrar till att strukturera det som sagts vilket ger en överblick av materialet 

som underlättar vid den fortsatta analysen (Kvale, 1997, s. 155). Det insamlade materialet 

analyserades med hjälp av meningskoncentrering, enligt Kvale (1997) är det ett bra sätt för att 

ge nya perspektiv på texten (Kvale, 1997, s. 171). Meningskoncentrering innebär att uttalade 

meningar från intervjupersonerna preciseras och kortas ner samt att det är viktigt att få med 

det väsentliga av intervjupersonernas svar (Kvale, 1997, s. 174). De framtagna 

meningskoncentreringarna användes sedan till en meningstolkning av materialet. 
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Meningstolkning innebär att forskaren har ett perspektiv på det som undersöks och tolkar 

därmed intervjuerna utifrån detta perspektiv. I denna analysmetod tolkar forskaren det som 

inte omedelbart framträder i texten och utvecklar strukturer och relationer, materialet 

analyseras på en teoretisk nivå (Kvale, 1997, s. 182). Utifrån de teoretiska utgångspunkterna i 

studien tolkades meningskoncentreringarna med syftet att kunna förstå och förklara det som 

intervjupersonerna uttryckt, således har studien en teoriprövande ansats.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Begreppen reliabilitet och validitet utvecklades inom den kvantitativa forskningen. I kvalitativ 

forskning har användbarheten i dessa begrepp diskuterats, dock är det relevant att använda 

begreppen för att den kvalitativa forskningen ska kunna granskas (Dalen, 2007, s. 113f).  Le 

Compte & Goetz (1982, ref av Bryman, 2002) använder sig av begreppen, intern- och extern 

reliabilitet samt intern- och extern validitet i kvalitativa studier (Bryman, 2002, s. 257). 

Utifrån dessa redovisas studiens reliabilitet samt validitet.  

Reliabilitet 

För att en studie ska uppfylla kraven på extern reliabilitet är transparens av central betydelse. 

Med transparens menas hur tydligt beskriven forskningens olika delar är. Detta bidrar till att 

underlätta bedömningen av resultatet och gör att studien är möjlig att replikera (Bryman, 

2002, s. 43,271). Tillvägagångssättet i denna studie har redovisats på ett så tydligt sätt som 

möjligt för att underlätta studiens replikerbarhet. Extern reliabilitet handlar om 

tillförlitligheten i en undersökning. För att undersökningen ska ha hög extern reliabilitet ska 

resultatet bli detsamma om den genomförs på nytt av en annan forskare, detta kallas för 

replikering (Bryman, 2002, s. 43,257). Olika intervjuare kan få fram olika svar beroende på 

om intervjuaren håller sig strikt till intervjuguiden eller om denne för ett mer fritt samtal 

(Kvale, 1997, s. 188). För att öka denna studies externa reliabilitet har intervjuerna 

genomförts med samma moderator. 

 

Intern reliabilitet kan jämföras med det mer kvantitativt definierade begreppet 

interbedömarreliabilitet (Bryman, 2002, s. 86,183) som bygger på att forskarna kommer 

överens om hur det som framkommer i intervjuerna ska tolkas (Bryman, 2002, s. 86, 257).  

Undersökningens reliabilitet kan påverkas om det är olika personer som transkriberar 

intervjuerna, dock kan utskrifternas kvalité höjas genom att i förväg komma överens om 

instruktioner för utskriftsförfarandet och utskrifternas syfte (Kvale, 1997, s. 150). Utskrifterna 

i denna studie har inte utförts av samma person, men instruktioner för utskriftsförfarandet 

upprättades i förväg. Kvale (1997) skriver att flera uttolkare kan ge en viss kontroll över en 

ensidig eller godtycklig subjektivitet vid analysen, det innebär att läsaren kan få större tilltro 

till att forskarens perspektiv inte inverkat för mycket på analysen (Kvale, 1997, s. 188). I syfte 
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att säkerställa den interna reliabiliteten har analysen genomförts och diskuterats av studiens 

tre författare. 

 

Validitet 

Validitet är en kvalitetskontroll som bör genomföras i undersökningens samtliga delar och ett 

mått på studiens trovärdighet, att lyckas mäta det som avsetts att mäta (Kvale, 1997, s.214, 

Bryman, 2002, s. 257). Validitet inom kvalitativ forskning delas upp i intern och extern 

validitet. För att en studie ska anses uppfylla kraven på den interna validiteten bör det finnas 

en överensstämmelse i forskargruppen om det som observeras, de begreppsliga tolkningarna 

och de teoretiska tankarna som framställs (Bryman, 2002, s. 257). Undersökningens validitet 

är beroende av användbarheten av de teoretiska perspektiven i studien samt logiken i 

operationaliseringen av frågorna (Kvale, 1997, s. 214). I denna studie har forskarna försökt att 

säkerställa den interna validiteten, forskarna har tillsammans diskuterat fram begrepp och 

teoretiska utgångspunkter, nedan följer exempel på tillvägagångssättet av 

operationaliseringen.  

 

 

Perspektiv/Teori Begrepp Fråga 

Intersektionalitet       Hur upplever ni att bo i ert bostadsområde jämfört med övriga 

bostadsområden i Örebro? 

 

 

 

Makt 

Det endimensionella 

perspektivet 

Det tvådimensionella 

perspektivet 

Det tredimensionella 

perspektivet 

Vems/vilkas röster anser ni får mest utrymme när det gäller 

att påverka samhället? 

Har ni varit med om att politiker har kommit och frågat er vad 

ni vill? 

Är ni intresserade av att ha inflytande i Örebro kommun? 

 

 

Delaktighet 

Känsla av delaktighet 

 

Teoretisk delaktighet 

Faktisk delaktighet 

Är det viktigt för er att vara delaktiga och ha inflytande i 

samhället? 

På vilket sätt är ni delaktiga och har inflytande idag? 

Beskriv en situation där du har känt dig delaktig? 

 

 

Figur 2. Rutan visar exempel på tillvägagångssättet vid operationaliseringen av frågorna till intervjuguiden 

 

Den externa validiteten rör frågan huruvida resultaten kan generaliseras till andra liknande 

miljöer och situationer (Bryman, 2002, s. 258), vilket diskutera under nästa avsnitt, 

generaliserbarhet.  
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Generaliserbarhet 

Användningen av ett bekvämlighetsurval kan bidra till att studien inte går att statistiskt 

generalisera till hela populationen i undersökningsområdet. Den statistiska generaliseringen 

innebär att undersökningspersonerna valts ut på ett slumpmässigt sätt från en population 

vilket ger en hög sannolikhet för att resultaten från en undersökning kan sägas gälla för hela 

populationen (Kvale, 1997, s. 210). Däremot skulle det kanske vara möjligt att göra en 

analytisk generalisering av studiens resultat, vilket diskuteras i diskussionsavsnittet. En 

analytisk generalisering innebär en välöverlagd bedömning av, i vilken utsträckning resultaten 

från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. 

Denna typ av generalisering bygger på en jämförelse av likheter och skillnader i de båda 

situationerna (Kvale, 1997, s. 210).  

