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Förord

Demokratiutredningens andra behandlade deseminarium ungas
medborgarskap, central aspekt utredningensi analys-utgörsom en
arbete. hölls Skövde denSeminariet i Med hjälpmaj27 1998. av
delvis statsvetenskaplig och forskningsociologisk ifrågasattesny

vanliga föreställningarnågra ungdomars politiska föreställ-om
ningsvärldar och beteenden.

Därefter fick företrädare för Skolverket och ungdoms-Statens
styrelse hur de arbetar frågormed kring ungdomar ochpresentera
demokrati, bl.a. opinionsundersökningar.storagenom

Slutligen berättade ungdomar själva kringorganiserat sigsom
olika slags hur de arbetarintressen och hur degemensamma om

det politiska etablissemanget.ser
Demokratiutredningen ställer dessa inlägg offentligatill dennu

debattens förfogande. Ledamöterna har inte tagit ställning till
seminarieinläggen. framgår framlängre skriftenSom i gjorde däre-

dem inlägg under avslutandenågra seminarietsmot av egna
diskussion.

diskuterasSeminariet också utredningens hemsida
www.demokratitorgerzgmzse. Välkommen deltaatt

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning

Gustafsson, ledamot DemokratiutredningenPer av

vill ledamot Demokratiutredningen hälsa allaJag varmtsom av er
offentligavälkomna till andra med-seminarium; "Detvårt unga

borgarskapet. vill dessutom hälsa välkomnaJag västgötesom er
till den nybildade Götaland och till Skövde.regionen Västra

de direktiv Demokratiutredningen eller "UtredningenI som
folkstyret inför 2000-talet, fått fram-i Sverige regeringenom av
mycket tydligt utredningen, analyser och beskriv-går utöveratt

bedriva arbete offentliga samtaletockså ska detningar, sitt så att
demokratin och svenska folkstyret ochkring det stimuleras ut-

vecklas. har behovettalatStatsministern att satsa storom av en
studiecirkel för och den svenska demokratin.om

led denna öppenhet.tillDagens seminarium iär strävanett stor
Demokratiutredningen har valt arbeta utåtriktat. Mestatt extremt
synbart hittills kanske hemsida där ständigt pågåendevårär en
demokratidebatt kan föras. demokratitorg.detVi Inteettser som
det enda demokratitorget, mötesplatser. Dess-mångautan en av

kan där hämta utredningsmaterial, seminarieredovis-utom man
och mycket Bland kommer dagensningar seminariumannat. annat

dokumenteras där. anda planerar utredningen långIatt samma en
rad småskrifter och aktuellaintressanta antologier olika spörs-om
mål kring utredningens ämnesområden.

Till detta kommer alltså också dessa har valtseminarier. Vi att
genomföra dem olika platser förstai Sverige. Vårtrunt om

hölls Eskilstuna med frågeställningen vid börseminarium i Hur
demokratin fokuserar det med-Dagens seminariumvara". unga
borgarskapet.



|NLEDNING

framgår inbjudan vill klarlägga och problematisera deSom av
för-olika ungdomar gestaltar medborgarskap ochsittsätt som

frågarhåller till demokrati och politik. vad demokratinsig Vi oss
betyder och hur demokratin praktiseras ungdomskultur,i ung-
domsskola och ungdomsorganisationer.

Demokratiutredningen ingalunda den enda statliga utredningär
frågeställningar.dessa kansistone sig Jagnärmat nämnasom

Ungdomskommittén, Ungdomens IT-råd och Ungdomspolitiska
specifiktkommittén för de under 1990-talet signärmatatt ta som

ungdomsfrågor med beröring till demokratiområdet.

direktiv konstaterasI våra att
förtroende för demokratiska formerUngdomars traditionella
fler införsviktar. Allt ungdomar tveksamhet de traditionellavisar

arbetsformerna för inflytande. Antalet aktivaoch representativa i
kraftigtidéburna föreningar har minskat de åren. Ung-15senaste

inflytande och oftadomars inställning till delaktighet karaktäriseras
arbetsformer för snabbaönskan projektinriktade resultaten omav

frågor.konkretai

fyllahemsida kan med debattenjag citatFrån vår tvåegen ur
och demokratin. Dels det Robert här närvarandeUnga ärom

tidigt debatten konstaterade:isom
demo-slår läser debattinläggenigenomDet närsom en man

avdelning för detkratitorgets saknas någontingär attunga -
ungdomar!nämligen

Catherine andra sidan påpekar:Dels det åär en som
tycker det med och demokratijagDet svårasteär är attunga

politiker hittar de värld. använder medierinte i Viungas oss av
läses kan då bilda siginte Hur ensom av unga. man som ung upp-

fattning de politiska respektive politikernapartiernaom

fråndag viljeinriktning och ambitioniseminariumSe vårt som en
frågeställ-utredningens sida speciellt borra djupare dessaiatt

ningar.
politiska väcktes börjanintresse tonåring iMitt 1970-som av

framför frågorna ochtalet. allt de internationella miljö-Det var
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Per Gustafsson

frågorna, då främst kärnkraftsavvecklingen, detsom var som
gjorde började politiskt samhällsarbete.jag mig i Påatt engagera
det väl bevis det oftajag många är över-sättet är ett attav
gripande samhällsfrågor internationell och nationell karaktärav

väcker politisk lust. första rejäla med denMitt mötesom represen-
flerademokratin lokal kommunpolitik blevtativa sättgenom en

och lektion vardagsdemokrati.intressant nyttig i
kväll vandrade till fullmäktige-iväg CUF-areEn 1975-76 tre

Järnvägshotellet Skara. dagordningen fannsi Påmötegruppens
kommunens yttrande militärt skjutfält, tyckte hadeöver ett som
placerats helt fina naturområden berget Billingenvansinnigt i
här bakom. hade bestämt för driva fram frånVi nejatt ettoss
centergruppen.

debatten blev med äldrehård. trettiotal herrarMen I mötet ett
och damer fick tuff diskussion framförmed allt de allrata en

uppdragstyngda med kommunal-Givetvisrepresentanterna.mest
rådet i spetsen.

fannslägga yrkandeinte. Vi vissteMen vår rättatt attgav oss
Och fann fullmäktige-där. använde den. Vid omröstningen

ordförande förslag skam denvårt Mennerröstat.attgruppens var
förTänkte hade stödet linjesig. vi. Vi våranat attgersom var

betydligt fullmäktiges ochbland kommunorganisa-större ersättare
från de faktiskt full-ordinarietionens änrepresentanter som var

mäktigeledamöter.
begärde blev det alldelesvoteringNär tyst.

hade behövt genomföras idenNågon votering inte gruppen
flera år.

det röstlängden såväl ordinarieNu såär ersättareatt gav som
och styrelseledamöter Och vid besannadesomröstningenrösträtt.

farhågor ledamöternavarenda de ordinarie röstadevåra 15att en av
förslag.vårtmot

efter de medröstadeDäremot övrigaMen Nären oss.en av
slutförd hade faktiskt med ynkaomröstningen vunnitså ettvar

röster.par
blev alldeles stod medtonåringarMötet åter Här vårtyst. tre

första kommunala Tills kommunalrådet till orda:stora togseger.



INLEDNING

Och hade tänkt skulle lägga det yrkandet fullmäktigeni ivem-
måndag

Och skulle det Alla ordinarie med den faktiskavara?vem
förslagsrätten hade förslaget. begärde äldreDåröstat mot en
kommunalman Harald från Varnhem, här mellan SkövdePersson
och Skara, ordet. han också tittadeTrots såröstatatt mot oss -
han kommunalrådet ochstint i ögonen sa:

jagDet gör-

demokratisk slutsats.naturlig naturlig migEn En Förgest. ett av-
görande bevis styrka den lokala vardagsnärademokratins

och ungdomskamraters första egentliganivån -i mitt mina möte
med den demokratin.representativa

handlar mötesplatser. diskuteraDemokrati dejust Vi måsteom
där demokratin.mötesplatser ungdomar medvetenJagmöter är

alltid, och och meddessa mötesplatser kanske tillinteattom
konfrontation ungdomväldigt sällan, denna direkta mellanär

fullmäktigeledamöter.och direkt beslutande detMen är om ung-
domen och ungdomens med demokratin olika planmöte som
dagens kommer handla.seminarium att

hedervärde kommunalmannengick det sedan DenHur Ja.
helaeller yrkande. vändesittPersson vårt Dettarättare sagt

kommunfullmäktigeförsamlingen faktiskt detkom justatt tasom
fått strida för veckan helt utanförbeslut hårt innan,så men

offentlighetens ljus. efter kunde här Skövde läsaDagen i iman
morgontidningen Skövde Nyheter s.k. Gomorron-rutaen
tidningens första sida med ungefär följande budskap:

och tack dag till den gamle kommunal-iGomorron säger
förmåddeHarald måndagskvällen vändePerssonmannen som

kommunfullmäktige det militärahela Skara tillstyrkanmot en av
skjutfält.

fördet kick demokratisktVisst var en engagemang.
alla välkomna hit. speciellt välkommen tillNi Ettär varmt

föreläsare. ochdagens alla inledare och nämnd glömd.ingenIngen
dock här närvarandevill dejagFörst representanter-presentera

för Demokratiutredningen.na
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Per Gustafsson

frånvill lämna ordet till Henrik GöteborgsSå jag Oscarsson
disputerade och doktor statskun-nyligen dagUniversitet i iärsom

Rubriken för anförande medborgarskapet".skap. detDitt är unga
Varsågod. och auditorietTalarstolen Ditt.är
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Detunga
medborgarskapet

Oscarsson, StatsvetenskapligaHenrik institutionen,
Göteborgs Universitet

fascinerar.Förstagångsväljarna människor den förstaFör ärunga
röstningserfarenheten det kanske viktigaste blisteget mot att en
fullvärdig demokratisk medborgare. första röstningserfaren-Den
heten viktig för demokratin eftersom den fungerar kata-är som en
lysator för medborgarnas politiska och underintresse engagemang
ungdomstiden och livet.isenare

bedrivs mycket forskninglitet statsvetenskapligSverigeI
ungdomar och politiskapolitik. För ärtemat statsvetare ungas

och beteenden studera fleraåsikter viktiga skäl. skälEttatt av som
ofta framförs morgondagensde bär värderingar. Deär att unga

dag kommer beslutsfattare tiotaliår år.18är att ettsom vara om
Studier hur ungdomar och politiken nyckelntänker i äragerarav

vad framtiden kommer bjuda. dagens tänkertill Huratt omunga
demokrati kommer ha konsekvenser för hur demokratin iatt
Sverige iutser morgon.

viktigt skäl vill undersöka vilken utsträck-iEtt ärannat att
demokratiska värderingar och reproducerasning principer i sam-

hället. förs tillvad demokratins och spelregler vidareI mån normer
medborgaresvenska Studietgenerationer männi-nya av av unga

uppfattningar för oönskade elementskors politiska kan ivarna oss
demokrati, antidemokratiska eller ökadströmningarsåsomen

politisk Demokratin knappt gammal.apati. i Sverige Detår80är
fortfarandefinns svenskar halv miljon ärövergott om en som- -

födda tidigare det vill under period då Sverige1921, säga ännuän en
försäkrademokrati. allra flesta villinte De attvar en av oss oss om

13



DET UNGA MEDBORGARSKAPET

skall kunna levaockså kommande svenskargenerationer i ett
liberalt och demokratiskt samhälle. vill dagenshumant, Vi att

skall bli goda demokratiska medborgare.ungdomar Vi tror att
för demokratin.vinnasvarje generation måsteny

Ungdomars valdeltagande

demokratiteorier ställer ofta mycket höga kravStatsvetares
förväntasdemokratiska länder. Medborgarnamedborgarna i vara

politik, informerade politiska frågor och deltaintresserade iav
förväntas uppfatta den politiska verklighetenaktivt politiken.i De

förväntas rationellt ochklart och korrekt Desätt.ett agera
bäst för alla.dessutom hänsyn till vad Denna super-ärta som
finns verkligheten.medborgare det ingen iär trorsom

välmågaanvända demokratiers nivånDet måttet ärmest
högt valdel-Valdeltagandet. Deltagardemokrater att ettmenar

för medborgaretagande tillgång demokrati. Att mångaär ären en
demokratiskamed och skänker legitimitet detröstar systemet
deltagandet skaparoch de styrande politikerna. politiska i sigDet

blandkänsla delaktighet och samhörighet medborgarna.en av
Jämfört med andra länder har Valdeltagandet i Sverige varit

tjugofem har Valdeltagandetmycket högt. Under de årensenaste
från valet dåomkring Rekordnoteringenvarit 1976,90 ärprocent.

medborgarna ochde röstberättigade gick92nästan procent av
figur den tioårsperiodenröstade Under1.se 1988-1994senaste

Valdeltagandet samband medhar i Sverige varit i86-87 procent
riksdagsvalen.

Valdeltagandet bland förstagångsväljarna har lägre blandvarit än
väljarna Förstagångsväljarnas valdeltagande har avvikitövrigt.i

procentenheter under dennedåt med mellan och tiotvå senaste
trettioårsperioden. samband med valet röstade baraI 1988 3 4av
förstagångsväljare Valdeltagandet alltid76 procent. är ett trepar

första-procentenheter högre bland kvinnliga bland manligaän
gångsväljare.