 

Etiska överväganden 

När en studie ska genomföras är det viktigt att beakta de fyra etiska kraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Codex, 

2010). 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda i forskningen om studiens 

syfte, bakgrund, villkor samt genomförande av undersökningen. Det ska även framgå att 

deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlats inte kommer användas för något 

annat än studiens syfte (Codex, 2010). Informationskravet beaktades i studien via ett 

missivbrev som skickades ut i förväg till nyckelpersoner och intervjupersoner med 

information om studien. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet bygger på att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke innan intervjun påbörjas. I vissa 

fall, där de berörda är under 15 år, ska samtycke dessutom inhämtas från förälder eller 

vårdnadshavare (Codex, 2010). Ungdomarna i studien fick välja om de var intresserade att 

delta eller inte. Ungdomarna informerades om deras rätt att avbryta medverkandet när som 

helst samt rätten att bestämma villkoren för deltagandet.  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet, det 

innebär att intervjupersonerna får vara anonyma när resultaten ska förmedlas och presenteras 

(Codex, 2010). Genom att behandla uppgifterna om intervjupersonerna på ett varsamt vis för 

att ingen obehörig ska kunna ta del av dem samt att benämna intervjupersonerna som A, B, C 

och D i studien har ett försök gjorts för att tillgodose konfidentialitetskravet i denna studie.  
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Nyttjandekravet 

Det sista kravet innebär att det insamlade materialet endast ska användas till 

forskningsändamål, för att minska risken att uppgifterna ska hanteras på ett felaktigt sätt 

(Codex, 2010). Det insamlade materialet har endast använts för undersökningen och därefter 

eliminerats. 

 

Metoddiskussion 

Intervjuerna har benämnts som gruppintervjuer i studien, anledningen till detta är baserat på 

ett medvetet val. Wibeck (2010) menar att fokusgrupper kan vara en typ av gruppintervju, 

däremot är inte alla gruppintervjuer fokusgrupper (Wibeck, 2010, s. 25). Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där gruppinteraktioner används för att samla in data om ett ämne som är 

bestämt av forskaren (Wibeck, 2010, s. 25). I dessa grupper är en del av syftet att studera hur 

de olika deltagarnas åsikter påverkar de enskilda individernas åsikter och hur samspelet dem 

emellan utspelar sig (Bryman, 2002, s. 324f). Syftet med studiens gruppintervjuer har handlat 

om att skapa en diskussion kring ämnet delaktighet och inflytande, det har inte funnits något 

fokus på interaktionen mellan deltagarna. Detta är anledningen till att intervjuerna inte 

benämns som fokusgrupper. 

 

Anledningen till att gruppintervjuer valdes framför enskilda intervjuer var utifrån tanken att 

en grupp skulle kunna skapa en diskussion vilket skulle ge en djupare inblick i ämnet. 

Gruppintervjuer är även tidssparande då flera personers åsikter kan höras under en och samma 

intervju. Wibeck (2010) tar dock upp några aspekter som är viktiga att belysa när det gäller 

deltagarnas känslor att dela med sig av sina tankar i grupp. Dessa aspekter är intrapersonella-, 

interpersonella och miljöfaktorer, och kan påverka användbarheten av datamaterialet 

(Wibeck, 2010, s. 29).  

 

Intrapersonella faktorer påverkar grupprocessen på två olika sätt; för det första genom att 

individernas personlighetsdrag avgör deras beteende i gruppen och hur andra reagerar på 

detta, för det andra kan personlighetsdrag påverka gruppens beteende. En grupp individer med 

olika demografiska variabler som kön, ålder och etnicitet är en bra sammansättning för att 

gruppen ska fungera så bra som möjligt, dock underlättas interaktionen om deltagarna har 

någorlunda liknande socioekonomisk bakgrund, utbildning och kunskap (Wibeck, 2010, s. 

29f). I en av grupperna deltog både pojkar och flickor i olika åldrar. De andra två grupperna 

bestod av flickor, även de i olika åldrar och som kände varandra sedan tidigare. Resultaten 

från intervjuerna skiljde sig lite åt vad gällde utförligheten på svaren med en övervägande 

fördel för de två grupperna med bara flickor. För att underlätta interaktionen, när det gäller 

ungdomar, är det en fördel om gruppen är könshomogen (Kreuger, 1994, ref av Billinger, 

2005, s. 171), i två av dessa grupper har detta tillgodosetts i studien.  
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Den interpersonella interaktionen handlar om interaktionen mellan deltagarna och den 

påverkas i hög grad av förväntningarna på hur andra kommer att agera. Gruppmedlemmar vill 

känna sig som medlemmar i gruppen, det finns dock ett problem med detta och det uppstår 

när samhörighetskänslan blir för hög. Det uppstår då ett så kallat ”group think”, innebörden 

av begreppet är att endast ett sätt att tänka är rätt och accepterat av gruppen (Svedberg, 1992, 

s. 92 ref av Wibeck, 2010, s. 30f). Det har inte funnits några tydliga tendenser till detta under 

intervjuerna, dock verkade en del av intervjupersonerna ha svårare att uttrycka sin åsikt efter 

att en annan av deltagarna gett sitt svar på frågan. Detta kan tolkas som ett resultat av ”group 

think” processen men det kan också bero på ett ointresse för frågan hos individen eller att 

denne saknade möjlighet att besvara frågan av något skäl.  

Miljöfaktorerna handlar om hur den fysiska miljön ser ut där gruppintervjun hålls, den fysiska 

omgivningen spelar stor roll för samtalet. Det finns forskning som har kunnat konstatera att 

gruppers interaktion är mer intensiv i ett rum som är litet jämfört med ett rum som är stort 

(Wibeck, 2010, s. 32). Detta var något som märktes tydligt i intervjuerna, två av intervjuerna 

genomfördes i ett större konferensliknande rum. En av intervjuerna utfördes i ett mindre rum 

vars utformning inte var lika formell som det konferensliknande rummet. Intervjun som 

genomfördes i det mindre rummet karaktäriserades av en mer avslappnad och tillitsfull känsla 

mellan intervjupersonerna och moderatorn, samtalet hade karaktären av en naturlig 

konversation. En av intervjuerna som hölls i det konferensliknande rummet hade inte 

karaktären av ett naturligt samtal. Intervjupersonerna satt runt ett stort bord mitt i rummet 

vilket ingav en känsla av att gruppen var väldigt liten i jämförelse med rummet, 

intervjupersonerna hade inte heller samma fysiska närhet till moderatorn som i det mindre 

rummet.  

Wibeck (2010) skriver att om omgivningen är mer bekant för några av deltagarna kan detta 

skapa en känsla av övertag gentemot de andra, en miljö som är ovan och främmande för alla 

deltagarna kan också hämma samtalet. En miljö som är bekant för moderatorn kan bidra till 

att samtalet förs mer på moderatorns villkor än på deltagarnas. Det är viktigt att kunna möta 

intervjupersonernas önskemål vad gäller platsen för intervjun (Wibeck, 2010, s. 32f). Den 

första intervjun utfördes på en fritidsgård i ett av utvecklingsområdena, de flesta av 

ungdomarna som deltog hade någon gång besökt fritidsgården. En av deltagarna hade aldrig 

tidigare varit på fritidsgården, det var även denna person som uttryckte sig minst under 

intervjun. Platsen kan ha påverkat personen på ett negativt sätt, det kan även vara så att de 

flesta av de andra ungdomarna som deltog var främmande för denne. Den andra intervjun 

hölls i personalens kök på biblioteket i ett av utvecklingsområdena och den tredje intervjun 

hölls återigen på fritidsgården.  I den första intervjun satt respondenterna i ett stort rum runt 

ett stort bord, vilket skapade distans mellan respondenterna och moderatorn. I de andra två 

intervjuerna satt respondenterna och moderatorn närmare varandra. Orsakerna till att de två 
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sista intervjuerna fungerade bättre än den första kan ha haft med miljön att göra, men det kan 

även ha varit en orsak av att moderatorn utvecklat en trygghet i rollen som moderator.   

I en intervju med flera personer kan det uppstå en ojämn balans vad gäller deltagarnas 

möjligheter till att uttrycka sin åsikt. Det är moderatorns uppgift att försöka skapa ett klimat 

där det är möjligt för alla deltagare att göra sin röst hörd (Wibeck, 2010, s. 31f). En ojämn 

fördelning av ordet var något som blev tydligt, framförallt i gruppen med både pojkar och 

flickor. Moderatorn försökte då lösa detta problem genom att bjuda in de deltagarna som inte 

deltog lika mycket som de andra med en enkel fråga: Vad tycker du om detta? Detta lyckades 

i de flesta av fallen och bidrog till en känsla av att alla som ville säga något hade fått 

möjligheten till det. 

Resultatet analyserades utifrån de teoretiska utgångspunkterna; intersektionalitet, makt, 

delaktighet, demokrati och utvecklingsekologin.   Under analysens gång identifierades makten 

i samtliga avsnitt, därav har makten inte givits någon egen rubrik i resultat - och analys 

avsnittet utan återfinns i avsnitten om intersektionalitet, delaktighet, demokrati och 

utvecklingsekologi.  

Resultat och analys 

Intersektionalitet 

Respondenterna berättar att de påverkas av bostadsområdet de bor i. De berättar att områdets 

fysiska karaktär är av betydelse och att det är viktigt att alla trivs eftersom de tror att de flesta 

påverkas av miljön. Respondenterna beskriver att det finns fördomar om deras 

bostadsområden eftersom de negativa företeelserna i områdena oftast framförs, vilket leder till 

att områdena tilldelas en dålig bild. Fördomarna respondenterna beskriver handlar bland annat 

om att andra upplever att deras område inte är tryggt att röra sig i. De berättar att dessa 

fördomar påverkar både deras egen och andras syn på området.  

Alltså kanske få området såhär trevligare alltså få det finare och så att alla trivs på något sätt… Jag tror att 

de flesta påverkas av miljön 

Folk får höra dom negativa sakerna från områden, man hör aldrig dom positiva delarna, och det är det 

som är det dåliga, då får man bara en dålig bild av själva stället 

När respondenterna ombads beskriva vilkas röster som får mest utrymme när det gäller att 

påverka samhället uttryckte de att det är människor med högre klass, de som är 

betydelsefulla i samhället och har kontakter, äldre gubbar men främst politiker. De berättar 

att dessa grupper har större möjlighet att göra sin röst hörd och påverka samhället på grund 

av att de har en högre status och klass, de är äldre, de har kontakter och är mer 

betydelsefulla. 

Det är politikerna, och såna som har mycket kontakter 
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Politikerna och kanske de lite äldre gubbarna. Och kanske lite högre status också 

 

De som är betydelsefulla 

 

De med högre klass 

 

Respondenterna berättar att de upplever sin ålder och sitt etniska ursprung som hinder för att 

få vara delaktiga och ha inflytande i samhället. 

Alltså jag kan också se, en sak att vi är unga, men en annan sak kan vara att vi har invandrarbakgrund 

också.  Det kan också vara ett hinder, en faktor som bidrar 

 

Vad resultatet visar är att respondenterna påverkas av deras bostadsområde, ålder och etniska 

ursprung. Vidare visar resultatet att respondenterna anser att vissa grupper har större 

möjlighet att göra sin röst hörd och påverka samhället på grund av att de innehar fördelaktiga 

resurser när det gäller status, klass och ålder.  

För att förstå respondenternas möjlighet till delaktighet i samhället är det relevant att belysa 

respondenternas positioner i samhället. Enligt Gottardis (2004) innebär det strukturella 

maktperspektivet att samhället består av bestämda förhållanden mellan olika positioner och att 

en individs handlingsmöjligheter styrs av den samhällsklass individen tillhör (Gottardis, 2004, 

s.12). Det intersektionella perspektivet beskriver hur maktstrukturerna i samhället resulterar i 

olika positioner som klass, kön, etnicitet och ålder. Dessa positioner avgör vilka möjligheter 

och vilket utrymme som ges, samt påverkar känslan för vilka vi är, vad vi kan göra och vilka 

möjligheter vi har (Mattson, 2010, s. 71). Den samverkan som råder mellan klass, kön, 

etnicitet och ålder måste förstås för att kunna förklara hur ojämlikhet uppstår och på vilket sätt 

makt utövas (Nationalencyklopedin, 2010). Människors positioner i förhållande till varandra 

utgör ett grundläggande villkor för maktrelationer och skapar en ojämn maktbalans, detta 

hindrar människor från att bli delaktiga i samhället (Sohlberg & Leilufsrud, 2010, s. 73; De 

los Reyes & Mulinari, 2005, s. 52f). 

Det respondenterna uttrycker i resultatet om deras ålder och etnicitet kan med begreppet 

intersektionalitet förstås som att olika positioner som deras klass, kön, etnicitet och ålder 

påverkar deras erfarenheter, identiteter och möjligheter i samhället. Respondenterna beskriver 

att vissa grupper med högre status och som anses vara betydelsefulla har mer utrymme att 

göra sin röst hörd, detta skulle kunna tolkas till det som Gottardis (2004) skriver om det 

strukturella maktperspektivet, att en individs handlingsmöjligheter styrs av den samhällsklass 

individen tillhör (Gottardis, 2004, s.12). På liknande sätt som intersektionalitet beskriver att 

individer är indelade i olika positioner i samhället kan respondenternas uttryck om vilka 

grupper som har mest utrymme i samhället tolkas som ett uttryck för att positionerna i 

samhället avgör vilka handlingsmöjligheter individer har. Sohlberg & Leilufsrud och De los 
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Reyes & Mulinari menar att människors positioner i förhållande till varandra skapar en ojämn 

maktbalans, som i sin tur kan hindra människor från att bli delaktiga i samhället (Sohlberg & 

Leilufsrud, 2010, s. 73; De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 52f). De hinder som 

respondenterna uttrycker i resultatet, som deras ålder och etniska ursprung, kan tolkas som att 

de befinner sig i en lägre position i samhället, vilket försvårar deras möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Även respondenternas bostadsområde kan tolkas som ett hinder 

för deras delaktighet. Tolkningen är att fördomarna om områdena kan leda till att områdena 

kategoriseras som ett ”dåligt” område, området får en lägre klass.  En kategorisering kan leda 

till att vissa grupper hamnar i underordnade positioner, därmed kan en kategorisering av 

bostadsområdena tolkas som en försvårande faktor vad gäller respondenternas möjlighet till 

delaktighet. Utifrån det intersektionella perspektivet kan respondenternas klass, ålder och 

etnicitet, tillsammans påverka vilken makt respondenterna har i samhället. 