Valdeltagandethöga det svenskanivån i internatio-Den ger
jämförelse känna för den svenskanell anledninginte någon att oro

14



HENRIK OSCARSSON

demokratin, åtminstone inte det gäller graden faktiskt folk-när av
ligt deltagande nationella val.i uppseendeväckandeDesto ärmer
det låga Valdeltagandet samband förstai med det41,6 procent
valet till Europaparlamentet Under hela den svenska1995.
demokratins historia har Valdeltagandet lägre vidvarit endaen
tidpunkt, nämligen sambandi med landstingsval.års1922

förstagångsväljarnaAv röstade bara omkring tredjedel 33en
i Europaparlamentsval.procent års väljare kan1995 För många

soffliggandet samband medi Europaparlamentsvalet ha inneburit
första varslar lägre valdeltagande framtiden.sup ien ettsom om
förklaring till det höga ValdeltagandetEn väljarnai Sverige är att

har uppfattat deltagandesitt medborgerlig skyldighet,som en en
plikt. och gammal ungefärMånga går röstar attav vana som-
lämna deklarationenin eller till följd socialt tryck attav man- -
uppfattas lite konstig deltar valet. dennainte i Omsom om man
pliktkänsla eroderar riskerar Valdeltagandet sjunka framtiden.iatt

Figur Valdeltagandet svenska ri/esdagsval under periodeni 1964-1994
bland samtliga väljare ocb för förstagångsväljare procent,gruppen

tdijfferensprocen
100

95

90 samtliga
väljare

85
törstagángs-

30 valjare

75

70
1964 68 70 73 76 79 82 85 88 91 1994

ägg 43 -2 -6 45 -3 -s-3 -3 -1 -10 -7

Andel röstande bland samtligaKommentar: väljare hämtade frånär
Statistiska Centralbyråns officiella valstatistik för riket. Siffror-SCB

har avrundats till heltal. Resultaten för förstagångsväljarnanärmastena
hämtade från särskilda valdeltagandeundersökningar.SCB:sär
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DET MEDBORGARSKAPETUNGA

stickprovsurval ochdeltagandestudier byggerObservera SCB:satt
procentenhet.medValdeltagandetbrukar överskatta någon

intressepolitiskaUngas

oftaanvänds ocksålandintresseradeAndelen politiskt i ett som en
Medborgare intres-för hur bra demokratinmåttstock mår. ärsom

informerade och engagerade ipolitik oftast kunniga,serade ärav
bland de längstatidsserier ifrågor. Med hjälp långapolitiska av -

kanvalundersökningarnahämtade från de svenskavärlden -
förändrats blandhargraden politisktundersöka hur intresseav

synnerhetförstagångsväljarnaallmänhet och bland i seväljarna i
figur 2.

under 196C-taletökadeintresserade SverigeAndelen politiskt i
föll1970-taletfram till procent,mitten 56procent44 av
och harunder 1980-talettillbaka 1988sedan 50något procent

finns långsiktigaingadärefter ökat Detigen 1994.58 procent
politisktdet politiska Nivåntrender det gäller intresset.när

Valdeltagandet.medtycks nivånsamvarieraintresse
motsvarandeförstagångsväljarnaför visardeTidsserien enunga

vid 1960-talets börjanrelativt lågutveckling. nivå 35Från pro-en
undertillintresserade toppnoteringarökade andelen 1970-cent

Under 1980-taÅetochtalet 1976.52 1970 50 procentprocent
tillförstagångsväljarna tillbakabland 1960-tafetssjönk intresset

bland1990-talet harUnder intressetnivå 1988.37 procent
förstagångsväljarna återhämtat sig 1994.47 procent

väljare hållerbland svenska sigpolitiska intressetDet en
detförstagångsväljarnaBland tyckshög allmäntmycket nivå, sett.

upprätthålla hög nivå.ha blivit allt Intresse-dock svårare att en
helhet haroch väljarnanyfödda väljarnaklyftan mellan de som

könsskillnad1990-talen.ochunder Denblivit klart 1980-större
1960-talet harprocentenhetertjugo uppmättesuppemot som

harpolitiskamindre. intressetiden blivit allt Kvinnornasmed
under de trettio åren.sig nivåmännensnärmat senaste

med den allmänna kon-politikför varierarintressetJag atttror
blockpolitikensUndersvenskafliktnivån det partisystemet.i
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HENRIK OSCARSSON

starkaste epok, det ideologiskt laddade 1970-talet intressetväxte
för politik till hög också blandnivå de avståndenNären unga.
mellan blocken minskade och konfliktnivån i partisystemet sjönk
under 1980-talet minskade också förintresset politik, särskilt
bland de Under 1990-talet finns skäl tala någotunga. att om en
förhöjd ideologisk konfliktnivå. Resultatet förintressetär att
politik ökar. förändringarDessa märks tydligast deni yngsta

förstagångsväljare.gruppen av

Figur Andelen politiskt intresserade bland samtliga väljare och bland
förstagdngsváljarna samband med rilesdagsvaleni 1960-1994 procent

58
sf samtli ga

3.1 2
5
|1 förstagångs-

,§7 väljare

30
1960 64 68 70 73 76 79 82 85 88 91 1994

Resultaten hämtade frånKommentar: de svenska valundersök-är
ningarna genomförts i samband med riksdagsvalen under periodensom

politiskt1960-1994. lyder:Frågan intresse intresserad"Hur ärom pass
allmänhetiDu politik". svarsalternativ erbjuds: mycketFyraav

intresserad, "ganska intresserad, särskilt"inte intresserad och inte
alls intresserad". Till de politiskt försintresserade de deattsom svarar

mycket eller ganska intresserade politik.är av
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DET MEDBORGARSKAPETUNGA

demokratinNöjd med

finns alltidsvenskadendemokratifungerandevälI utrym-somen
kringsund debattbättre.kan blivad Endebattera ännuatt somme

effektivakanskedetoch bekymmerproblemdemokratins är mest
Seminari-för kommande generationer.demokratinvärnasättet att

demokratin i Sverigehuridéerkläckadet här kan omnyaer som
framtiden.förbättras iskall kunna

opinionsundersökningarländerjärnförandeEurobarometrarna är
länder.genomförs årsi Iregelbundet 1995Europassom
medborgarna ibad EuropasEurobarometerundersökning man
med demokratin i sittnöjdadevadländer i mån egetatt varuppge

medborgaremycket variation. DeResultatenland. visar stor
grannländerfinns Norgedemokratin imed våranöjdaär mestsom

Sydeuropanöjda. åter-respektive IDanmarkoch 8385 procent
ItalienochGrekland 20nöjda, procenti 30finns de minst pro-

hälften medbor-där drygtbland länderåterfinnsSverigecent. av
land.demokratin sitt Jäm-med inöjdasig egetuppger varagarna

mycketdemokratiskagrannländerfört med ärvåra systernvars-
nöjda.särskiltsvenskarna intelikt vårt äreget -

medborgare, iresultatetöverraskandeDet är att ungamest
nöjdaländer sigflestadeiåldersgruppen år,15-24 meruppger vara
tillSverigenationella genomsnittet.det Idemokratinmed ärän

åldernnöjda: tio iungdomarna Sju 15-24exempel 69 avprocent av
hur demokratinmedganska nöjdaellermycketdeår ärattsvarar

nöjdaFinland defungerar Sverige. äni I avsevärtär merunga
helhet procent.väljarna 78 54motsom

kringsamhällsdebattenpågåendebakgrund denMot ung-av
resultatenochpolitiskabristande intressedomars ärengagemang

detspännande. så EuropasEurobarometernfrån Kan attvara
detvälfungeradedemokratiernauppfattar såungdomar attsom

lägrepolitisktsig Detanledningfinnsinte någon att engagera
teckenfallskallbland de i såintresset ettsuntettses somunga -

oändligt mycketfinnsordning. såallt Dettecken i sinäratt
politikmedsyssla ärnärän man ung.annat att

politiskadet intressetkanskemedborgaregenerationerHos nya
verkligsovande tills det uppstårförbliroch en an-engagemanget
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HENRIK OSCARSSON

ledning kräva politiska förändringar, organisera till-sigatt reagera,
med andra. tankenDen underliggande med-sammans sortsen

borgerlig beredskap för politiskt låter tilltalande. Såengagemang
länge demokratins hälsa still kantiger ungdomsgenerationen ägna
sig tillvara livschanser,sina förverkliga självasigatt ta genom

Ägnautbildning, familjebygge.och sig skapa det godaresor att
förlivet själv.sig

självklaraDet faktisktdet harinte saknatsärmotargumentet att
viktiga frågor ungdomar bordeåtminstone ba funnit anledningsom

undersig i 1990-talet. Ungdomsarbetslöshetsfrågan,att engagera
arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, bostadspolitik, IT-
satsningar borde angelägna frågor djupt berörvara som ung-
domarnas vardag. Ett goda demokratiskaärannat motargument att
medborgare bör försig söka bota andras missnöje.attengagera

förBara själv förnöjd finnsdel inget egentligt skäläratt man egen
inte försig andras situation. länge det finnsSå andraatt engagera

människor samhälleti blir illa behandlade demokratiisom en
finnas.måste sitta ochAtt nöjd för del iärengagemanget vara egen

fall formså politisk apati.en av
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landdemokratinnöjda med sittiAndel sigFigur egetuppger varasom
ungdomarbland a°r procentochmedborgare 15-24samtligabland

lj UNGASAMTLIGA
år15-24

90 DANMARK
NORGE89

NORGE
DANMARK 83

FINLAND80 78LUXEMBURG
IRLAND
VÄSTRA TYSKLAND7473IRLAND
SVERIGE69

.. 67TYSKLANDVÄSTRA
BELGIEN62
NORDIRLAND6161NORDIRLAND grsolmpüzllrfâålxâä

56SVERIGEBELGIEN, PORTUGAL54FINLAND
50STORBRITANNIEN

TYSKLANDOSTRA
48FRANKRIKE

FRANKRIKE43PORTUGAL
42SPANIEN

GREKLAND39
SPANIEN36

30GREKLAND
ITALIEN26

20ITALIEN

Eurobarometernhämtade från denResultatenKommentar: är Senaste
löd:Frågeformuleringenapril-majundergenomfördes 1995.43.1 som

ellersärskilt nöjdnöjd,nöjd, ganska intemycketAllmänt DuärSett,
landfungerar i Dittdemokratinmed hurnöjdallsinte
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partiernaochUngdomarna

betydelsefulla förändringen den svenska parti-Den mest av
förändradehalvseklet gäller deunder detdemokratin senaste

och de politiskamellan medborgarna partierna.relationerna Våra
allteftersom förlorat väljarna. Partiernasharpartier greppet om

byttsstabila väljarkårer hartidigare successivtså rör-ut mot mer
förut-dramatiskt harochliga sympatisörer. På sättettotrogna

konkurrera med varandraför partiernassättningarna sätt att om
räknakan längredärmed förändrats. inteväljarnas Partiernagunst

med stöd från stabila kärngrupper. organisationerSom rörstora,
folkrörelserochfrån medlemsorganisationersig partierna att vara

till fungera renodlade kampanjorganisationer. Morgon-att som
de amerikanskadagens kanske vallokomotivpartier är sommer av

under mellanvals-vilar slumrandepartierna; partiorganisationen
perioderna för till liv under valrörelserna.väckasatt

mycket väl doku-försvagade ställning hos väljarnaPartiernas är
återfinnsförmenterad unik ioch Sverigesituationen inteär utan

partidemokratier världen.olika skepnader flesta västerländska idei
den brukar tala partiernaStatsvetenskapliga litteraturenI attom

befinner till följdunder starkkris, elleri åtminstonesig stress av
förändringar välfärdsstaternasde modernakölvattnetistora av

moderna välfärdsstater-utveckling. klasstrukturen desociala iDen
har blivit atomiserad. Utbildnings-partikulariserad ochalltmerna

revolutionen och självständiga,människor kunnigahar gjort mer
också specialisering.till följd allt högreolika På vägmen mer av

mångfald ochsamhälle ökad Variations-postmoderntettmot ser
livsstilarrikedom arbetsmarknaden, människorsutbildning, ii

och fritidsintressen och kulturyttringar.i
minskadeeffekternaDC konkreta partiernas ärmest greppav

ungdoms-de politiskamedlemstal minskar. Förpartiernasatt
medlemmarminskande tillströmningendenförbunden är ettav

sjönkmellan och tioproblem årmycket 1984 1994stort an--
tillungdomsförbunden frånpolitiskamedlemmar dei 000talet 145

och moderpartiernaUngdomsförbundenmedlemmar.54 000
villkor.tillför kunna sigkämpar att anpassa nya

21



DET UNGA MEDBORGARSKAPET

psykologiska banden mellan väljare ochDe partier stats-som
brukar förkallar partiidentifikation har försvagats. Andelenvetare

väljare själva betraktar anhängaresig politiskt partiettsom som av
har stadigt minskat under de fyrtio Mellan ochåren. 1968senaste

sjönk andelen partianhängare från till Bland1994 65 47 procent.
förstagångsväljarna har andelen partianhängare minskat från till46

trettio år.30

Andel partianbangare bland samtliga förstagångs-ochFigur i gruppen
väljare samband med ri/esdagsvaleni procent1968-1994

70 55 64
6160 6059

60
53

51
42 4750

lig/ä §0 samtliga

Gräv/åk40
3939

36 första ån35 S-3430 väljare30

20
68 70 73 76 79 82 85 88 91 94

Resultaten hämtade från de svenska valundersök-Kommentar: är
ningarna och andelen väljare betraktarvisar självasigsom som an-
hängare parti.ettav
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partibytare vid valenAndel procent1956-1994Figur

35

i-L30
l 29,2

25

20

15 16,016,0

12110 /10,6

7,27a

88- 1991-73- 76- 79- 82- 85-66-68- 70-1954- 58- 62-
199482 85 88 9173 76 7964 68 701956 60

mättillfälle definieradvidProcentbasen varjeKommentar: är som an-
för valenvalen. Resultatenröstade bådatalet iintervjupersoner som

och bygger helt1970/731966/681954/56, 1958/1960, 1962/64,
tidigareminnesuppgifter hur de röstade detiintervjupersonernas om

minnesuppgiftertill hälftenresultatenvalet. val byggerövrigaFör
panelstudier.uppgifter frånoch till hälften

Otrogna väljare

känslanSvenska väljare alltmer partierna. Närär otrogna av an-
byta parti.hängarskap det psykologiskt lättare Deminskar blir att

uppfattas längreideologiska mellan inte såavstånden partierna som
trycket från den omgivningensocialaDet röstanärmaste attstora.

tidigare. Andelen parti-lika starktvisst parti inteärett som
bytare växer.

under denkontinuerligthar andelen partibytare vuxitSverigeI
1950-talet tillfrån underfyrtioårsperioden, sju procentsenaste

valmed1980-talet. sambandunder årsomkring I 199120 procent
drastiskt tillpartibytare nivåÖkade andelen 30 procent, somen
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upprätthölls samband medi valet Under period har1994. samma
också röstdelning blivit vanligare, det vill väljarnasäga röstaratt
olika kommun- och riksdagsval.partier i

Känslan anhängarskap och andel partibytare har alltid haft ettav
mycket starkt samband med ålder. den åldersgruppenI äryngsta
andelen partianhängare endast vilket kan jämförastrettio procent,
med drygt de äldsta åldersgrupperna. Mellan valeni60 procent

och valde fyrtio de byta departi.1991 1994 Iprocent attav unga
äldsta åldersgrupperna motsvarande andel endast 15var procent.

har blivit till århundradets ord. kanFortare Det använ-utsett
das också för beskriva det förhöjda förändringstempot deniatt
svenska väljarkåren. Väljarna har bara blivit ochinte otrognamer

partibyten mellan valen.sig Undersökningar korttids-ägnar av
förändringar allti opinionen kast. Förändringarnavisar tvärare av

från månad till månad blirpartisympatier allt dramatiska. Ochmer
de förändringarna under valåren och under val-största äger rum
rörelserna.

flerAllt väljare väljer det de bestämmerin i sista innanväntaatt
för vilket desig Andelen väljare självaparti på.röstar som uppger
de bestämde sitt partival under valrörelsen har ökat från till18att

mellan och Förstagångsväljarna bestämmer50 1968 1994.procent
oerhört försig hur de skall äldre72 Deprocent.röstasent

åldersgrupperna ofta vad de skall förväglångt iröstavet -
endast åringarna de bestämde25 sig71-80procent attav uppger
för hur de skulle under valrörelsen.rösta

Resultaten funderingar hurigång morgondagenssätter om
väljare kommer politiken. dei Om äratt tror attagera som

dag kommer förändrai inte röstningsbeteendesitt längreattunga
fram livet, kommer den svenska framtideni väljarkåren beståi att

allt fler och allt väljare. Utvecklingen innebärotrognaav mer en
allt osäker försituation de politiska och kommerpartiernamer
med nödvändighet fram förändringar det gällertvinga parti-näratt

verksamhet.organisera sinsätt atternas
världen ifrånStatsvetare i fram-utgår partier iävenrunt attom

tiden kommer kärnan demokratier.i våra inteDet såäratt vara
konstigt eftersom de moderna demokratierna ofta kallas förjust
partidemokratier. Med sådan utgångspunkt forsknings-denären
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fråganintressanta hurmässigt kommer hanterapartierna denatt
ökade osäkerheten och det förhöjda förändringstempot. Vilka
organisationsformer kommer morgondagens ha kom-partier Huratt

framtidens kommunicerapartier politiska budskapsina tillattmer
medborgarna

Andel partianbängare, partibytareFigur och andel väljare bestäm-som
de partival under valrörelsen bland olikasitt åldersgrupper sambandi
med riksdagsvalet 1994 procent

andel bestämdesom
under

andelpartibytareL

18-2151 22-3022: 31-40år 41-50å.r 51-6051 61-70â: 7l-80år

Kommentar: Resultaten hämtade från valundersökning.års1994är

Trendkänsliga väljare

tillbakaLängre tiden,i och 1960-talen, hade1940-, 1950- par-
tierna anledning jubla de väljares för-månganäratt vann unga
troende. Förstagångsväljarnas partival livslångtstarten ettvar

ochröstande Partiidentifikationenparti. grundlades iett samma
främsttidiga politisk socialisation familjen,år, ochi växtegenom

allt starkare under livetssig gång.
dag annorlunda.situationen politiska socialisationenI Denär

sker växande utsträckning utanför familjen,i skolan, fritideni
bland kompisar.och Och den allt längre.pågår Läroprocessen av-

slutas sambandi med IS-årsdagen fortsätterinte underutan ut-
bildningstiden och familjebyggandet.under innebärDet mångaatt