Delaktighet 

Respondenterna berättar att de anser att det är viktigt att vara delaktig och ha inflytande i 

samhället, de beskriver att det är viktigt att känna sig delaktig i både hemmet, skolan, 

närområdet och kommunen och säger att delaktigheten är viktig för att må bra och känna 

sig betydelsefull. Dock beskriver respondenterna att så länge de inte har någon rösträtt är 

det svårt att påverka samhället. Respondenterna berättar att de är engagerade i fritidsgården 

och idrottsföreningar, dock är ingen av dem aktiv i någon politisk förening. 

Respondenterna berättar att de saknar förtroende för politiker då de upplever att politikerna 

utlovar en massa saker men att det aldrig leder till någon förändring. De berättar också att 

de ofta inte ens blir tillfrågade när det gäller att påverka beslut som rör dem, och när de väl 

blir det menar de att deras åsikter inte beaktas. 

Man mår ju bättre när man är delaktig 

Det är ju väldigt viktigt att ha ett inflytande i sin familj, känner jag i alla fall, annars blir man ju liksom 

lite utanför 

Det känns som om man inte kan göra så mycket när man inte har någon rösträtt, men absolut när vi väl får 

rösta då gör man ju nånting liksom, det är en delaktighet också 

Politikerna lovar en massa saker men de gör ju inget, så då tappar man tilltro till dem till slut 

Politikerna ger falska hopp 

Vad resultatet visar är att respondenterna anser att det är viktigt för dem att få vara 

delaktiga och ha inflytande i samhället, dock upplever de att de inte kan påverka samhället 

särskilt mycket. Teorier om delaktighet har visat att unga får större självförtroende om de 

känner att deras tankar och synpunkter är värdefulla och det har visat sig att om en individ 

får känna sig viktig och spela en roll i samhället bidrar det till en vilja att engagera sig och 

påverka samhällsförändringar (Statens ungdomsråd 1985, s.52). Enligt Stigendal (2003) 
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kan brist på delaktighet exempelvis bero på bristande; vilja, påverkan, meningsfullhet, 

förståelse och förtroende (Stigendal, 2003, s. 34). Statens ungdomsråd (1985) menar att om 

ungdomar utvecklar en känsla av politisk maktlöshet kan det bidra till att ungdomar tar 

avstånd från politiska system och samhällsförändringar (Statens ungdomsråd, 1985, s. 59f). 

Ur resultatet framkommer det att respondenterna upplever att deras röster inte har betydelse, 

på grund av att när de väl blir tillfrågade beaktas inte deras åsikter, detta skulle kunna utgöra 

ett hinder för deras delaktighet i samhället. Om respondenterna känner en brist av 

meningsfullhet och har ett bristande förtroende för politiker kan det leda till en känsla av 

politisk maktlöshet, som enligt Statens ungdomsråd (1985) leder till att ungdomar tar avstånd 

från politiska system och samhällsförändringar (Statens ungdomsråd, 1985, s. 59f). En brist 

av meningsfullhet och dess konsekvenser skulle kunna utläsas i resultatet då de flesta av 

respondenterna inte är engagerade i någon politisk förening. För att öka respondenternas vilja 

att engagera sig och öka deras delaktighet i samhället bör respondenternas åsikter hörsammas. 

Detta kan, enligt teorier om delaktighet, leda till ökat självförtroende då det har visat sig att 

unga får större självförtroende av att känna att deras åsikter är betydelsefulla (Statens 

ungdomsråd, 1985, s. 52). Ökat självförtroende kan medföra att respondenterna vill ta mer 

plats i samhället vilket i sin tur kan leda till ökad delaktighet i samhället.  

Respondenterna berättar att de anser att politikerna inte lyssnar för att politikerna tror att barn 

är dumma.  

Det är väl politikerna som är det största hindret… för de lyssnar inte på oss, de tar ju sakerna i sina egna 

händer,  jag tycker det är vårat största hinder, faktiskt… Det tror att barn är dumma det är det 

Det respondenterna berättar kan ses som ett uttryck för att respondenterna upplever att 

vuxenvärlden inte ser dem som en resurs för att de tror att de saknar betydelsefull kunskap om 

samhällsfrågor. Enligt Huusko (2008) vet ungdomar själva vilka osynliga hinder som finns för 

ungas deltagande. Därmed är det viktigt att förstå och använda ungdomars kunskap och 

erfarenhet för att kunna nå andra ungdomar och veta vilka metoder samt former som krävs för 

att engagera och involvera dem i samhällsfrågor (Huusko, m.fl., 2008, s. 17, 24). En 

möjlighet för respondenterna att bli mer delaktiga och få inflytande i samhället skulle kunna 

vara att politiker tar tillvara på ungdomars kunskaper, om hur de kan engagera och involvera 

ungdomar i samhällsfrågor. 

Inom vissa områden, som skolan, fritidsgården och hemmet, berättar respondenterna att de är 

mer delaktiga och har inflytande till skillnad från vad de är i politiken, närområdet och 

kommunen, det vill säga på en samhällelig nivå. I resultatet kan olika former av delaktighet 

utläsas, och detta kan kopplas till de tre olika formerna av delaktighet; faktisk delaktighet, 

känsla av delaktighet och teoretisk delaktighet. 
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Faktisk delaktighet 

Respondenterna beskriver hur de är delaktiga och har inflytande i skolan, fritidsgården och 

hemmet. Respondenterna beskriver att de bland annat kände sig delaktiga i skolan när 

elevrådets förslag drevs igenom och bidrog till aktivitet.  Respondenterna berättar att det från 

en idé om en gemensam fest, resulterade i att den genomfördes. Respondenterna berättar 

också att deras åsikter efterfrågas i hemmet och att de känner att de får vara med och 

bestämma. Respondenterna beskriver även situationer på fritidsgården som bidrar till att de 

känner sig delaktiga. Ett exempel på detta är när respondenterna berättar om hur de 

genomförde en resa. Ett förslag från respondenterna resulterade i att de tillsammans med 

personalens stöd arbetade för att möjliggöra resan, genom att tillsammans planera, tjäna ihop 

pengarna samt genomföra resan. De beskriver även att de har mer förtroende för vuxna inom 

hemmet, skolan och fritidsgården än andra vuxna.  

 

Jag kan ge ett exempel, Örebro har i alla fall det här ryktet om att det är en ganska så död stad, i alla fall 

för våran ålder, det finns inte så mycket att göra. Vi har försökt visa att det är fel att tänka så och det har 

vi gjort genom att vi har anordnat en gymnasiefest, vi på elevrådet, som kommer hållas i en lokal på stan, 

nu i december, och det har fått jättegott rykte. Vi kommer sälja tusen biljetter så det är en grej vi gör eller 

i alla fall en möjlighet för dem som är i våran ålder  

 

På fritidgården frågar de jämt, alltså de tar ju ungdomar i första hand. Så länge ungdomarna trivs så 

tycker de det är kul och jobba här. Så vi får ju delta mycket och bestämma mycket själva också vad vill 

göra liksom 

 

Föräldrarna vill ju alltid ha barnens åsikter och oftast får vi våra viljor igenom  

 

Respondenterna beskriver dessa situationer och sammanhang som att de kände sig delaktiga. 

De fick vara med och framföra sina förslag samt påverka till att förslagen faktiskt också 

genomfördes. Faktisk delaktighet innebär enligt Statens ungdomsråd (1985) och Stigendal 

(2003) att både känna sig delaktig och att faktiskt vara det (Statens ungdomsråd, 1985, s. 57). 

Situationerna respondenterna beskrev kan tolkas som att de har faktisk delaktighet eftersom 

respondenterna både kände sig delaktiga och resultatet visar att de faktiskt var det i 

situationerna de beskrev.  

 

Känsla av delaktighet 

Respondenterna beskriver en situation där de försökte driva en fråga i skolan angående 

skolmaten. Respondenterna berättar att de inte tyckte att skolmaten fungerade bra och 

åstadkom en namninsamling för att det skulle förbättras. Dock berättar de att det inte ledde till 

någon förändring. Respondenterna uttrycker att det nästan aldrig leder till någon förändring. 
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Vi drev en fråga angående skolmaten, alltså skolmaten fungerar inte så bra, men alltså det hände inget, 

det blev ingen skillnad 

 

Det händer nästan aldrig nåt 

 

Vad resultatet visar är respondenterna får möjlighet att framföra sina åsikter i skolan, men att 

det inte leder till någon förändring. Statens ungdomsråd (1985) beskriver att när individer får 

uttrycka sina åsikter men inte har makten att fatta beslut beskrivs det som en känsla av 

delaktighet (Statens ungdomsråd, 1985, s. 57). Utifrån resultatet kan respondenternas 

beskrivning tolkas som de känner någon typ av delaktighet eftersom de ändå försöker 

engagera sig genom att driva en fråga angående skolmaten. Detta skulle kunna tolkas som att 

de har en känsla av delaktighet i skolan genom att de får uttrycka sina åsikter men att det i 

slutändan är skolledningen som bestämmer.  

Maktens endimensionella perspektiv kan användas för att förklara varför respondenterna har 

en känsla av delaktighet då de engagerar sig, men har ingen faktisk möjlighet att påverka 

besluten. Enligt Polsby (1963) innebär det endimensionella maktperspektivet att vissa 

individer och grupper utövar mer makt än andra (Polsby, 1963, s. 112-21). Orsaker till att 

vissa människor har mer makt än andra beror på att de förfogar över olika resurser som, 

positioner i organisationer, ekonomiskt inflytande och kunskap om spelets regler (Dahl, 1957, 

s. 203ff). Utifrån exemplet om skolmaten, kan det tolkas som att respondenterna befinner sig i 

en underordnad position gentemot skolledningen som innehar mer makt och därmed vinner 

överhand vid beslutsfattande. Respondenternas position gentemot skolledningen kan skapa en 

ojämn maktbalans vilket kan hindra respondenterna från att uppnå faktisk delaktighet i 

samhället. 

Teoretisk delaktighet 

Respondenterna berättar om en situation där de kände att de inte fick säga till om något för 

att påverka beslutet. De berättar att när deras skola skulle läggas ner, fick de ens inte 

uttrycka sina åsikter innan beslutet fattades. Respondenterna beskriver att efter politikerna 

fattat beslutet kom de ut till skolan och efterfrågade elevernas synpunkter, men trots detta 

kvarstod det fattade beslutet. 

 

Speciellt det här med våran skola som skulle läggas ner, så fick inte ens vi elever nåt att säga till om. 

Alltså vi fick inte ens säga att vi vill ha kvar skolan. Det var bara att de bestämde att den ska läggas ned, 

punkt slut. 

 

Resultatet visar att respondenterna upplever att deras röst inte hade någon betydelse och 

uttrycker att de inte hade någon möjlighet att påverka politikernas beslut eftersom de inte 

ens fick framföra sina åsikter innan beslutet fattades. Stigendal (2003) menar att individer 

kan vara etablerade i samhället, utan att de känner tillhörighet eller möjlighet till påverkan, 
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vilket har givits innebörden i teoretisk delaktighet (Stigendal, 2003, s. 33ff). Ur resultatet 

kan en teoretisk delaktighet urskiljas genom att respondenterna är en del av skolan, som 

innebär att de är etablerade i samhället, men trots detta känner de ingen tillhörighet på 

grund av att de inte får möjligheten att påverka beslut som berör dem. 

Respondenterna berättar att de gärna vill vara med att förändra och påverka samhället men 

upplever att de inte har fått chansen till det. Respondenterna berättar att de upplever att ingen 

vill lyssna på dem och att de inte heller givits tillfällen för att kunna påverka samhället, 

respondenterna berättar dessutom att de inte har någon kunskap om vart de ska vända sig om 

de skulle vilja påverka eller förändra något i samhället. 

Alltså jag tror att om man fick chansen så skulle man väl kunna försöka förändra, men som jag sa förut så 

känns det som om att vi inte har fått chansen att förändra eller att någon ens vill lyssna på oss… Nej men 

det är det liksom, man har aldrig haft tillfället heller. Vi har aldrig vetat vem vi ska gå till heller om det är 

något vi vill 

Resultatet visar att respondenterna varken fått chansen att påverka samhället eller har 

kunskapen om hur de ska gå tillväga för att förändra samhället. Detta kan tolkas till att 

respondenterna är teoretiskt delaktiga, vilket innebär att vara etablerad i samhället men sakna 

känslan av tillhörighet och möjlighet att påverka. Det tredimensionella maktperspektivet kan 

användas för att förstå hur den teoretiska delaktigheten skapas. Perspektivet innebär en form 

av maktutövning där individers önskningar och idéer styrs och kontrolleras av vissa grupper i 

samhället, på ett medvetet eller omedvetet sätt (Lukes, 2004, s. 35). Det innebär att tänkbara 

meningsskiljaktigheter görs omedvetna för de inblandade parterna och på detta sätt förhindras 

konflikter att uppstå mellan konkurrerande åsikter (Johansson, 2002, s. 69). Då 

respondenterna inte givits chansen till att påverka samhället uppstår inte några 

meningsskiljaktigheter mellan respondenterna och exempelvis politikerna, detta kan ses som 

en effekt av det tredimensionella maktperspektivet. Eftersom de vuxna inte visar 

respondenterna hur de ska gå tillväga för att bli mer delaktiga kontrollerar de, medvetet eller 

omedvetet, respondenternas möjligheter att bli faktiskt delaktiga.  

Demokratiperspektivet 

Respondenterna berättar att det är viktigt att själv ta initiativ till att vara delaktiga i 

samhället. Respondenterna säger dock att möjligheten till delaktighet behöver komma från 

två håll, både från dem själva och genom inbjudan från vuxenvärlden. 