25



DET MEDBORGARSKAPETUNGA

partipolitiskt förränideologiskt eller uppåtungdomar slårinte rot
30-årsåldern.

opinionsframgångarutvecklingdennaKonsekvenserna är attav
politiskaför de partierna.värdefulla Lättlikabland de inteärunga

till denämligenväljarna hörförlorat.lika lätt Deärvunnet unga
framgångarSkulle partitrendkänsliga.allra röna storaettmest

nödvän-alls partietbetyder detmänniskor intebland attunga
framtid tillljusdigtvis går mötes.en

följa medtenderarförstagångsväljarnanyhetingenDet är attatt
framgångar underopinionsvindar. Centerpartiets 1970-tillfälligai

ungdomar tilltillströmningledde tilltalet centernsstor av
förstagångs-röstadevalungdomsförbund. års 36I 1973 procent av

andratillförsvann småningomsåcenterpartietväljarna De unga
hade dyktfort delikapartier upp.som

gällandetrendkänslighet har siggjortFörstagångsväljarnas
första-röstadeval1990-talet.också års 30I 1991 procent av

nykomlingenoch helamoderaternagångsväljarna 14 procent
mode-riksdagen ochnydåktedärpå,demokrati. valet 1994,I urny

andra partierregeringsmakten. stället tvåförlorade I vannraterna
förstagångsväljarna, vänsterpartiet procentbland 10framgångar

Även repareradesocialdemokraternaoch miljöpartiet procent.11
samband medväljarna i årsbland de allraförluster 1994sina yngsta

val procent.44
märks ocksåbland väljare itrendkänslighetenDen större unga

till EU-medlemskap,inställningenexempelsakfrågor, tillpolitiska
vänster-högeroriente-förändringar väljarnasoch dessutom i av

kraftigareopinionsförändringarpolitiskaAllaringar. gertyper av
bland deutslag yngre grupperna.
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FörstagångstzáljarnasFigur partival procent1956-1994

parti antalsumma
valár kd nyd övr intervjuadeprocentsv c m mp

1956 0 54 9 26 11 0 100 35- - -
1960 0 65 10 6 19 0 100 43- - -
1964 0 52 13 23 7 5 100 87- - -
1968 2 57 14 18 6 3 100 100- - -
1970 11 46 28 10 5 0 100 226- - -
1973 12 36 36 3 10 3 100 261- - -
1976 9 41 26 12 10 3 100 211- - -
1979 11 33 20 13 20 3 100 133- - -
1982 7 45 13 6 23 3 3 0 100 139-
1985 7 43 8 16 22 1 3 0 100 154-
1988 5 44 8 15 22 1 4 1 100 131-
1991 2 25 6 10 30 6 7 14 0 100 127
1994 10 40 8 8 18 4 11 0 1 100 166

Kommentar: Resultaten hämtade från de svenska valundersök-är
ningarna Resultatet för kd särredovisas först från och med1956-1994.

val.års1982

Sammanfattning

Slutsatsen de här presenterade resultaten och Demokratiut-av av
redningens Skövdeseminarium kan sammanfattasi maj27
följande svenska demokratin befinnerDen akut krissig inte isätt.

länge till medborgarnas delta ochså sig iser attresurser engagera
det politiska livet. Ungdomars politiska intresse, ochengagemang
deltagande tillfredsställandeuppvisar och förnivåer visar när-
varande teckeninga Tvärtom har förintresset politikatt avmattas.
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förstagångs-1990-taletunder iökatoch Valdeltagandet gruppen
väljare.

väl-emellertid mycketpartidemokratins krissvenskaDen är
kommer inte partiernasamhällsengagemangdokumenterad. Ungas

vändersynnerhetoch deallmänhet iväljaredel. Svenska itill unga
frånavstårtraditionella politiska partierna Dede attryggen.

utvecklarungdomsförbund.och Depolitiska partiersig iengagera
partiidentifikation till dekalladbindningkänslomässig såingen --

väljaresvenska igenerationenpolitiska partierna. Den ärnya
och uppvisarpartiernaväxande utsträckning stormototrogna

opinionsvindar.det gällertrendkänslighet när
ochungdomarforskning kringstatsvetenskapligFramtida

svenska ungdomarhurfrågorkunnapolitik behöver omsvarge
ochdemokratiska principerbakomoch slutertänker kring upp

vill levaungdomar idemokrati dagensslagsvilkenvärderingar samt
ochvärderingar prin-demokratiskaReproduktioneni avmorgon.

därför värdbevarande ochbetydelsefull för demokratinsciper är
förändringarforskningsresurser Deåt. ägerägna stora rumsomatt

fortsatta studiermotiverarpartidemokratiernade modernai av
problem.demokratinsframtida lösningaråsikterungdomars om

bota bristenpersonval kunnaSverigeinförandet iKommer av
bland departipolitiskt Börungatraditionellt röst-engagemang

folkomröstningenflerdet anordnasrättsåldern sänkas till Börår16
ungdomarnationellt och kommunernabåde i BörSverige,i

elev-beslutsfattandedemokratiskttidigt i störretränas genom
ungdomsråd kommu-isärskildaochinflytande skolan genom

nerna
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instämmandeandeloch politikerMisstro partier 1968-1994Figur mot
i procentsvar

80
72PÅ

70 69beslutar"de sitteri riksdagenochsom
mycketinte hänsyntill vadtar

tänker"vanligtfolk tyckeroch m60

50

40 intresserade folkspartierna baraä: röster,av
37 åsikter"inte derasmen av

30
88 9176 79 82 85 19941968 70

riksdags-Andel väljare kan pa°åtminstoneFigur namnetuppge ensom
valkretsen procentkandidat deni 1956-1994egna

70

OO
60 5655

50

40

30

20
82 88 91 199470 73 76 79 851956 60 64 68

Åren intervjufrågan detgälldeKommentar: 1956-1964 egnanamn
samtliga val-frågan fr.0.m. gällde partietsvalsedel medanpartiets 1968
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från kontrollerade försedlar. och resultateninteBortsett 1956 1960 är
felaktiga ochnämnande Kontroller tyderår 1968 1991 attav namn.

för skall ned med procentenheterresultaten valen justeras1964-1991 5-8
uppskatta korrektvill andelen väljare åtminstone ettom man som anger

kandidatnamn.
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på vadåväntan "NärI

dom visstevar unga
man"

utkast tillett kulturanalys relationenav-
mellan samhälle, ungdomskultur och
politik

Mats Trondman, Centrum för kulturforskning, Högskolan i
Växjö

ska vad vadJag jag inte -jag inte partierna stårrösta vet Vetmen
för längre. föräldrar fyrtiotalister, domMina vissteär när var unga
man.

1Anna, år20

make the oldest when succeed, andWe story new we we are
trapped by the old when fail.stories we
Greil Marcus

Om endast lagar handlar samband godkännes kansom om
skuggans längd förklara flaggstångens höjd likaväl tvärtom.som

CartwrightNancy

1 hämtat artikel med rubriken förPolitiker långt borta iCitatet är ur en
Dagbladet denSvenska maj 1998.17
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fel ochför denhandla, kännahar leva,Jag attatt eneenog av
bild andraleva enligtharden andre Jagrätt. att gernog av

kräversjälvständig, jagsjälv. beslutarmig mig Jag attatt varaav
varandra.oberoende beroendeti avvara

Albert Camus

sociologier analytiska redskapMed som

utifrån rad olika perspek-sociologi kanDisciplinen iscensättas en
från olikauttryck tala och verkamedden kantiv, ett annat --

olikahävda,finns, vill åtminstone socio-jagpositioner. Det tre
uppfattanödvändigtvisvilkalogiska intepositioner, är att som

till ochförst kort introduktionskallväsensskilda. Jag var enge en
föralla kan användasdärefter hävda dedem och attatt treav

för, nämligendenna artikel sigundersöka det intresserarsom
politik. egenskapungdomskultur ochsam/ville,relationen mellan I
förstaungdomsforskare det jagochkultursociolog gångenärav

Demokratiutredningenför politikområdet.mig justintresserar är
formuleranämligen bettdärför eller beklaga. har migtacka Denatt

området självför vilkasynpunkter, jag novismina ytterstsom
ansvarig.är

tillsammans bildartill sociologierna, vilka utgångs-Så åter
kulturanalysformuleras och denför de frågor skallpunkten som

följa skall.som

vetenskapSociologi som

vetenskapligaexempel denförsta sociologin jagDen ettser som
mätmetoderkvantitativasocialvetenskapen vilken striktinom

fastställa säkraotvetydiga sådominerar. Dess strävan är att
olika indikatorer ellermöjligt mellanstatistiska samband som

varandrade relateras tillegenskapervariabler, dvs. mellan närsom
exempel sambanden mellantillolika värden. Hur utantar ser

utbildningsnivå,ålder, socialtbakgrundsvariabler ursprung,som
landsbygd ochgeografiskt stad/ochetnicitet t.ex.rumgenus,

aktivitetsform ochuppfattning,variabler politiskberoende som
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partitillhörighet vetenskapliga giltigheten har grundsin iDen en
enligt internvetenskapliga metodregler korrekt insamlad data

förgeneraliserbar och definierad population, allaangiven t.ex.en
ungdomar åldersintervall.i visstett

uppfattar oftaden empiriska socialvetenskapenJag som en men
alltid samhällsforskares försöknödvändig ingrediensinte i varje att

beskriva förklaraoch utvalda aspekter samtid. egenskapIav en av
kultursociolog uppfattningdet dock statistik ochminär att avan-

får förcerade databearbetningar aldrig och givetett rent tagetges
Siffrorsanningsvärde. talar själva, mindreinte "sanning sig änav

producerar de oproblematiskt förklaringar och förståelser.givna
Dels all beroende eller mindre medvetna och tyd-empiriär av mer
liggjorda föreställningarteoretiska och värderingar, dels räcker inte
säkerställda statistiska relationer mellan variabler till för iatt
djupare bemärkelse komma vetenskapens viktigasteåt svaren

Ävenfråga, nämligen varför har statistiskt sambandettom
mellan utbildningsnivå och politisk aktivitet, frågan varförså är

nödvändigtvis tillräckligt besvarad. delsvar fråganinte Om ett
varför människor politiskt aktiva andra devissa är än är attom mer

högutbildade det likväl möjligt varför-såär är att upprepa en ny
fråga. Varför, till exempel, högutbildade politiskt aktivaär änmer
lågutbildade kan då därför de högut-inteSvaret ärattvara
bildade. sökas förklaring varför variabelni justSvaret måste en av
högutbildad påverkar graden politisk aktivitet.av

uppfattning varför-frågorresandet nästintillDet minär att av
oändligt. helst förmodligen forskarekan driva tillVemär som en

brant hon för-vansinnets vad han eller änattgenom anger som
klaring fortsätta ställa frågan varför Vad forskaredå.att som
kan försöka formulera tillräckliga rimliga,våragöra är att svar
dvs. med inlösta, varför-frågor. Sociologen Björnargument

förklaringEriksson hävdar däøför fall föri varjeäratt etten som
stunden tillräckligt frågan varför. "Tillräckligt"ettger svar
innebär sammanhang därför" forskarendetta de läggeri att som
fram får de intresserades varför dock minDet ärtystna.att
övertygelse tillräckliga förklaringar och för-kräveratt svar en
ståelse statistiska samband. vill därför hävdagår Jagutöver attsom
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för-varförfrågorna kräver också de andraiscensättning tvåav
varnade sociologierna.

Sociologi kulturanalyssom

Geisteswissenschaftochandra sociologin till sittDen är ursprung en
sådan uttryck samhällsorienterad kulturanalys.isig Dettar som en

idea-tyska begreppet andevetenskap har grund den tyskesin i
filosofilisten Wilhelm Diltheys vilken hävdade nöd-1833-1911

vändigheten delat bo mellan och kulturvetenskap. Natur-natur-av
vetenskapens kunskapsobjekt enligt Dilthey helt annatettvar av
slag kultur- och samhällsvetenskapens. Människans liv iän sam-

frånhället och historien skiljer väsentligt naturvetenskapensi sig
erfarenhetstudieobjekt och kännetecknas levd och upplevelserav

förändras.vilka förstås och levakring hennes liv organiseras, Att
för-och erfarenheter meningsproducerande ochgöra är att vara

uppgiftändringsbar. eller kulturvetenskapens blir såledesAnde-
försöka förstå människanempatiskt tolkningatt somgenom

och och tidsanda hon lever kultur-kulturvarelse den tid I en
erfarenheter och upplevelser själv ochanalys människans sigär av

värld den nödvändiga startpunkten.andra liksom sin egenav
Kulturbegreppet innehåll och alla möjligatill sinaär genom

användningsområden emellertid självklarhet. litteratur-ingen När
Raymond Williams, 1900-talets viktigaste kultur-vetaren en av

teoretiker, inleder klassiska artikel kulturbegreppetsin mest om
of three complicatedskriver han det theoneäratt two mostor

detta sammanhangwords the english language. dock iDet är
utveckla kulturbegreppetsavsikt problematisera ochinte min att

historia. bara användningen begreppetkonstatera imigLåt att av
de levda kulturerdenna artikel kultursociologiskt ochär avser som

alla för de skilda vilka människor lever, förstäruttryck päsättär ett
existentiellaomvärld; deras ekonomiska, sociala ochoch hanterar sin

villkor, deras samhälleliga deras traditioner,institutioner, naturen,
värden och uppfattningar liksom deras relationer till andra männi-
skor och själva och hur de därigenom medvetet och omedvetetsig

bevarar förändrarpräglas och blir självmedvetna, vilket häde och
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denna medvetenhet liksom villkor.dess viktig och mycketEn av-
görande subjektivitet,aspekt den levda kulturenivårt vårärav vara
med vilken de omständigheter, känslostrukturer ochjag avser
impulser aktivt driver medvetna demäroavsettsom oss, om om
eller Subjektiviteten uppfattarhar, den, både indivi-jagsom en
duell och social formdimension. individuella handlar densinIen

den identiteten, och kan bli",jag jagvem ärom egna om Vem
medan den form erfarenhetensociala handlar ochi sin om upp-
levelsen del och "dom", dvs."vi inteatt ett ettav vara en av av om

tillhörighet Erfarenhetenssocial och distans. "kollektiva subjek-
tivitet" de sociala hemland, dvs. det fårenergiernasär attsom oss

medan den individuella subjektiviteten, ochjag mittnågot,göra
identitetsarbete, det psykologiskajagets energicentrum,utgör egna
dvs. fårdet Subjektivitetmig såledesnågot. någotgöra ärattsom

förändras,skapas och också delas kollektivt form detisom men av
upplever, känner, sak"."vi tycker Densammavet,som ser, osv.