Ah faktiskt, men man måste samtidigt visa att man vill vara det. Alltså det är många som kan säga att de 

inte har chansen till att vara delaktiga, men de försöker inte så mycket själva heller. Så man måste visa det 

själv också 

Respondenterna berättar även att de tror att de flesta inte vet hur de kan göra sin röst hörd, och 

menar att de bör få kunskap från vuxna om hur de ska gå tillväga.   
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Och sen tror jag också att man kan visa barnen också, alltså de kanske inte vet att det går att påverka.  Att 

visa vägar, de kanske inte vet, att det inte bara är politikerna som kan bestämma utan att man visar de att 

de också kan bidra till att få igenom beslut 

Man skulle väl vilja ha ett inflytande men jag tror dom flesta inte vet hur dom ska göra… 

Resultatet visar att respondenterna uttrycker att möjligheten till delaktighet inte bara är 

vuxenvärldens ansvar utan respondenterna anser att de själva har skyldighet att möjliggöra sin 

delaktighet. Resultatet visar även att respondenterna ger uttryck för en avsaknad av kunskap 

om hur de ska gå tillväga för att kunna vara delaktiga i samhället och att denna kunskap bör 

förmedlas av vuxna. Enligt demokratiperspektivet ska alla människor ha lika stora möjligheter 

till makt över, och deltagande i, de gemensamma beslut som fattas (Huusko, m.fl., 2008, s. 

15). Demokratiperspektivet innehåller tre principer och dessa principer är en 

grundförutsättning för att människor ska kunna vara aktiva och delaktiga i ett samhälle. De tre 

principerna i demokratiperspektivet är icke-diskriminering, rättighetsfokus och aktivt folkligt 

deltagande. De innebär att; människor är lika värda, de ska känna till sina rättigheter och ha 

möjlighet att indirekt eller direkt påverka beslut (Huusko, 2008, s. 15ff). Statens ungdomsråd 

(1985) menar att med delaktighet följer kunskaper och makt men också ansvar, skyldigheter 

och plikter (Statens ungdomsråd, 1985, s. 32ff).  

Utifrån resultatet kan det tolkas som att respondenterna varken har kunskap, makt eller ansvar 

för att bli delaktiga. Respondenternas avsaknad av kunskap om hur de ska gå tillväga för att 

göra sin röst hörd kan ses som ett hinder för deras möjlighet att ta ansvar för deras delaktighet 

i samhället. För att respondenterna ska kunna göra sina röster hörda och ha möjlighet att ta 

ansvar för den egna delaktigheten krävs kunskap om deras rättigheter och möjligheter till 

inflytande i beslut som berör dem, därav är det viktigt att vuxenvärlden agerar utifrån ett 

demokratiperspektiv och tilldelar respondenterna ansvar och förser dem med resurser för att 

de ska kunna bli delaktiga i samhället.  

Respondenterna berättar att för att de ska kunna bli mer delaktiga ska de få träffa politiker, 

vara med på möten där de kan lyssna och få komma med förslag. Respondenterna berättar att 

de tycker att det är viktigt att politikerna söker upp dem och beaktar deras åsikter, vad de vill 

förändra och förbättra innan politikerna fattar beslut. När respondenterna ombads ge förslag 

till förbättringar gällande lokalsamhället och det övriga samhället berättar de att de vill att 

kommunen ska satsa på fritidsgårdar i bostadsområdena, de anser att det är viktigt för barn 

och ungdomar som inte har någon annan aktivitet att de har någonstans att vara så de inte 

”drar runt på stan” och ”hittar på bus”. Respondenterna berättar även att de vill att politikerna 

satsar på att skapa nya mötesplatser för ungdomar och förbättrar befintliga. Respondenterna 

uttalar att politikerna bör omfördela vad de lägger pengar på, de menar att politikerna ofta 

satsar på ”fel saker”.  
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Alltså om man fick ändra på vad man lägger pengar på kanske. Till exempel på som att de bygger om alla 

köpcentrum och har bytt affärer och alltså fått in massa nytt. Om det hade lagts ner på till exempel vissa 

skolor som har dåliga lokaler och sånt, så kanske det skulle vara mycket viktigare för oss… 

Ja typ när politikerna har möten till exempel och bestämmer hur samhället ska se ut, när de ska bygga i 

framtiden och sitta med där och lyssna och få ge några förslag 

Kanske att dom samlar mer åsikter från ungdomarna som ni gör nu, att dom tar till sig våra åsikter och 

tänker på dom också när dom fattar beslut så dom vet vad vi vill ändra och vad vi vill förbättra 

Respondenterna berättar även att de aldrig har blivit tillfrågade av politiker angående deras 

åsikter eller förslag. Respondenterna berättar att deras föräldrar brukar gå på möten för att 

kunna påverka bostadsområdet, men respondenterna menar att dessa möten inte leder till 

någon förändring eftersom kommunen inte hörsammar föräldrarnas åsikter. Respondenterna 

beskriver vidare att det är meningslöst att försöka påverka området på grund av att om 

kommunen inte ens lyssnar på deras föräldrar varför skulle de då lyssna på dem.  

Dom får liksom våra föräldrars åsikter men dom kommer ju aldrig till oss och frågar vad vi vill med 

området och vad vi vill utveckla. Det tycker jag är väldigt viktigt, för det handlar ju om oss ungdomar, det 

är ju vi som växer upp här och det är vi som är framtiden 

Jag tänker att vi inte har så mycket delaktighet eller inflytande. Alltså det beror på, i skolan tycker jag att 

vi har ganska bra delaktighet, lärarna frågar nästan alltid, och det är nästan alltid vi som får bestämma och 

ta beslut om hur vi ska göra saker. Men typ i samhället så tycker jag inte att vi har någon talan alls 

Resultatet visar att respondenterna har förslag till på förbättringar i samhället samt konkreta 

idéer om hur de skulle kunna bli mer delaktiga i samhället. I resultatet uttrycker 

respondenterna att de vill att politiker ska möta dem på deras egna arenor för att få deras 

åsikter och förslag angående frågor som rör dem. De berättar även att de upplever det som 

meningslöshet att försöka påverka politikerna eftersom de inte ens lyssnar på deras föräldrar. 

Det tvådimensionella maktperspektivet bygger på att de som har makten styr och kontrollerar 

vilka frågor som prioriteras och vilka som aldrig når en offentlig debatt (Bachrach & Baratz, 

1962, s. 947-52). Ur resultatet kan det utläsas att respondenterna upplever att de stängs ute 

från samhället genom att deras åsikter inte uppmärksammas, respondenternas uttryck kan 

tolkas som att de skulle vilja vara delaktiga men de anser att det är meningslöst eftersom de 

inte kommer få sina åsikter hörda. Detta kan förklaras utifrån det tvådimensionella 

maktperspektivet, eftersom respondenterna begränsas genom att makthavarna, politiker och 

myndigheter, avgör vilka frågor som behandlas och fattar beslut, utan att ta hänsyn till 

ungdomarnas åsikter. 
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Utvecklingsekologin 

Analysmodellen som har skapats visar hur de olika systemen i samhället; mikro-, meso- exo- 

och makronivå interagerar och samverkar med varandra, och nivåerna har använts för att 

belysa hur de hinder som framkommer i studien försvårar ungdomarnas möjlighet till ökat 

inflytande och delaktighet. Maktstrukturer i samhället avgör vilken typ av delaktighet 

individen har. Därav belyser analysmodellen vilken form av delaktighet; faktiskt- känsla av 

samt teoretisk som erhålls i de olika systemen och var de tre maktdimensionerna; 

endimensionella, tvådimensionella och tredimensionella återfinns i systemen.  Figur 3 

demonstrerar en bild av analysmodellen där delaktighet och makt synliggörs.  