engelske historikern och kulturforskaren Richard Johnsson har
sammanfattat sådant kulturbegrepp, eller kulturstudier,ett snarare

följande Vis:

handlar kulturstudier medvetandets eller subjek-migFör om
historiska former eller de subjektiva former levertivitetens om

eller, ganska farlig förtätning och kanske reducering,igenom, en
de sociala relationernas subjektiva sida.om

engelsk historiker, Thompsson, hävdar likartadEn E.P. iannan
anda kultur det människor skapar de olikaär när sättatt som
handskas med ekonomiska och sociala villkor. kultur-sina Varje
analj/s således innehålla samspel mellan sociala ochmåste ett

omständigheter,ekonomiska förändring,stabila eller och dei
förståelse- och handlingsformer människor förmår mobili-attsom

för villkor. Kultur blir detta sammanhanginom sina isera ramen
levdaden kultur den kulturella praktik "såsom rymmer som-

för-människor brukar ellergör när gör göraman som som
det brukar kulturella förståelseformerändrar och degöra - -

förstårmänniskor de sammanhang och självaså som som oss
förstår förstå förändrarbrukar eller det brukarnär som

förs:å människor eller mindre rationellt och medvetetmer-
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specifikade lever liv tid,i viss iiscensätter sinanär en samman-
kulturbegrepphang. metodologiska iscensättandet dettaDet av

kulturanalgis. sådanbenämns hädanefter sociologin intarNär en
kulturanalytisk socialvetenskap.denposition Dessutgör veten-en

det kultur-skapliga giltighet, eller värde, har grundsin isnarare
materialvetenskapliga för dialog med empiriskai seansvaret att

formulera kulturforskarens tolkningardvs.något något, attsom
förståelseformer.vardagslivets kulturella praktiker ochav

Sociologi kritiknormativsom

tredje sociologin den och samhällskritiskanormativaDen intar
vilken oftast den sociala teorinspositionen, sig äntar snarare

Frankfurts-form. klassiskt exempel den kalladeempirins såEtt är
förkritiska blandskolans teori, annat argumenterar attsom

upplysas eftersom samhällsvetenskapenupplysningen åter måste
demokratins förfallsprocess.själv har blivit del Den veten-en av

har och tillhandahållaskapliga socialvetenskapen mätaattgenom
för förklara och manipulera svängningarinstrument opinionersatt

politisk marknad ochblivit till serviceredskap händernai en en
med legitimitetsbehov.socialstat

får den vetenskapliga hjälpliksom partiernaStaten så sätt
med försöka framkalla "masslojalitetbehövs arbeteti attsom

för inflytandet från allmän opinionsigän öppnaatt ensnarare upp
offentlighetens form.den fungerande politiskasig Det är,tarsom

följer den tyske samhällsteoretikern och den kritiska teorinsom
från vardag-viktigaste Habermas, människornasJürgenarvtagare

utanför och dvs.liga livsvärld marknaden institutioner,statens-
politisk offentlighet värdbortom och makt en nam-pengar som-

Carleheden:har grund. sociologen Mikaelsin citeraFörnet att
för det förstaDemokratisering betyder Habermas saker:två För

offentligbetfrån det politiskafrigörelsen politisk systemetsav en
politiska kollek-direkta dvs. stärkandet denstyrning, autonomaav

det andra utnyttjandetåsikts- och viljebildningen.tiva För statensav
beroende påverka kollektiva målsätt-legitimitet för att statensav

formen demokratisering förutsätter,ningar. Den mensenare av
förra formen. kursiveringdeninte, minuttömmer
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sociologi HabermasDen typ representerar ettav som rymmer
otvetydigt och klart medvetet inslag.normativt Den intresserar sig

förenbart hur detinte den i citatet sin utgångs-är, tar, som ovan,
punkt vad demokrati ochi demokratisering borde Därmedvara.
tillhandahåller den och både möjlighet tillgången samma en
kritik reellt existerande demokrati och tydligörandet ochav en
försvaret alternativ Habermas innebär dettaFör attav en norm. en
samhällsutveckling motverkar utifrån hans funge-värdensom en
rande politisk offentlighet kritiseras utifrån hansmåste normativa

dvs. frånposition, hans krav hur politisk offentlighet värden
bör verka. kritiskt socialvetenskap har därmedEn normativnamnet

med Carlehedens ordval, "sin utgångspunkt den mellani spänning
ideal och fa/eticitet redan finns den verklighet leveri i".som
Habermas ställningstagandenormativa skall således tolkasinte

idealistiskt eller utopistiskt. undvika sådan fel-Försom att en
läsning använder Habermas begreppet idealiseringsjälv och avser
med detta den praktikens framträdelseform befinner sigsom
mellan faktiska,det hur det och det idealiska, hur det kan, börär,
och kunde samtalar med ifrån denviNär någon utgår attvara.

kommunicerar med uppriktigt och sanningsenligtsom oss menar
vad denne säger.

använda språketAtt redskap kommunikation såledesi ärsom
ofrånkomligt bruk förutanideal vilka detvissagöraatt av vore

omöjligt kommunicera. betyder idealet den faktis-Det inte iatt att
ka samtalssituationen till fullo uppfyllas,kommer böratt men
likväl kommunikativa handlande försökai dessavårt agera som om
ideal gäller, möjliga och fungerar. Idealisering medär är att
sanningens och riktighetens anspråk bejaka idealen deutan att
nödvändigtvis till fullo kommer kunna förverkligas. justDet äratt
i mellan det faktiskaspänningen och det idealiska finner detsom

utmärkande för kritisk sociologiså normativ, eller teori;ärsom en
utifrån ideal, vilket grundats teoretiskt tänkande ochatt ett genom

övertygande, diskussion inlösta, hållaöppen argument, ettgenom
vaksamt och kritiskt hur till exempel demokrati,något,öga en
faktisk fungerar och utvecklas. och kritiskaDen normativa socio-
logins Vetenskapliga giltighet har således grund nödvändig-sin i
heten finna grundade för den normativa utgångs-att argumentav
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framträdandegapet mellan vadkritikenpunkten i somsamt av
ideal.legitimtfaktiskt för handen och vad Enutgörär ettsom

eftersom denhänderförblirsådan vetenskap i sinaså sägaatt egna
till demokratinslånaroch blind Vetenskaps siginte i naiv namnen

förfallsprocess.

Huvudfrågan och dispositionen enav
trestegsanalys"snabb"

uppfattasriskeraravsikt jagminDet ävenär att somomnu -
"trestegsanalys"får idé "snabbLekholmSnörmakare iatt enen -

artikelnsförsök besvarade sociologiernaalla iiscensätta ett atttre
skall förståförväg och lyder:formulerashuvudfråga, i Hur visom

antal ungdomarobetydligt dagensfaktumdet empiriska inte ettatt av
deintresserade och engagerade samtidigtpolitisktsigsager somvara

traditionelltundviker medlemskap ochundantagmed mycket
regionala och statligaoch lokala,politiskt politiskaarbete påpartier ii

församlingarpolitiskanivåer
för samhälle, ungdomskulturrelationenintresserarOm oss

tillräckligt ha tillgångnödvändigtoch politik det intemenär att
data. Trestegsanalysenbeskrivande kvantitativatill relevanta tar

sammanfattning till-tematiseraddärför med kort,börjansin aven
politiskaungdomars intresse,gänglig statistik över engagemang,

lånatförsta med begreppinflytande.aktivitet och Det är, ettsteget
uppfattaetnografen Paul Willis,från engelska minden att som

grundläggandehjälper besvaraindexikala migstudies nivå. Den att
fördelningar.frågor statistiskaom

försöker kulturanalysanalysens andra jag migI steg en av
sammanfattade data. Willis skriver dettaiden indexikala nivåns
homologiska respektive densammanhang den integrativa nivån.om

ochden indexikala intresserar sigförra djupare nivånDen går än
förstå de relationer studeras.skallför hur kulturanalytikern som

hur ungdomarsmed konstaterasig intenivå nöjerDenna att
inflytande fördelaraktiviteter ochpolitiska intresse, engagemang,

relationernafråga varför. Vad detfortsätterden isig ärattutan
förklarar deungdomskultur och politiklevdmellan samhälle, som
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kausala samband den indexikala synliggjortnivån Densom
för frågan fokuserarvidare och hurintegrativa nivån relationerna

mellan olika element analysen påverkar, modifierat och förändrari
varandra. Kulturanalysen bör, vilket tidigare tydliggjorts, iscen-

föreställningsförmågasociologisk vilken tillåteri sigsätta en man
dvs. analys vilkennågotse något", göratt som man en genom man

formulerar förklarande tolkningar vad den indexikalagår utöversom
beskrivande data själva. sådant analytisktnivåns sig Ettsager av

tillvägagångssätt således kritik den vetenskapligarymmer en av
sociologin hävda den "vetenskaplighetsin iatt attgenom genom
allt för utsträckning skurit sociologin från destor att teo-av se

historiskaretiska, och sociala sammanhang vilka data alltidi
produceras, relateras, analyseras och förändras.

Kulturanalysen bör slutligen, bästa fall, kraftfullai generera
analytiska vilka konkret förståelsekan medipoänger omsättas
konsekvenser för vardagens praktiker. Kanske kan dessa "poänger"

handla vad den tyske hermeneutikern Hans-Georganses om
Gadamer benämner igenkånnandets glädje. klassiska verksittI

och metod frånSanning tidigt sextiotal skriver han:

fullaIgenkänningens innebörd förstår däriinte,man om man
uppfattarendast redan känt blir känt dvs. detnågotatt nytt, att

redan igenkända känns Igenkänningens glädje bestårigen. isnarare
redan känner det redanigen kände. iSomänatt man mer, man en

illumination, omständigheternas alla betingade tillfälligheterut ur
och skiftningar, framträder det redan kända med igenkänningen
och fattas till sitt inserMan något.väsen.

Kulturanalysens kritik den indexikala nivån således inteärav en
kritik vill utesluta den kritik vill fördjupa ochutansom en som
komplettera den. harkomplettering enligt uppfattningDenna min

Åriktningar. makro-strakturellsidan riktning, vilkentvå ena en
artikulerar de historiska, sociala och ekonomiska sammanhang i
vilka de variabler studeras andraverkar, sidan mikro-åsom en
etnografisk riktning, vilken kombination långvarigagenom av

försökerobservationer och djupgående intervjuer komma den
homologiska respektive integrativa nivåns empiriska krav och
kulturanalytiska möjligheter.
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formulerandetSociologen Thomas harBrante genom av en
kausal realism förståelse den strukturellabidragit till god aven

syfte förriktningen. Kausalrealismens citera Brante,är, attyttersta
kausalaidentifiera de sociala strukturer innehåller mekanis-att som

effekter.empiriskt observerbara Om motsommer genererar
formulering uppfattar "låg utbildningbakgrund Brantes somav

tenderar den den empirisktkausal mekanism så atten generera
effekten valdeltagande och politisktobserverbara lägre intresse.

förstaadderar till vad benämnt denVad emellertid jagBrante ovan
de kausala mekanismersociologin medvetenhetenär att somom

omfattandeutfall del histo-statistiskavissa ärgenererar en av mer
ekonomiska ideologiska sammanhang.riska, sociala och ocksåmen

därförformulerandet realism vill han blandkausalasinGenom av
föreställningförsta medutvidga den sociologin enannat om

hämmar forsknings-sociologin vetenskap, intesomsom
fantasin. första sociologinsoch den sociologiska Denprocessen

för hämmande det gäller möjlighetenmetodpraktik såledesär när
med kulturanalysens vokabulär något gårse någotatt somsom

och relationer.empiriska observationerrena"utöver
nödvändiga strukturella inrikt-Svårigheten med den änom

specifiktolika levdanaturligtvisningen genereringenär att av
förståsbemärkelse lätt låterungdomskulturer djupare sigi inte så

förståelsemacroanalys. Specifikenbart strukturell avgenom en
och förändras kräver, villhur olika ungdomskulturer jaggenereras

tilletnografiska fallstudier, vilka självklart lånarhävda, siginte
tillEftersom saknar tillgångvetenskapliga generaliseringar. jag

etnografiska fallstudie-r den politiska dimensionen ungaavav
användamänniskors levda kulturer, tillåter minjag migså att

föreställnings- ellersociologiska fantasi eller kultursociologiska
följerframställningsförmåga. med den analysProblemet isom

därmed uppenbar, den saknar helt enkelt deavsnittnästa är
etnografiska empiriska material den andra sociologin kom-isom
bination med strukturell medvetenhet kräver. Trots dettaen

syftefaktum tillåter kulturanalysmigjag göra äratt attvarsen
daâför huvudfrågansformulera antal kultursociologiskaett

varför omfattning, djup ochvarför. dessa avseende inreOm
endast läsarekoherens kan tillräckliga kan du avgöra.somanses
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metodologisk bör relationenviktig HurKvarstår sågör en
uppfattasetnografiska inriktningenstrukturella ochmellan den

återvända till denfrågadennakunna måsteFör att ettge svar
analytisktMed kultursociologins kulturbegrepp.andra som

levdasammanhang deför tolkning dettajag iinstrument avser
följd människor hanterarkulturer till sinauppstår att ungasom av

formu-kraft, med hjälpvillkors kausala dvs.,sociala Brantesav
effekterempiriskt observerbara tillleringar, genereringen av

formersjälvförståelsens olikaföljd hur människorunga genomav
kausalainnehålleroch uttryck hanterar de sociala strukturer som

former och uttryck kanmekanismer". Exempel sådana vara
och politiska aktivitetereller frånvaro politiskt intressenärvaro av

fungerandeandaliksom embryon till Habermas normativaiett en
offentlighet. ungdomskultur helt enkelt,politisk Med er menas

framgått den/vilket förhoppningsvis redan diskussionen ovan,av
de levda kulturer ungdomars.ärsom

huvudfråga den metodologiskaföljd artikelns ochSom en av
formulera följdfrågor, vilkadiskussion förts kan jag tresom ovan

sociologiskakronologiskt till de presenteradeansluter tre ovan
för artikelnssamtidigt dispositionenpositionerna och reste-anger

rande delar.

Vad empiriska forskningenstatistiskt förankradedena säger om
ungdomars aktiviteter och in-politiska intresse, engagemang,
flytande

Varförb omfattande politiskaungdomars relativt intresseleder
partipolitiskaoch vilja till utsträckning tillliteni såengagemang

aktiviteter inflytandeoch

utfalletskall förstå det faktiska empiriskaHur kritisktc av
följdfråga utfallet följdfråga bdet kulturanalytiskaocha av

demokratiideal formuleratsdetbakgrund normativa avmot somav
HabermasJürgen

förförsta sociologinsåledes avsikt använda denminDet är attatt
politiskaempirisk bild människors intresse, engage-av ungage en

förinflytande, andra sociologinoch denaktiviteter attmang,
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medelst kulturanalys artikulera möjliga förklarings- och för-en
ståelseformer till varför förstaden sociologins empiriska bild ser

den och, slutligen, den tredje sociologin förgörut attsom genom
analys förhållandet mellan samhälle, ungdomskultur ochen av

politik potentiella hot, förfallstendenser,dvs. och möjligheter,se
dvs. politiska mobiliseringstendenser för utifrån kritiskt,etten,

demokratiideal, fungerandenormativt politisk ungdoms/culturell
offentlighet.

den filosofinspolitiska viktigaste syften, medOm stats-en av
Rothsteins formulering, bidra tillBo "enärVetaren att gemensam

grund för vad diskussionen bör handla vill jag dettaiom" så-
sammanhang utkast till kulturanalys formuleringarmittse som av
tanketrådar för fortsatt forskning,empirisk kulturanalys och sam-
hållskritik. beskrivning och kultur- och idealiseringsanalysDen

följer enbart beteckna "snabb"inte också, iär att utansom som
den kultursociologiska fantasins och föreställningsförmågans

indikatorisk, skissartad, ochminst tillspetsad.tentativsagtnamn,
Förhoppningsvis analysen produktivt djärv den kansåär att
bidra till diskussionssug".visstett

Ungdom och politik översiktempirisken-
statistisk översikt det empiriska undersökningsområdetEn av ung-

domar och politik disponerad komprimerad ochi inio teman ger
generaliserad form ungefär följande bildz

Ungdomars valbeteende1

Ungdomar förhållandetenderar tilli attvuxna

mindre utsträckning val3i någon irösta-

Översikten2 bygger huvudsakligen frånmaterial hämtat svenska val-
undersökningar, och Ungdomspolitiska kommitténs slutbetänkandeSCB
från form relativ frekvens frånPreciseringar sker bortsetti1997. någraav
undantag genomgående längst sida.i varjenoter ner
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partianhängarelmindre utsträckningi vara-
för skallvilket detidsmässigt bestämma partisig röstasenare-

ospa
oftare valenbyta mellanparti-

valforskarnaoftare tendera byta skallpartiAtt att menaryngre
uppfattas livscykelfen0men"inte ettett utan genera-somsom

tionsfenomen. förmodas blir partitrognainteDe sommeryngre
äldre.

Ungdomars politiska2 intresse

förhållandeUngdomar tilliär vuxna

politiskt intresserade.7mindre utsträckningi något-

oftare andra uttryckUngdomars politiska dockintressen sig äntar
valt andra kanaler",de har, brukar det heta, baraIntressetvuxnas.

till exempelsom

internationella frågor-
miljöfrågor-

frågorlokala och vardagsnäramer-
omfattandeenstaka sakfrågor eller visioner.mer-

3 samtliga väljare röstadeförstagångsväljarna jämfört med82% 87% avav
ivalet 1994.
4 röstande valetjämfört med samtligaförstagångsväljarna i30°/o 47% avav

anhängarebetraktade själva parti.sig1994 ettsom av
för vilketungdomarna mellan parti5 bestämde sig år72% 18-211994 av
motsvarandevalrörelsen. Blandskulle under pensionärerdet ärrösta

siffra ungefär 25°/o.
förMotsvarande siffra väljareunder partibytare.6 väljarna40% år35 ärav

25°/o.35 äröver
intresserade politik.7 förstagångsväljarna de47% 1994 att avangav varav

siffra för samtliga väljareMotsvarande 58%.var
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Svenska Dagbladet denintervju i iI maj år17 säger statsvetarenen
och maktutredaren Olof ungdomar vid förstaPetersson att en
fråga politik sakfrågorointresserade sedansigsager närvara av men
diskuteras det annorlunda. ofta val inlästade och harDådr är ett

alltså de vänderDet inte sigstammerstort att motengagemang.
politiken .

Ungdomars politiska aktivitet och3 engagemang

Maktutredningensi anda politisk aktivitet ochOm mäter
kan konstatera förhållandeungdomar tilliattengagemang

traditionell oftabemärkelse mindrei ärvuxna

politiskt aktiva-
medlemmar politiskai partier-
aktörer politiska aktiviteter demonstrationer.i t.ex. upprop,-

Tesen ungdomar mindre politiskt aktiva kan emellertid,ärattom
frågan ungdomars politiska problemati-precis i intresse,som om

Dels kan den andelen ungdomar intestörre röstarseras. som
liksom den minskade andelen medlemmar politiskainte iärsom

förpartier uttryck tendens eller samhälleligtettses som en
formerockså gäller Dels tenderar andramönster som vuxna. av

politiskt deltagande offentligt, insändareÖka, tala skrivat.ex. att
eller tidningsartikel och demonstrera. Därtill tycks den yngre

framföralltgenerationen, tack allmänt höjd utbildnings-vare en
gällande individernivå, sig vardagligai sinagöra samman-mer som

hang.
Ungdomars heltpolitiska aktiviteter och tycksengagemang

enkelt former alltfler tycksandra desig änta vuxnas, men vuxna
också, det frågan politisktett gemensamtsom vore om mer
kulturmönster förändring,i riktning.sig iröra samma
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Ungdomars upplevelser möjligheter till inflytande4 av

slutbetänkandet från doms olitiska kommitténI konstaterasUn g
ungdomars upplevelse möjligheter inflytandetill politiska. . . . .att av 1

och mycketorganisationer" negativ.större årorgan

kunna påverka rikspolitiken73°/o sig inteanser-
hälften hasig inte påverkanNästan någon Våraanser-

folkrörelser
Endast de de hartre procent att storaav unga menar-
möjligheter påverka lokalpolitiken.att

tycks ungdomar uppleva betydligtDäremot möjligheterstörre att
påverka den vardagen liksom det valet utbildning.egna egna av
Särskilt skolan fritidsgårdenoch tycks därinstitutionervara ovan-
ligt ungdomar tyckermånga de bryr ungdomarssigatt vuxna om
åsikter politikens, arbetsmarknadens föreningarnasochPå om-
råde det enligt ungdomarna betydligt ställtår sämre

ungdomspolitiskaI kommitténs slutbetänkande sammanfattar
situationen följande vis:man

Resultaten bild de starkt kritiska den poli-ger moten av unga som
tiska och institutionella makten. upplever dessaDe inomatt man
maktsfärer både har möjligheter påverka ochsmå inteatt att man
tillräckligt lyssnar till de åsikter.ungas

Ungdomars faktiska5 representation
Såväl kvinnor kraftigt underrepresenterade imän ärunga som
beslutande församlingar. 1994 var

8 respektive ungdomar mellan och tycker skolan61%31% år15 17 attav
och fritidsgården bryr tillräckligt mycket åsikter.sig Det ärom ungas
dock viktigt sammanhangeti konstatera drygtminst tvåsagt att att treav

högstadie- och gymnasieåldernungdomar i tycker skolan bryrinte sigatt
tillräckligt mycket åsikter.om ungas
9 ungdomar mellan och tycker riksdagen och70% år15 17 EUattav
lyssnar "mycket lite eller alls till deinte unga".
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börsföretagsstyrelser underledamöterna årnoll i 35procent av-
ochledamöter statliga kommittéeriungefär halv procent aven-

utredningar understatliga år25
undermyndighetsstyrelserledamöterna åri 35procenten av-

underregeringsledamöternafem år35procent av-
underriksdagens ledamöter årnio 35procent av-

underpartistyrelsernaledamöterna år.i12% 35av-

med och påverkatilltro tillUngdomars sina6 att vara
villkor

med och påverka:tillUngdomar ställer positivasig att vara

skolvardagskola ochutbildning,sin egen-
styrelser kvoteringmyndigheter och viapolitiska organ,-

syfte låta deungdomsrådkommunala är att ungasvarsgenom-
lokala politiker.synpunkter höras av

aktivitetsattryc/epolitiska7 Ungas

möjlig-lokala ungdomsrådshöga tilltro tillungdomarnasTrots
dehördamänniskors åsikter inte61°/oheter sägergöra attatt unga

tänkaUngefär tredje ungdom kandelta.själva kan tänka sig att var
fler flickor pojkar.dessa detdelta. Bland Men,sig änär somatt

ungdomspolitiska kommittén skriver,

Över definitivt elleroch tycker1° ungdomar mellan år80% 2415av
med elevermed lokala styrelser i majoritetdet bra idé"kanske äratt en

gymnasieskolor.våra
"halv-tycker det bra" ellermellan ochungdomar år en70% 15 24 ärav

för människor de politiskaspeciella platser iidé habra organenatt unga
inflytande politiken.ökaför iså sättatt ungas

med lokaladet hjälper12 ungdomar mellan och år tror86% 2415 attav
fram denåsikter bättre skall kommaför ungdomars iungdomsråd att

roll.det spelarEndastlokala politiken. inte någon7% tror att
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tredje de kommuneri Sveriges aktiva iom var av unga var ung-
domsråd skulle det kunna innebäraså politisk kraft.en enorm

Ungdomars uppfattning8 politisk representation iom
lokala ungdomsråd

majoritet ungdomar inte det skall val tillen attav anser vara-
lokala ungdomsråd, de skall för den intres-öppna ärvara som
serad

det skallmånga möjligt politiskt aktivattanser attvara vara-
behöva tillhöra hitta former förnågot parti. Attutan att

politiskt arbete utanför partierna viktigt.anses vara

Ungdomars förväntningar9 politikerpå
politiker förmåste vad ungdomar tycker,Öppnavara mer-
tänker och vill
politiker borde oftare fråga efter ungdomars åsikter-
politiker borde beredda ifrån sig makt.vara attmer ge-

Otvetydigt ungdomar mycket kritiska och hyserär misstrostor
till politiker.

försökEtt till sammanfattning

mig sammanfattaLåt syftei delavsnitti formulera tvånästaatt
möjliga slutsatser samhälle, ungdomar och politik.om

förhållandetycksa i tillUngdomar partipolitisktvuxna vara mer
rörliga förändringsbenägnaoch

13 det skallinte val till62% ungdomsråd. svarade35%attanser vara
motsatsen.
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representerade iutsträckningmycket litenb Ungdomar iär
organisationsformer.marknadens Derasochpolitikens, statens

obefintliintillresentationinfl tandefaktiska via nästär tgre PY

inflytandemycket litethauppleverUngdomar sigc ett
marknadochpolitik, stat

inflytande sinha relativtuppleverUngdomar sigd överstortett
vardagegen

söker sigochpolitiskaUngdomars intressee nya,engagemang
lokalakanaler,former ochpartipolitiskaoffentliga icke t.ex.men

ungdomsrådlokalaochskolstyrelser

detoch påverkamedskallungdomarf villUngdomar att vara
ochorganiseringpartipolitiskvardagslivet utanutanmenegna -

villkornödvändigtoch representativitet någotvalbarhet utgöratt

ungdomarkanaler majoritetformer ochGenomg tror avennya
politiken.påverkade kanatt

tragik""Iyckosamklyfta" eller"tragiskEn en

likaolikaantydamed tvåavsluta detta avsnittvillJag att men
ochdenmöjliga slutsatser empiri presenteratssom ovanav

sammanfattas.
Å klyftatragiskkallatOlofvadsidan Petersson entonarena

upplever siginflytande ellerfaktisktvarkenharfram. Ungdomar
varken isamhället,avgörande beslut iinflytandeha något över

skallellermarknaden i Ompartipolitiken, trostaten. man
närvarandeför intetycks dedem sär-vad säger varamerparten av
vårparlamentariskatragiska förintresserade heller.deles Det

politiskt intresseradeungdomarbyggddemokrati på partier arar att
partipolitik och styrelseram.villde i justoch sig inteatt engagera men

Å för tragikenfullt möjligtandra sidan detär attargumenteraatt
klyftan kan likttragiska H.C.tillgång. Denkan visa sig vara en

tillblivelse.vacker ifula ankunge sigvisaAndersens svanenvara
lycka-klyfta" talaför "tragiskdärför ställetKanske skall i om en

utfallsådantoffentlighetens tjänst.politiska Etttragik deni ärsam
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Änsjälvklarhet.ingen låtermindre det förutsägas.sig Men otvety-
digt det utsträckningi politiska och vardag-avgörs stor av vuxnas
liga med människor. Därmed också mindre lycko-möten ärunga

utfall fullt möjliga. Till detta skall återkomma.jagsamma

Ett kulturanalytiskt någrautkast till
"möjliga varför"

den allmänna diskussionenI varför människor poli-trotsom unga
tiskt intresse och iså utsträcknin undvikerstoren gageman g g

olitikn n 0 rad olika försla till förklarinå o u ustöterartiP P man P en g gar.
Nedan fölier provkarta vad uppfattar relativt vanligaen jag som
mediala därför frågans "varför.

identifierar med desig inte politiska partierna dagiunga av-
de vid snabba beslutsvägar, vilket lätt krockar medärunga vana-

trögrörligt demokratisktett mer system
de lättrörliga verklighet: ochIT människors ökadeungas unga-
internationella erfarenheter

de politiska hittar formerpartierna språk och förinte denåatt-
eftersom saknarpartierna tydlig och refererarvisionunga en

för mycket tillbaka tiden. föri också likaDe varandra ochär
saknar politisk tydlighet och handlingskraft. heller har deInte

hur framtidens samhälle kommersvar att utse
människor alldeles för sällan politiker. Dialogmöterunga-

saknas

ungdomar tycker partipolitik tråkigt, heller deinteäratt tror-
kunna påverka den de blevsig aktivaom

ungdomar dag bortskämdai och har fåttinte kämpa förärav-
välfärdsstatligasina rättigheter. passiviserade ochDe är tar

därför allting för givet

avståndet mellan ungdomar och den politiska världen har ökat.-
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dennarelevansgradendiskuteraavsiktinte minDet är typatt avnu
bemärkel-alla ellerförklaringar. förmodligen iDe äger annanenav

tillräckligafinner demProblemetrelevans. jag inteär att varase
varförfråganvarförfråga.artikelsdenna Om svaret omsvar

för partipolitik partiernamänniskor siginte intresserar är attunga
kommerrollspelar det såhar tråkiga ingenmöten", så svaretom

från ungdomarna själva. har någonsvårtJag att tro att av oss
föravgörande hindrethävda detfullt allvar villegentligen att

det första jagmobilisering tråkigapartipolitisk Förmöten.är tror
ändravillde kommeruppfattas tråkigainte mötenatt om somsom

hellerandra detsamhället. det inte någoneller försvara För är som
politiskatill deskulleungdomar plötsligtdagens strömmatror att

"roliga.därför de får redapartierna ärmötenaattatt numera
politiskt seriösaflesta ungdomarhelt enkelt deJag äratttror mer

fårpolitik,"roliga" såpolitik handlarOmså. möten änän mer om
politik,behöverha roligt intepolitiken För menatt mannog vara.

politik. Och ditoch levanderoligpolitik, däremot, skall somvara
politikmed levande imed roligainte möten"når utan enman

dennaskall det precislevda kulturer. såSom är typ avsenu
saknas tidenskoppling i tomrum.som

tideniantagandeKulturanalysens tre tomrumom

mycketdet lösaför kulturanalysUtgångspunkten min är men
metaforen, Mitteller kanskebegreppet,sensitiva tomrum.snarare

varfördärför frågantillräckliga intemig någrasätt närmaatt om
ochintresseradepolitisktungdomarde sigsägersom vara

hävdapartipolitiskt aktivaengagerade ocksåinte ärär attatt
interrelateradekulturanalysbehöver åtminstonegöra treaven

detsocio-e/eonomis/ea,dettiden, vilka benämnerjagitomrum
politiskaexistentiella och det tomrummet.