Analysen visar att respondenternas röster inte uppmärksammas och detta kan förklaras utifrån 

det tvådimensionella maktperspektivet, som innebär att vissa frågor hålls utanför den 

offentliga debatten på grund av att vissa grupper har mer makt (Bachrach & Baratz, 1962, s. 

947-952). Det tvådimensionella maktperspektivet synliggörs både på en exo- och makronivå. 

Exonivån innefattar det som inte direkt berör individen men har en indirekt påverkan på 

individen, som till exempel socioekonomisk status och kommunal politik. Makronivån är mer 

övergripande och innehåller ideologi, normer och värderingar samt nationella politiska lagar 

och beslut (Andersson, 1982, s. 39f).  Samhället och kommunen uppmärksammar inte 

respondenternas åsikter och förslag på grund av att de inte tror att respondenterna har den 

kunskapen som krävs, detta gör att respondenternas frågor inte tas upp i den offentliga 

debatten. En möjlighet för att öka respondenternas faktiska delaktighet på en exo- och 

makronivå skulle kunna vara att regeringen, kommunpolitikerna och skolan tar tillvara på 

respondenternas kunskaper och erfarenheter.  

Det tredimensionella maktperspektivet, att samhället medvetet eller omedvetet styr individers 

idéer och önskningar (Lukes, 2004, s. 35) påverkar respondenternas möjlighet till att bli 

delaktiga genom att de vuxna inte lär ut hur de ska gå tillväga. Detta urskiljs i nivåerna; 

makro-, exo- och mikronivå. Mikronivån inbegriper individen och dess närmiljö som hemmet, 

skolan, närområdet och vännerna (Andersson, 1982, s. 39f). Om inte kunskapen ges, om hur 

respondenterna ska gå tillväga för att bli delaktiga, på en mikronivå, som exempelvis skolan, 

kan det resultera i att respondenterna inte får kännedom om hur de ska kunna påverka på en 

kommunal nivå (exonivå). Detta skulle i sin tur kunna leda till att respondenterna inte kan 

påverka det övergripande samhället (makronivå). Eftersom det går att utläsa ur resultatet att 

respondenterna har en känsla av delaktighet i vissa situationer i skolan, bör således insatser 

ske på en mikronivå. För att respondenterna ska kunna bli mer faktiskt delaktiga bör 

respondenternas förslag på hur de själva vill och kan bli delaktiga realiseras, vilket skulle 

kunna ses som en möjlighet för respondenterna att bli mer delaktiga och få inflytande i 

samhället. Vilken delaktighet individen har i de olika nivåerna kan även bero på vilket 

utrymme denne har på makronivån, om individen inte har inflytande i det övergripande 
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samhället kan det bli svårt att påverka beslut som fattas på övriga nivåer. Detta kan 

exemplifieras med att nationella politiska lagar och beslut styr vad kommunen ska prioritera 

vilket i sin tur leder till att kommunen avgör vad som utförs på en mikronivå, som exempelvis 

i skolan. Individerna kan då få svårigheter med att påverka det som sker på mikronivån 

eftersom de inte har möjlighet att inverka på en samhällelig nivå. 

Respondenternas underordnade position i samhället kan kopplas till exonivån. Exonivån 

innefattar det som inte direkt berör individen som till exempel socioekonomisk status 

(Andersson, 1982, s. 39f).  Respondenternas socioekonomiska status avgör vilken 

klassposition de tillhör, och därmed vilken makt de har i samhället, vilket förklaras i det 

strukturella maktperspektivet (Gottardis, 2004, s.12).  Detta kan ses utifrån ett endimensionellt 

maktperspektiv, i vilket makthavarna vinner överhand vid beslutsfattande (Polsby, 1963, s. 

112-121).  På en exonivå är makthavarna i detta fall kommunpolitiker och skolledningen, 

vilka har en högre position i samhället och makten de innehar utgör ett hinder för 

respondenternas möjlighet till delaktighet och inflytande. Respondenterna befinner sig även i 

en underordnad position på grund av deras ålder. Detta kan ses som ett hinder på makronivån 

utifrån det endimensionella maktperspektivet i och med att respondenternas ålder inte 

uppfyller kravet för att rösta, därmed utestängs de från den övergripande demokratiska 

processen. En teoretisk delaktighet synliggörs i både en exo- och makronivå på grund av att 

respondenterna är en del av systemen men tillåts inte påverka dessa. 

För att en individ ska kunna bli mer delaktig är det viktigt att beakta mesonivån som innebär 

att förstå hur relationerna mellan närmiljöerna såsom skolan, fritidsgården, hemmet och 

bostadsområdet kan påverka individen på ett positivt eller negativt sätt (Andersson, 1982, s. 

39f). Ur resultatet och analysen framgår det att respondenterna påverkas av bostadsområdet, 

hemmet, fritidsgården och skolan och detta kan vara bidragande till hur deras möjligheter till 

delaktighet utvecklas. 

Den faktiska delaktigheten existerar på en mikronivå i hemmet, fritidsgården och i vissa 

situationer i skolan. I analysen tolkas det som att respondenterna har faktisk delaktighet för att 

de har möjlighet att påverka och vara med och fatta beslut. I mikronivån finns även en känsla 

av delaktighet medan det i de andra nivåerna, exo- och makronivån, inte finns dessa former av 

delaktighet utan endast en teoretisk delaktighet. 

  

 

            

 Figur 3. Analysmodell 



 

35 

 

Diskussion   

 

Studiens syfte var att undersöka hur ungdomar kan bli delaktiga och få inflytande i samhället, 

för att undersöka detta har hinder och möjligheter identifierats. Syftet och frågeställningarna 

har besvarats genom att resultatet sammankopplats med de teoretiska utgångspunkterna, vilket 

resulterade i en analys som visat att ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande 

beror på rådande maktstrukturer i samhället. I resultatet framkommer två olika möjligheter för 

att öka ungdomarnas delaktighet i samhället, dessa är att politikerna ska möta ungdomarna på 

deras egna arenor och föra en dialog med dem samt att ungdomarna ska få delta på politiska 

möten. I analysen har tre olika hinder för ungdomars delaktighet och inflytande i samhället 

identifierats, dessa är att; ungdomarna saknar kunskap om hur de ska gå tillväga för att göra 

sin röst hörd, de befinner sig i en underordnad position gentemot dem som innehar mer makt 

samt att ungdomarnas röster inte har någon betydelse i samhället. Maktstrukturer i samhället 

bidrar till olika positioner och dessa positioner ger i sin tur olika möjligheter till makt, därav 

har det intersektionella perspektivet använts för att belysa hur respondenternas positioner i 

samhället hindrar deras delaktighet. Dessa hinder avgör vilken typ av delaktighet ungdomar 

får i samhället; faktisk-, känsla av- och teoretisk delaktighet.  

 

Resultatet har visat att ungdomarna är mer delaktiga och har inflytande inom vissa områden, 

som skolan, fritidsgården och hemmet, till skillnad från politiken, närområdet och kommunen, 

det vill säga på en samhällelig nivå. Studiens resultat visar att faktisk- och känsla av 

delaktighet bara uppnås inom mikronivån, medan den teoretiska delaktigheten tar sig uttryck i 

mikro-, exo-, och makronivå. 