Torkelhistorikernfrånlånar JanssonjagBegreppet tomrum
förståskanforskning 1800-talet 1800-1870sin visati attsom

skede kapita-mellan samhällsformationer,tid två närettsom en
föregående samhälls-denområden undanlismen alla tränger

har kapita-jordbrukssamhället.det villformationen, 1870säga
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lismen den tidigare ekonomin och industrialismen har blivitersatt
den tidens näringskälla. skriver brytningstidJanssonnya om en
mellan feodal samhällsformation och dess avlösare", prägladen av
individualism, konkurrens, industrialism och allt demokratis-mer

förhållandenka socialainte skillnader mellan människoräven om
och sociala försvann med ståndssamhället. Industrisam-grupper
hällets klasser de gamla stånden.ersatte

detta sammanhang lanserarI metaforenJansson ettom
sprängfyllt finns inbyggt omvandlingsprocessentomrum, isom
från samhällsformation till Eftersom sådanen en annan. en om-
vandling kaninte ögonblicklig mellan formationernauppstårvara

tideni utdragen vilkenen i organisatoriskt avseendeprocess
skapa fokuseramåste transforma-tomrum. Genomett att

tionsperioden mellan samhällsformationer kantvå hurVisaJansson
fylls och hur därigenom samhällsformation blirtomrummet en ny

Övergångentill. Jordbrukssamhället blir industrisamhälle. är
naturligtvis mycket skeroch gradvis. Densammansatten process
låter sig kraft och omfattning lättare förståsoch efteråt äntrots ses
medan den förändrarpågår. Den endast samhälletsinte materiella
bas också "mänskliga umgängesformer vidastei mening. Iutan
och med den samhällsformationens tillblivelse blirnya tomrum-

sprángârllt. självklart aldrigMen ärmet tomrummet tomt utan
och såväl äldre former ochgångrymmer en samma rester av

tankegods embryon tillsom nya.
Tomrummet behovet akut bland breda befolkningslagergör att

finna liv, utkomster och samhälleliga och kultu-ett nytt nya nya
rella levnadsformer under kapitalismen alltmer präglatett av sam-
hälle. begreppetDet relevant de föränd-gör ärsom tomrum att

sker mellanrummetringar i mellan samhällsformationertvåsom
synkroniserade.inte jordbruket förändradesNär och längreär inte

kunde befolkningenerbjuda arbete och samtidigt ökade i antal
stod inte industrialismen redo den från jord-genast att suga upp
bruket friställda arbetskraften. frångick ståndsriksdagSverigeNär
till tvåkammarsystem demokrati och offentlighet fullbor-intevar
dad. gamla kulturmönster brötsNär stod samhället redointener
med och den sociala och fattigdomen fannsökadenärnya oron

färdigainga patentlösningar löste problemen. Mengenastsom
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ochtidensfylldesomvandlingarrad ut tom-tomrum urgenom en
kom möjlig-industrisamhälle sinföddes det i atttursomrummet
1800-taletsanalysvälfärdssamhället. sinfärden Igöra torn-mot av

deviktig iakttagelse:och FörintressantJanssongör enrum
det lättareformationernatid mellanlevdemänniskor sin varsom

formu-angelägethöggradigt visionärtocksåoch naturligtvis att
finna verksammadetproblemfyllt samhällemållera i än attvarett

därför".medel
sammanhangdettasärskilt i JanssonintresseAv är attantaratt

föränd-samhälleligagenomgripandeinbyggdaalltid ligger itomrum
bakgrunddennakulturanalys tillåter sigMinringar. antaattmot

radhar kommit uppvisamycket tydligt1990-talvårt att enatt
industrisamhälletsantydertydligttomrumsaspekter, som

ungdomarsdet gällerflera avseende, minstkrackelering intei när
avsiktdet iscensättaSåledes minmöjligheter och villkor. är att

försöka förståför bättremetaforen ettatt sam-tomrumettom
tidpolitiks villkoroch i vår. Motungdomarshälles, dess somen

denformuleringbakgrund Janssons sammansattaatt pro-omav
samhälletsförändrarendastinteutgörtomrummetcess som

vidasteumgängesformer"mänskliga ibas ocksåmateriella utan
vilka och i minbetonahar valtmening jag tre tomrum, ettvartatt

för respektivekallarvad jaganalys öppnas tre tomrumupp av
specifika brott.

utgångspunktsocio-ekonomiska mindetI är tretomrummet
ochidentitetspolitiska brottexistentielladetstrukturella brott, i tre

finnsbakom dessa brottOcksåpolitiska brott.politiskadeti tre
drivkrafter.komplexaentydiga eller Jagmindresjälvfallet ellermer

ganskadessa, det miganalyseraundvikit stårhar medvetet att men
underdärför betecknar marxist,migklart, jag attutan att som

kapitalacku-drivkraft, dvs. kravetoutplånligakapitalismens
ocksåfast förflyktigas. Detfortsätter alltmulation, ärär attsom

hjälp den bådemedel medpolitik detövertygelsemin äratt vars
hand harosynligmänskligt ansikte.består och Någonettges

politikdenskrifter lika ideologiskafunnitsaldrig iän somannat
ifrågasatt den.som
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socio-ekonomiskaDet1 tomrummet

hävda,har, villsocioekonomiska jagDet öppnatstomrummet nu
för förståelsenmed betydelsestrukturella brott stor avtreupp av

detungdomskultur och politik.samhälle,relationen mellan För
sambälleligt reproduktionsmönster.brutet Omförsta alltmerett

decenniersfram 1990-talets början,tiden ända till sett ettur par
tenderadesamhällsreproduktionperspektiv, handlade somom en

fram-sociala miljöer olikafrån skildaoch ungdomarbarn-att ge
reproduktionlikväl dennatida livschanser ingickså nästan ute-

ungdomaralla"nollsummespel innebarslutande i attett som
och blevarbetsmarknadentill slut erbjöds plats Formu-vuxna.

innebär männi-"brutet reproduktionsmönsterleringen att unga
reproduktionsmönst-samhälleligalever tid detskor dagi i nären

utbildning ochskötsamnollsummespel brutits. iAttrets vara
arbetsmark-för platstillräckligtarbete längreinteär att ta en

självförsörjande ochbemärkelse blitraditionellnaden och i en
harMarginaliseringsriskernasjälvbestämmandedärmed vuxen.

ungdomar.för allt flerotvetydigt ökat
ellerväl avgränsad ungdoms-har tidigaredet andraFör ton-en

nedåtexpanderat såväl iochårstid brutits, uppåtöppnats somupp
Samtidigtparadox harmärkligåldrarna. till uppstått.En somsynes

bli faktisktalltfler människortid fördet allt längre atttar unga
avslutad utbildning,tillgång tillhavuxna att resurser som-

boendesjälvständig ekonomi ochinkomst,arbete, eget somegen
fatta flertalet dethand kanmänniskagör avatt egenen ung

blir debeslut själv åtminstonevardagslivets avgörande isåegna -
Alltallt tidigare.biologiskt och socialt,andra avseende,två vuxna

följd denskall tilloch ungdomartidigare brådmoget barn avvuxna
faktisklängre tidalltmer förlängda ungdomstiden allt ivänta att

vuxenskap.bemärkelse iscensätta sitt
klyftorna ökatoch ekonomiskahar de socialadet tredjeFör

välfärds-samtidigtbefolkningsgruppermellan olikarejält som
förhindra marginali-syftemöjligheter intervenera i attattstatens

för inbäddnings-stället socialahar reducerats. Iseringsprocesser
ökade exkluderingsprocesser.har tendensen Ettvaritprocesser

kombinerats medrättvisesträvanden barjämlikbets- ochbrott i ett
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brott också socialstatlig Ungdomarna,i intervenering. om nu
väljer generalisera åldersgrupper eller dengenerationer, äratt

drabbats hårdast.grupp som
skulleSammantaget kunna tänka detsig socio-attman nu

ekonomiska skapat social grogrund för parti-tomrummet en
Ärpolitisk mobilisering och aktivitet. verkligen reflexivainte

ungdomar brådmogenhet skallsin och påvänta väntatrotssom att
bli följdtill brutna reproduktionsmönster ochvuxna av som sam-
tidigt samhälleliga institutioner med avsaknadmöts av av resurser
och fungerande mobiliseringsstrategier tid klyftornai ökatnären
rekordartat inte intresserade syfte försökapartier iatt attav
förändra villkor Varförsina sker då ingen partipolitisk mobilise-

tid kanring i tyckas förupplagd dettajusten som vara som
från den förklarande kraftenBortsett de två tomrumav som

skall analyseras nedan vill vad gäller detjag socio-ekonomiska
framföra treförbinder. förstadet ungdoms-För ärtomrummet

Äveni inget avseende homogen. de alla har hanteragruppen attom
det socio-ekonomiska brott de det bakgrundgörtomrummets mot

skilda sociala, ekonomiska och kulturella villkor. harVi åav ena
sidan ungdomsgrupper till följd förutsättningar,sinasom av

och identiteter oftarebåde efterfrågas också lättareresurser men
kan mobiliseras för nödvändiga förändringar, oftast barn till högre
tjänstemän, akademiskt utbildade kapitalägare och fria akademiska
yrken. Sådana ungdomsgrupper erfar lättare tidens ochtomrum
brott spännande ochutmaningar möjligheter.som nya,

Å andra sidan har ungdomsgrupper förutsättningar ivars
mindre utsträckning mobiliserings- förändrings-ochgenererar
benägenheter och därför mindre väl detmotsom tomrumsvarar

med metafor skall bli sprängfyllt.Janssons starkareDensom
tycker alltsig mindre utsträckningi behöva kollektivgruppen

partipolitik för iscensätta livsbanor, desina klarar sig sinaatt
individuella banor livet bra. kulturella praktikerDeras ochgenom
självförståelseformer med dem. Den riskerarär attsvagare gruppen
passiviseras dialektikeni mellan skammen för det nederlagetegna
och frustrationen samhälle politiker inte tycks kunnaöver ett vars
fixa vad de skall fixa. kulturella praktikerDeras och självförståelse-
fomer, såväl passade industrisamhället eller desom ursprungs-
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dem.vändasifrån, riskeras Detkommerländer att mot somman
betedde blirlevde och sigvilketdetgång sättet numanen var

hjälp ekono-nödvändiga medeftersläpningartill kulturella att av
förändra.kommunikationochpedagogikmisk politik,

framgångsrika och dedetenderar bådeandradetFör mer
livsvillkors-framgångsrika ungdomsgrupperna i sinamindre att

individualiserade.diversifierade ochbli alltmeroch kulturmönster
ocksåbara mellan inomökar inteHeterogeniteten utangrupperna

socio-ekonomiskadesamtidigtvilket innebär attgrupperna, som
sinsemellanframgångsrikavarken deklyftorna uppleverökar så

erfarenheter ochdeladesinsemellaneller de gemensammautsatta
öden.

individualiserasojamli/ebetentredjeför detinnebärDet att
fattiga, likafattiga likasådant ärävensätt utsatta,utsattaattett om

bärarede tillsammansupplever intesigså gemensammaavvara
bruksarbetarna ioch öden,villkor, liv merpartent.ex. avsom

fort-delarkände, eller tillarbetarkvarter vissabrukssamhällets
den riskennaturligtviskänna. innebärfarande kan Detta attstora

andravändsdet ödetfrustrationenden politiska över motegna
nationalistiskannorlunda" vitlikartat t.ex.utsatta grupper,men

invandrare, eller in-chauvinistisk arbetarklassoch tvärtmot om:
utsatthet tolkarsocio-ekonomisk varjetill följdvandrare som av

föruttryckfrån svenskar rasism.kritisk eller stödjande signal som
präglingseffekter och flexiblaSamtidigt de medsig rätt resursertar

fylleravigsidor och idet socioekonomiska tomrummets pro-ut ur
möjligheter.former tidens sittjektliknande den De gör egetnya

dilemmasprängfyllt. eller integrationensSegregationenstomrum
vad kanföräldernaturligtvis konflikten mellan göraär att mansom

medborgarefamilj politiskför och ochsin sina barn göraatt som
föräldrarför medmänniskor.vad kan samhälle och Fåsitt sinaman

får medbarn detill sina ståbegåskulle misstaget säga utattatt en
skälpolitiskaochförhopplös social situation att pappa avmamma

därförlösesproblemSegregationensmotverka segregation.vill
människorsideella val någotföräldrarsinte utan genomgenom

lika villkor.sånär
sociopolitis/eaeffekten detdenSlutsatsen är sammantagnaatt av

levda kultu-diverszfieradebrott alltmerstrukturella artomrummets
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olika skal, upplevt individuellasina öden,anrer, som om av genom
varken erfar eller upplever villkor bas förser, gemensamma som

politiskt agerande för olika socialai partier Igemensamt grupper.
stället far åsikterna hit och dit. Individuellt framsigprövar man

känna nöjd.sig kan ändå inte påverkaMan partiernautan att
alltmer befolkas annorlunda människor, dumma ellersom anses av

giriga med politik sko själva. Vad kan förrestensig deattnog
åstadkomma det elände sprider omkringsigän Imer som runt

skenar de individuella analyserna förenasochtomrummet para-
doxalt olika skäl i misstron politik och politiker. 1994nog av mot
instämmer i påståendet72% "de riksdagensitteri och be-att som
slutar mycketinte hänsyn till vad vanligt folk tycker ochtar
tänker" och påståendet69% i "partierna bara intresseradeäratt av
folks deras åsikter.inte motsvaranderöster 1968men var pro-
centtal respektive46% 37%. Den positiva politiska kraft finnssom
kvar vänds därmed det vardagslivet och denmot egna egna var-
dagsverkligheten, där de fårvill med väljas.som utan attvara

för partipolitikenDe effekterna förstärksnegativa därtill
ytterligare det existentiella och politiskaav tomrummet.

existentiella2 Det tomrummet

existentiellaDet enligt förmenandemittöppnastomrummet upp
identitetspolitiska brott. jagInnan dessa inärmare sättertreav

arbete kan finnasdet anledning tydliggöra min användningatt av
begreppen identitet och identitetspolitik. Med identitet jag iavser
den engelske sociologen Anthony Giddens anda alla människoratt
behöver pågående och därmed förändringsbar berättelse sigen om
själva, handlar varför ochär, ärärsom om Vem man man som man
hur. medvetet ellerAtt omedvetet, klart uttalat eller icke klart ut-
talat, formulera livsberättelse självsig otvetydigt slagsären om ett
försök förstå självsig den forma sig själv tillär,att attsom man
den vill och därigenom försöka hantera de villkor överman attvara
vilka alltidinte råder. kan sammanhangetDet i rimligtman attvara
precis det gäller subjektivitet sidan talaånärsom ena om en mer
personlig sida identiteten, där de individuella, subjektivaav egna
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erfarenheterna och upplevelserna betonas, andra sidanå en mer
socialt orienterad identitetsupplevelse där erfarenheten socialav
tillhörighet till relation"vi" till "dom" tydligarei kommerett ett
till uttryck.

identitetspolitikMed detta sammanhangi identitetenavses som
redskap för syfte identiteten själv, identitetnågot änett annat t.ex.

"finna själv, läcka informationsig specifiksättett attsom om en
livsstil och dess smaker, dvs. stilmarkör, erkännandevinnasom
och kärlek, inflytande och makt Identitetspolitik dennaiosv.
bemärkelse tycks ha sidor, handlarmig "detvå stamen som om
och djupa frågorna", dvs. frågor hur bör leva liv, vilkavåraom
värden, existentiella eller politiska, skall grunda liv ochvåra osv.,

handlar ytliga fenomen livsstil och smak.en som om mer som
förstaDet identitetspolitiska brottet kallar den för långtjag gå-

ende socialpsykologiseringen tillvaron. vanligt definie-Ett sätt attav
socialpsykologi disciplinen fokuserar interaktio-är sägaatt attra

betydelse, från de tidigaste barnaåren ungdomstidennens genom
till liv, för identitet och självbild. finns såledesDet ingenvuxet
anledning kritisk till varken socialpsykologinatt veten-vara som
skap eller det mycket betydelsefulla fullständigtoch avgörande
aspekterna mänskligt liv den studerar.av som

däremotDet uppfattning alltflermin människor tid,i vårär att
framförallt människor också vill bevara sinunga men vuxna som
ungdomlighet, tenderar fastna slags självreflexivitetensi ochatt ett
relationernas ekorrehjul. Aldrig tidigare under detta sekel tycks
mig så mycket tid försöka förståmånga själva ochså sigägna att

identitetsin och relationers betydelse försina den självbildenegna
och hälsan och samtidigt lite tid medverkanså i parti-ägna egen
politiskt arbete för samhällets bästa.

förUttrycken den långt socialpsykologiseringengångna av
samhället tycks fenomenmig såpoperatittande, identi-vara som

och relationsinriktad veckotidningsläsning, timslånga tele-tets-
fonsamtal och mångfald terapibehandlingar och analytiskaen av
religioner, vilka kan dagsverke vecka eller deniuppta ett per mer
senmoderna människans liv. med hur nödvändiga relatio-Faran -

siälvförståelseoch socialpsykologiseringen endastän är är attner -
självgenerar efterfrågan reflexivitet, vilket riskerar attmer
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förhandlingarupphäva socialasjälvförståelsensden sötma attegna
Reflexivavillkor.socialasåväl identitetsmässigaförändring somav

benägenheten till socialaökarkunskaper inte givet sättett
detycksden form häroch politiskt arbete. jaghandlingar I avser

aspekter.samhälleliga och politiskafrånkopplasnarare
tillidentitetspolitiska brottet bidrarandraDet öppnaattsom

med social-harexistentielladet göra atttomrummet attupp
riktasutsträckning denbetydligtpsykologiseringen i större mot

ochlivsstilsociala identiteten ochdenpersonliga än motsnarare
för detvärdegrunderfrågorutsträckningsmak i änstörre mot om

tillhörighetpartipolitiskrimligtgoda livet. Det är att anta att
identitetsarbete,socialtoftare förknippad medär ett enmer

"reflexivadenmed identitetsarbeteoch "dom", ikänslan vi" änav
andrasubjekt relation till "jagnomadens itjänst", "jaget somsom

frågor det goda livetsmed grundläggandeobjekt, liksom om
mellandennaidégrund. tudelningvärde- och Men per-somen

social identi-smak sidan ochoch livsstil ochsonlig identitet å ena
välkan tyckas pråktig,värdegrunder andra sidanoch djupare åtet
därförrimlig.altruistisk för heltrationell och Jag atttroratt vara

dagensdet existentielladet viktigaste brottet i ärtomrummet att
harutsträckningidentitetsarbeteungdomskulturer ii sitt stor

personliga identitetensförbindelsen mellan denkopplat ner"
vi-tillhörig-social, politisksmakeffektsökeri ochlivsstils- och en

detpolitiskauttalad värdegrund visionerhet byggd omomen
samhällslivet.goda

för denblir till begärdet politikKanske intesåär att egna
uttrycketkoppla ihop det personligaförrän den kanidentiteten

vadtillhörighet, och det ntemed social politisk precisär somen
andra brott kan därförexistentielladag.sker i Det tomrummets
förbindelsema mellannedkopplingkulturellbeskrivas avsom en

identitetenocbvill uppvisandet synligalivsstil, eller så avom man
efterbaserad sökandeformulerad vi-tillhörighetpolitiskt på ett enen

värdegrund.djupare
deidentitetspolitiska brottettredje tvåDet utgör syntesen av

existentieltinnebär helt enkelt leverföregående och iatt ett
undan-identitetspolitik endast itomrum somensom genererar

sådinsocialpsykologiska vallen.dentagsfallet kan bryta När en
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identitet föruttryck politiskt och blir detintresseger engagemang
den formi kan beskrivas klyftaantingen tragisk ellersom som en

lyckosam tragik. Partipolitik berör deinte någotärsom en som
självreflexiva upptagenhet sådan politik helt enkeltärungas en,del identitetspolitik,inte politiskaen av ungas vars engagemang

söker det vardagslivets domäner. och ingenDärnärasnarare egna
finns det kan påverkas.stansannan som

kan konstateraDet intressant begreppet identitetatt attvara
har etymologiskasitt den latinskai idem, vilketrotenursprung
implicerar likhet, överensstämmelse och kontinuitet. leverVi i en
tid och samhällei den personliga identitetens sökandenärett
fastnat den socialpsykologiskai Bilden själv,nivån. mig såav som
den blir till med den alltmeri medialiserade andre, fastnar imötet
TV-rutan, deni spegeln och den eller det väljeri jaget attegna
vända blicken och längtan det nödvändigaI inteänmot. om men
självtillräckliga socialpsykologiska synfältet blir personliga be-
kymmer länkadeinte till sociala, sammanhängande partipolitiska
frågor. tycks förhållaDet ochsig Sociala politiskatvärtom.snarare
frågor riskerar identitet livsstilsarbete,iomsättasatt onto-som
logisk osäkerhet och psykosomatiska besvär, sådanaäven om
aldrig kan reduceras till enbart sociala och politiska frågor.

Avslutningsvis det existentiella viktigasteär tomrummets
därförsvar denna artikels "varförfråga individsVarjeatt
ofrånkomliga identitetspolitiska arbete mycket liteni inuet ut-
sträckning tycks "koppla partipolitiskt arbete.sig på Parti-upp
politiskt arbete tycks signalera form problem arbetetnågon iav
med finna själv.sig till såväl främmandeAtt männi-vänneratt som
skor partipolitiskt aktiv deras med-isäga är äratt man attsom
vetanden väcka frågan vilka problem kan tänkas ha. Iom man
sådana tider risken det partipolitiska identitetsarbetet, förär att

fåtaldet lilla aktiva, riktas deninåt parti-är motsom nu egna
Vilken tydligare den till relationin-grupp tilliän görgruppen, en

utanförståendeandra det kanske idéinte någonär attgrupper, som
kommunicera eftersommed de ändå villinte sigupptagna av-

ochsjälva överhängande Vardagsin de är.som
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politiska3 Det tomrummet

politisktolkar det ocksåTidens jagtomrum enrymmer som
det förstapolitiska brott.vilkendimension, Föröppnas treupp av

befinnerparlamentarisk politik sig ioch någotparti- tv en,somen
legitimationskris, vilken skulle kunnatillspetsat beskriven,änom

flesta ungdomarsamtidigt deformuleras dilemma:ett somsom
politiker skall lösa detförväntningarförhållandevishar attstora

med samhälls-problemsocio-ekonomiska svåratomrummets
saknar de delsfördelningspolitik och arbetslöshetekonomi, senare

samtidigt de lång-för lösa democh styrmedlen att somresurserna
politiker varken tende-problemlösningarsiktiga iscensatts avsom

arbetsför-genomförarna lärare, socialarbetare,tilltala t.ex.attrar
dehårdast de lösningardem drabbasmedlare eller somavsom

folkliga klasser-eller invandradebehöver de svenska"objektivt"
reformer.utbildningspolitiskadebarn, årenssenastet.ex.nas

ansvarssfären.politiker drasandra in iDärtill tycks justinga än
förliksom parti-sviktar betänkligt motivationenMasslojaliteten

uppfattas "otacksamt"politiskt arbete, antingen avsomsom
därtill övertygadmed väljarnapolitiker eller misstro Jagav är

folk-genusdimension.har viktig Delegimitaionskrisenatt enom
utsträckningbetydligttycksliga klassernas kvinnor i än mänstörre

ochutbildningproblemlösningar,bejaka tidens nyttt.ex.som
ochmellanökadevilka innebär spänningaridentitetsarbete, män

tyckshel del sigfolkliga klasserna.kvinnor dei En övermän oroa
griller huvetkonstiga i"skilsmässokurser"tidens sättersom

utsträckningocksåfruntimmer. kvinnor sig iUnga änstörresäger
lokala ungdomsråd.intresserade delta imän attavvaraunga

och olikalegitimitetsbrott mellan eliterdet andraFör ett ung-
skenandesocio-ekonomiskadomsgmpper. Det tomrummets

och de folkliga klassernasavståndet mellan eliterojämlikhet ökar
de betecknasalltmer eliter,Folketbarn. misstror våra oavsett om

eller administrativa eliter.politiska, kulturellaekonomiska,som
förfolket "detfårEliterna, vinnasvårare att gemensammassom

uppfattas deras bästa,folket tvingasbästa", vilket görasomav
deraslika bångstyrigt barn"pedagogiskt problem" ifolket till som

politiskt aktivbli ellerfolketsskolkulturen. Att representantsom
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tenderarbörsföretags styrelsermyndigheters ellerirepresentera
ocksåsålt själ.uppfattas sin Fram växerattmotsatt att som man

vilkapopulärkulturens medier,ungdomskulturella eliter inya
folkets ungdomar lyssnaha likaibland kan svårt att t.ex.att

ellermed klassisk musikdem konserterP3 att attsom
teaterföreställningar. Antalet eliter kandramatiska natur-man-

har och huru-inflytande de faktisktvilket reelltligtvis diskutera
eliter tycks därtill öka.rimligt kalla dem Varjevida det är att -

åsiktsföreträdare.medialaoch smakfält tycks ha lösa,livsstils- sina
därför spridas med vinden till olikabarn tycksMedelklassens mer

åsiktsföreträdare,ochkortvariga kluster livsstils-eller mindre av
för"helt stund.vilka tycks ha rätt en

servicemediernastill brott publictendensdet tredje iFör en
frånexempel "avlossadetidigare dominerande medielogi/e. Några

höften: första ekonomisk nyhetsrapporteringdetFör somen
informationsbehov. detspeglar eliternashelt och hållet Förnästan

under-kring politik riskerarandra nyhetsrapportering attsomen
tråkigt, mygelSpektakel,blåsa politik utspel, strategi, etc.som -

för fungerandeskall avslöjas,helt enkelt intenågot ensom som
offentlighetens skull för avslöja detpolitisk utan att som anses

politiska spelet.dess det utstuderadenämligen Förväsen,vara
plockar ochutvidgningdet tredje uppav program somen enorm

socialpsykologiseringenspelar tillbaka därmed förstärkeroch av
med tydlig populär-tillvaron. fjärde ungdomsprogramdetFör en

oftast talarstorstadsbias, vilkakulturell medelklass- ochelitistisk
de betecknatill delar tidens ungdomskulturer är att somsomav

medoch driverframgångsrika projektmakare tidens vågor som
kulturelltoch folkliga klassernas ungdomar,skambelägger de som
föredrar framför utbud,Adamsballad trivsP3zsBryant.ex. somen

bruksorten, ballonggardiner.med bilar ochmekari sätter upp nya
för det politiskamycket talarhelt enkelt inteDet är attsom

tillförkroppsligad längtanmobiliserabidrar till atttomrummet en
detförhålleroch parlamentariskt arbete, sigpartipolitiskt snarare

ocksåDärtill förstärks det politiskatvärtom. etttomrummet av
allthar sigåtgärdernas visat svårareslags Dettomrum. attvara

beprövademed gamla strategier. intetidens Det ärtomrumstyra
ungdomarnas enkätsvarkan användaheller givet att egnaens
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vad de faktiskt genomfört.vill ha löser hellerinteMansom svar
konsult utreder sakenringa ochett tomrum attgenom en som

levererar avslutas med handlingsplan, och vipsrapporten som en
har löst frågan rekrytering ungdomar tillså partipolitiken.om av

Kulturanalysen svårigheter helt dignitet.visar Menav en annan
andra sidan har "snabba" analys också ensidigtå jag i min Varit

fokuserad hitta all tänkbar förståelseanalytisk för ungdomarsatt
partipolitiskt arbetemisstro och såledesintresse. Dagsmot att

vända steken och möjligheterna.se

Den Iyckosamma tragiken revisited: om
ungdomskulturen politisksom en ny
offentlighet

den tredje försorgsociologins tidigareGenom deltog av
Habermas demokratiuppfattning. demokratiteori fokuserarHans
den punkt där det politiska och livsvärlden Förmöts.systemet
honom demokratiseringen frågaminns saker.tvåvar som en om

det första frigörelsen poli-politisk offentlighet från detFör av en
tiska direkta dvs. stärkandetstyrning, densystemets auto-av

politiska kollektiva åsikts- och viljebildningen. det andraFörnoma
utnyttjandet beroende legitimitet för påverkastatens attav av

kollektiva målsättningar.statens

Är det därför slags märkliginte upptäckaironi denprecisatt atten
form politiskt ochintresse kännetecknarav engagemang som ung-
domars kulturella praktiker och kulturella förståelseformer mot-

den kritiskt sociologins demokratiskanormativa credosvarar
Och plötsligt ungdomskulturens politiska uttrycksfor-attser

och önskemål den delen politiskmotmer svarar av en process som
enligt Habermas den nödvändiga demokratiskiär mest ett sam-
hälle. detta konstateradeDet precis jag jag detavsåg när attvar

Olof benämnde tragisk klyfta ocksåPetersson kan läsassom som
lyckosam tragik. också ihåg det kampen förKom atten var en

fungerande politisk offentlighet fick 1800-talets socialliberalasom

62



MATS TRONDMAN

borgerlighet och arbetarrörelsen lägga grunden till dagensatt
parlamentariska demokrati.

fråganDärmed kanske den denna artikelsintressantaste inteär
huvudfråga. Vad söker kanske det omvända. Hurärsvaret

fungerande offentlighetkan ungdomskulturell leda till parti-en
politiskt och parlamentariskt arbete harjag inteSvaret är att

den frågan. Svårigheten, ellergivet omöj-något rentsvar av
frågan förutsägaligheten, består i näratt ett attav ge svar sam-

kraftfälten,spelet mellan de generella kausala de generativamer
självför-mekanismerna och människors upplevdagemensamt

ståelseformer blir till upplevelse delade sociala erfarenheteren av
kraft.omvandlar sociala till partipolitiskenergiersina Detsom en

övertygelse det sker frågor binder socialamin rättvisaär näratt om
erfarenheter till subjektiv identitetspolitik. dettaenergirik, I sam-
spel kunna finna enkla lagbundenheter.jag mig inte någratror
Människan de flesta historiska tack lov,i situationer, åär mer sam-

böroch komplex Politik, partipolitik,inteså.änmansatt ens
enligt den manipuleraskritiskt socialvetenskapennormativa inte
fram första andra giltighetskriteri-varken den eller sociologinsav
er.

handlar ungdomarna det inflytande dedetNu attsnarare om ge
och finns dock fara,vilja ha. verkligsig Härsäger näm-tror en

ligen det den ungdomar hetastvisar sig såatt att somvara grupp
begär och därför kopplar den politiska offentlighetensig ärupp
det kulturella kapitalets medelklass och marknadens aktörer.

då vilken utsträckning de bereddavisar sigFrågan iär attom vara
söka politiskt förnuft och känslostruktur sträcker sigett en som

de mobilisera de möjligheternaintressenautöver attegna av egna
och positionerna.