 

Tidigare forskning har visat att hindren för ungdomars delaktighet beror på rådande 

maktstrukturer och för att öka ungdomars möjlighet till delaktighet bör maktförhållandena 

förändras. Forskningen har visat, för att ungdomar ska känna sig berättigade att påverka i 

samhället ska vuxenvärlden, staten, politikerna och kommunen förse ungdomarna med 

kunskap, erfarenhet och strukturer. I likhet med forskningen har det framkommit i studiens 

resultat att ungdomarna anser att de behöver mer kunskap för att de ska kunna bli delaktiga i 

samhället. Det framkommer även i forskningen att ungdomar är mer politiskt svaga än andra 

grupper i samhället och att socioekonomisk status, klass och etnisk tillhörighet påverkar 

ungdomars möjlighet till delaktighet. Både forskningen och analysen utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna visar att ungdomarnas position i samhället beror på de sammanslagna 

effekterna av socioekonomisk status, klass och etnisk tillhörighet.  I likhet med detta visar 

studiens resultat att dessa faktorer bidrar till ungdomarnas underordnade position i samhället, 

vilket försvårar deras möjlighet till delaktighet.  
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Ungdomarna i studien beskriver att de har mer förtroende för vuxna inom hemmet, skolan och 

fritidsgården än andra vuxna, det har även visat sig att det är inom dessa områden som 

ungdomarna har faktisk delaktighet. Det visar sig även tydligt att på exo- och makronivåerna 

där ungdomarna inte uppnår faktisk delaktighet finns en avsaknad av förtroende för 

representanterna inom dessa områden som, skolledningen, kommunen och politikerna. I 

studien visas också att i de situationer där ungdomarna är faktiskt delaktiga har inget 

maktperspektiv kunnat urskiljas, som hindrar dem att få vara delaktiga och ha inflytande. I de 

nivåerna där det finns en känsla av delaktighet och teoretisk delaktighet kan det 

endimensionella och tredimensionella maktperspektivet ses som hinder för att ungdomarna 

ska uppnå faktiskt delaktighet. 

 

En analytisk generalisering bygger på en jämförelse av likheter och skillnader i två olika 

situationer, det innebär att resultaten från en undersökning kan ge vägledning om vad som 

kommer att hända i en annan liknande situation (Kvale, 1997, s. 210). I denna studie har 

tidigare forskning och resultatet pekat åt samma håll vad gäller ungdomars upplevelse av 

hinder och möjligheter för att få vara mer delaktiga och ha mer inflytande i samhället. Således 

kan det vara möjligt att påstå att om liknande hinder förekommer i andra utvecklingsområden 

skulle ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande kunna vara begränsade på 

liknande sätt som för ungdomarna i denna studie.  

 

En analysmodell har skapats utifrån Bronfenbrenners modell för att se ungdomars delaktighet 

utifrån ett maktperspektiv och hur delaktigheten uttrycker sig i de olika nivåerna i samhället. 

Analysmodellen som använts har kunnat identifiera hinder inom olika nivåer i samhället för 

ungdomars möjlighet till delaktighet. Det finns en medvetenhet om att andra perspektiv skulle 

kunna ge andra förklaringar till ungdomars hinder och delaktighet i samhället, dock skulle 

kanske ett användande av andra perspektiv bidra till att identifieringen av maktens olika 

dimensioner och de olika formerna av delaktighet i samhällets olika nivåer går förlorad.  

 

Denna studie har undersökt vilka hinder och möjligheter som finns för att ungdomar ska 

kunna bli delaktiga i samhället. Utifrån resultatet hamnade studiens fokus på vilka hinder som 

finns i samhället för ungdomars delaktighet och vad dessa hinder beror på. Ett förslag till 

vidare forskning är att genomföra en djupare undersökning av vilka möjligheter det finns för 

att ungdomar ska bli mer delaktiga. Ett förslag är då att undersöka vilka konkreta metoder och 

åtgärder som samhället bör implementera för att ungdomar ska få mer makt och ökad 

delaktighet i samhället. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Inledande. Vilka är ni? 

- Bor ni alla i ert bostadsområde?  

- Hur gamla är ni? 

- Hur länge har ni bott här? 

- Känner ni varandra? Hur? 

- Hur ser er levnads-/bostadssituation ut: familj, egna barn, syskon? 

- Arbetar ni, är ni arbetslösa eller studerar ni? 

- Hur ser ni på framtiden? 

- Hur kommer det sig att er framtidstro ser ut som den gör? 

- Vad gör ni om tio, tjugo eller trettio år? 

- Hur kommer det sig att ni ville delta i vår undersökning? 

 

Upplevelse av lokalsamhället? 

- Hur upplever ni att bo i ert område? 

- Hur upplever ni i ert bostadsområde jämfört med övriga bostadsområden i Örebro? 

 

Delaktighet och inflytande 

- Vad innebär delaktighet och inflytande för er? 

- Beskriv en situation då du verkligen kände dig delaktig? 

- Är det viktigt för er att vara delaktiga och ha inflytande i samhället? 

- På vilket sätt är ni delaktiga och har inflytande idag? 

 

Intresse för och delaktighet och inflytande i samhället? 

- Är någon av era föräldrar delaktiga inom någon förening eller politiken? Hur tror ni att 

det har påverkat er?  

- Hur intresserade är ni av att ha inflytande ert lokalsamhälle? 

- Hur intresserade är ni av att ha inflytande det omgivande lokalsamhället, resten av 

Örebro? 

- Är ni delaktiga i föreningslivet eller utanför föreningslivet (fritidsgård, fotboll)?  

- Upplever du/ni att din röst har någon påverkan i de sammanhang du är delaktig i? 

- Upplever ni någon skillnad när det gäller att få er röst hörd i närområdet, skolan, 

föreningar? Om ja, vidareutveckla.  

 

Hinder och möjligheter  

- Vems/vilkas röster anser ni får mest utrymme när det gäller att påverka samhället? 

- Hur stort förtroende har ni för politiker i Örebro? 

- Hur ser ni på politikers agerande i Örebro? 

- Hur stort förtroende har ni för vuxenvärldens representanter, såsom 

fritidsledare, lärare? 

- Hur skulle ni vilja ha möjlighet att ha påverka i ert bostadsområde?  
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- Har ni någon gång upplevt er begränsade att påverka händelse/situation/beslut? I så 

fall kan ni beskriva den situationen?  

- Vilka (övriga) hinder ser ni för att kunna få vara mer delaktiga och få ökat inflytande? 

- Har ni någon gång upplevt att ni påverkat en händelse/situation/beslut? I så fall kan ni 

beskriva den? 

- Vilka (övriga) möjligheter ser ni för att kunna vara delaktiga? 

- Vad anser ni behöver göras för att ni ska få ökat delaktighet och inflytande i ert 

lokalsamhälle? Om ni skulle få möjlighet att komma med förslag på satsningar som 

kan göras, vad skulle det kunna vara? Förslag.  

 

Avslutande 

- Är det något som ni under samtalets gång kom att tänka på och 

vill prata om, som intresserar er och för att jag inte frågat er? 

Är det något vi missat som ni vill lägga till? 

 

 

 

 

 

 