Upplevelserna möjligheten påverka villkor liksomsina sinattav
framtidaframtidstro det gäller ekonomi, bostad och arbetenär

beroende sociala tillhörighet ochskiljer ungdomarssig avsevärt
och lågutbildade, studier,utbildningsnivå. Arbetare visar SCB:s

högutbildade. framtida livschanser ocksåsig Derasän ärmeroroar
statistiskt mörkare. Statistik dock uttryck förintesätt natur-ger

offentlig-lagar, den uttryck för vad politiskgivna är ettsnarare en
het lyckades eller lyckades åstadkomma.inte
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sammanhanget Habermas,det övertygadjag, precisI är som
verkligt fungerande politisk offentlighet så sägaatt aitenom

börjar där hemma" det människa formas isätt som ungen-
med andra människor, familj, samhälle och desssin sittmötet

de övertygande bitar jaginstitutioner. någonsinEn mest textav
läst skriven den amerikanska filosofen Martha Nussbaum.C.är av

finns hennes bok Therapy DesireTbcory andTexten läsa iatt
Hellenistic Etbics. Boken publicerades denPractice in 1994.1

filosofiskberättar hon med lika pedagogisk och poetisk ochsom
kraft och den uppdiktade flickan Nkidionpolitisk skärpa om som

möjlig ungdomskulturhon individVarje i varje väg attvore
offentlighet.gestalta tids politiskasin

institutional and relationallife. AndNikidion has material anda
fthis life for for She the child hershapes her, good ill.or

the of shape her. Shetheir love and absenceparents: care, or
of of she healthythe child material need plenty;circumstances or

full: this, shapes her -shapesill, hungry and again, notor or once
fears,heronly her health, but her hopes, andexpectations,

capabilities for child of her aidShe thereasoning. city
shameand these shape her brinstitutions: institutions capacity

self-esteem, for forand greednessstinginess generosity, oror
profoundlythemoderation. This shaping reaches deep soul,into

affecting with philosophy, become.what, even can
jobjob for philosophy. ThisAnd this anothercreates

refiningPhilosophy deal with studentspolitical. can one one,
yerhapsfor the good life. also, andtheir capabilities But can

of theirreflect about material and social conditonsurgently,more
be suchlives, design that will allow peopletoinstitutionstoso as

;hilosophicalthat they they wish, be further perfected theincan,
way.

påOm tradition allvaratt ta

Till slut kanske det kulturanalys harvisar sig jag i min fel, inteatt
försvaretnödvändigtvis bemärkelse, dvs.i i orhnormativ betonan-

fungerande offentlighet, forndet politisk väl i ut-av en men av
fallet den oftabenämns,möjliga politiska skeenden. vår,Iav som

eller postmoderna värld har tendens glörrma bortattsen- en
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traditionens betydelse. samhälles levda kulturformer,Ett hävdade
Raymond Williams, och både detgångrymmer en samma som
dominerar det fram och detnågotväxernuet, som nyttsom som
finns kvar från tid gång iännu ären som en attvar men genom
form tradition sig påmind möjlig känslo- och hand-göraav som
lingsstruktur. talaAtt tradition emellertid riskeraärom att att
uppfattas konservativ, eftersom modernitet ofta ställssom mot
tradition, då uppfatta det modernas kulturelltär attsom som
eftersläpade motpol.

Sociologerna ochRon AndrewEyerman hävdarJamison i
polemik detta alltför förenklade i nyutkomnasin boksynsättmot

and SocialMusic MobilizingMovements. Traditions thein
Twentietb traditionCentury uppfatta någotäratt att tveeggat.somÅ sidan den uppfatta eller källaär görena att som en resurs som
sociala handlingar därförmöjliga sociala aktörer helt enkelt kanatt
förnya självasig i med vad traditioner har tillhandahålla.mötet att

innebärDetta enbartinte traditioner ligger där och väntaratt att
återanvändas förändras. innebärDet samtidigt traditio-utan att att

förändras, reformeras och omdefinieras de blirner attgenom
använda. tradition,"A skriver och forEyerman Jamison, us, a

of connecting selected usable" with theprocess pasta or present,
with ongoing, life. Eftersom ochEyermanscontemporary

bokJamisons avhandlar musikens betydelse och mobiliserande roll
sociala rörelseri skriver de "the tradition be consideredatt can a

kind of basic language, within which particulargrammar, or a a
piece of music constructed", fortsätter:ochsong or

theBut, time, artistic thatcreation requires those rules beat same
broken, least amended, that the tradition beor at so can
rejuvenated by adding something and becomingtonew
embedded in individual collective performance.an or

tyckssker, deNär sammanfallerså viktiga aspektermena, av en
människas personliga identitet med upplevelsen någotav som

delas med andra. Kanske det precis sådantärgemensamt ett sam-
manfallande bara kommerinte föda fungerandesom att en ny
politisk offentlighet kommer gamlaåter levapartierutan att att

Ärtraditionens dubbelhet och möjlighet. tids problem kanskevår
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fröet till denfaktiskt och idealt bärfrån traditionflykten somen
finnakunnatyckerefterfrågar inteförnyelse ossmensom

övertygelseockså minförhoppningbara mininteDet är utan
därförslut barapolitiskttillhar kommithistorien inte attettatt

uppleva detriskerarpostmodern anda så.alltförijust attnu
parlamentariskaockså denoch tradition,historiaDemokratins

politiskaövertygelser,ideologiskamedbyggdformen partier
traditionstark.medlemmar, Somoch mobilisering äravprogram

offent-fungerande politiskkansanningoch evigt moment enav
Beatles,konstigarekanskeutplånas. intelighet aldrig Det änär att
tillfälligdömdeföräldrargenerationminiså många ut som ensom

Och demokratinsgenerationer.återupptäcksfluga, ständigt av nya
äldrebetydligtbekanttraditionoch änär pop-somursprung

meddet återupp-enda skrämmer migmusikens. Det är ärattsom
det imed det politiska intressetBeatlestäckten är störstsomav -

be-den i sinoch dess barnmedelklassenutsträckning tarsom
Är intresseradlikamedelklass1900-taletsdetsittning. attavsena

individualiseringskallefterkrigstidensmed folket Hurha som
ekonomiskt,medkombinerasautonomitetssträvandenoch gottett

och låstaförliv alla. givnaoch politiskt Detsocialt, kulturellt
nomadiska individerskenandefarligtlikaidealetkollektiva är som

kloka ochNussbaumshörefter själva. jagjakt enbart sig Nu
real peoplewith thedoes do Läsfråga: Whatprovocerande one

becomefor politicswhileof the world, waitingungdomen to
rational.

får allahar ViHabermasdet enkeltKanske så rätt.är genomatt
förpolitik verkaochungdomskultursamhälle,relationen en

deSläpp ungdomarnaoffentlighet.politiskfungerande som vore
och vipsbegärets terapiberättelseiNussbaumsNikidion om

ochväcks till livtraditionertveeggadedetkanske visar sig att nya
detideal ruckasoffentlighetenspolitiskadenförändras utan att

ungdomens evigalilla: folkets liksomminsta rätt att penetrera
redskap. inteDetmed politiska institutionermakten vetmansom

vadåslipperkan vinnas. Då väntaman -
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Skolans vardag och
demokratins ideal

Claes Lundin, Skolverket

Skolverket ska uppföljning, utvärdering, tillsyn ochgenom ut-
vecklingsinsatser bidra till förskolan och skolan utvecklas iatt en-
lighet med de nationellt fastställda målen. Skolverket ska värdera
verksamheternas kvalitet och likvärdighet och bidra till kvalitets-
utveckling skolan inklusive förskola förskoleklass.och Enav
grundläggande uppgift förse och riksdagregeringär att samt
kommuner/ huvudmän och skolor med sådan information ut-om
vecklingen viktig för olika kunnanivåer ochär attsom styra
utveckla verksamheten. gällande elevers inflytandeFrågor och an-

prioriterat område inom verksamhet. följandedetvårär Iettsvar
skall belysajag och exempel detta. skall huvudsak-några Jagge
ligen uppehålla vid elevers inflytandemig beröra för-ävenmen
äldrainflytandet.

Utgångspunkter

skollagen föreskrivs förI såväl det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom för verksamheten skolan utfor-i skallattsom vuxna

i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-mas
ringar. stadganden förDessa utgångspunkten skolans värde-utgör
grund. Lagstiftaren förväntar sålundasig eleverna har visstatt ett
inflytande och kan påverka. kommer också till uttryckDetta i
läroplanerna, Lpf under rubrikernaLpo elevernas94 94,resp. an-

inflytande.och Lagstiftaren dock inte hurnågot in-sägersvar om
flytandet skall komma till uttryck.
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möjligheterinflytandet hur elevernasviktig aspektEn är attav
språkexempelvis valgäller detgrundskolantillgodoses.välja I av

gymnasieskolan kan detfördjupningsuppgifter, ioch elevens Val av
eller kurser.valgälla av grenar

fleraunderdagordningskolansElevinflytandet har Varit
Det och 80-talenunderområdeprioriterat 1970-decennier. ettvar

förordningar.centrala Dennaväxande detaljreglering iengenom
medhelt ochavskaffadesreglering 1991 över-nästan ersattes

föreskrifter lagtext.riktningsgivande igripande men
vilka for-utsträckning ifrågor, och vilkenvilka iPå när samt

eller bådekollektivtEnskilt ellerha inflytandeskall elevernamer
eleversReglernaåterfinns ioch inte några rättSvaren texter. om

förrättigheterandra reglerinflytande liksomtill mångaär, om
företrädare, deskolanskonstruerade deteleverna, så är vuxna,att

för-innebär lagtextentolkningsföreträde. måstehar Detta attsom
värdegrund.skolansfrämstkunskapvilket ställer kravstås, om

vardaglig tillämpning,förverkligaslokalt iintentioner måsteDess
tillsåväl förhållningssättkravställeri sinnågot somtursom

demokratiska värderingar.grundläggandeinsikt om

bl.a.läroplanernaI anges

utbildninginflytande sinalltskallelevernaAtt överstörreett0
skolanarbetetoch det iinre

arbetssätt, arbets-inflytandereellteleverna skallAtt ett0
innehållformer och undervisningens

åldermed stigandeskall ökainflytandetAtt samt0
ochmedansvarför delaktighet ochförberedasskallelevernaAtt0

demokra-präglarskyldigheterför rättigheter ochde ettsom
tiskt samhälle.

Två rapporter

har uppdragSkolverkettill iförsta anknyterDen attattrapporten
skolbildsunder-s.k.attitydundersökningargenomföra nationella -

andragenomföres och denförsta vårensökningar. 1993/94Den
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skolanVilken publicerades i I "Vem1998.1997 trormars
allmänhetens, föräldrars,Attityder till skolan 1997 presenteras

utifrån slump-uppfattningar skolanoch lärareselevers ettom
postalformUndersökningenurval, imässigt 7 000 avpersoner.ca

ochtelefonintervjuer grundskolan gymnasie-enkät och avser
fyrasorteradeartiklar och iskolan. bestårRapporten 14 är om-av

Förändring. dennaInflytande ochråden: Förtroende, Kvalitet, Av
framgår bl.a. följande:

skolan,lite tillha ganska iEleverna sig sägaatt menom0 anser
tycker dedet fler eleverjämfört med för sedanår är atttre som

framför allt arbetssättet imed och bestämmakan övervara
undervisningen.och vad skaskolan itassom upp

vad gällertill bådevill haelevernaMerparten sägaatt om0 merav
läromedel ochinnehåll,undervisningenssjälva verksamheten -

för verksam-framför och vad gällerallt arbetssättet ramarna
devilka lärareregler, miljö ochheten betydelseni samtresurser

ska ha.

deinflytande hör ihop. eleverTrivsel och De attsom uppger0
påverkaandra de kanutsträckninghävdar mindretrivs i än att

deocksåsamtidigt dedet sker skolani attuppgersomsom
skulle vilja påverka mera.

destoundervisar,äldre elever lärareAnmärkningsvärt är att som
elevinflytande.lärarna till Ökatmindre positiva är ett

bidrag tillSkolverketsundersökning exempelDenna är ett
fenomenet elev-nationellden offentliga diskussionen nivå om

inflytande etikettinflytande. använder begreppetVi gärna som en
där-har olika föreställningarinnebörd Detnågot ärom.vars

och olikafenomenet utifrån olika perspektivför viktigt belysaatt
diskussionenför därigenom stimulerahorisontintressenters att

elevinflytande kan och börreflektionenoch vad är,över vara vara.
elevråd ochinflytande iformellt viaEtt utövas representanter t.ex.

inflytan-informellt inflytande bl.a.Skolkonferens medan ett avser
undervisningssituationen.arbetet och lärandetdet det iöver egna

utgångspunktelevinflytandebetrakta sinEtt ärsätt att taannat att
förhållerskolan ochoch sighur olikai inom utom sergrupper
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till elevernas möjligheter påverka verksamheten skolan,iatt t.ex.
Återkommandeattitydundersökningen skolan.Vem tror

undersökningar främst enkätens formi elevinflytandetvisar att
Ärförefaller minska skolan med stigandei ålder. det verkligen

Ärdet detviset elevernas inflytandeinte ändrarså attsnarare
karaktär och gestaltar olika beroendesig ålder och skol-sätt
form fall det kanske önskvärtI så de nationella studiernaär att
kompletteras med konkreta studier enskilda skolor detnärav
gäller elevernas inflytande.

andraDen under"Fem gymnasieprogram omvand-rapporten
lingstryck handlar Skolverkets utvärdering och fri-Barn-om av
tidsprogrammet Elprogrammet IndustriprogrammetBF, EC,

MedieprogrammetIP, NaturvetenskapsprogrammetMP samt
och har kvalitativ med fallstudierNV skolor. I44ansatsen

studien konstateras följandebl.a. det gäller elevers delaktighet:när

formella formerna för elevernas inflytandeDe har ställ-0 en svag
hellerning. eleverna själva lägger vikt vid dessa infly-Inte stor

tandeformer. finns det tydliga skillnaderDäremot mellan pro-
det gäller det informella inflytandet dvs. de på-närgrammen

verkansmöjligheter eleverna har det dagliga arbetet.i På Barn-
och fritidsprogrammet och Medieprogrammet Visar många
berättelser hur eleverna aktivt och kollektivt deltar utform-i

detningen arbetet både vad gäller innehåll och arbets-av egna
former medan detta förekommersällan Naturvetenskaps-

finns det kan tolkasHär tvärtomprogrammet. utsagor som
eleverna läraren bestämmer detgärnaatt attsom mesta.ser

IndustriprogrammetPå och Elprogrammet gestaltas elevinfly-0
tandet ytterligare sker inflytandetHärsätt.ett annat
individuell bas förinom mästare-lärlingsrelation. In-ramen en
ledningsvis finns det begränsat för elevernasett utrymme eget

ochinitiativ efterhand jämställduppståransvar men en mer
relation där eleven har inflytande det arbetet.överstort egna
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Försöksverksamhet

försöksperiod för lokalafyraårigpåbörjadesaugustiDen 19971 en
kom-gymnasieskolan och denelevmajoritet inomstyrelser med

och medtill utgångenvuxenutbildningen.munala Den pågår av
får överlåtalandsting vissaochmånadjuni år Kommun2001. an-

förstyrelsendag liggerbeslutandefunktioner, ioch somsvars-
förlokal styrelsetillför skola,eller rektorutbildningen enen

uppdraghar fåttSkolverket regeringenselevmajoritet. utvär-att
fått uppdragvidareSkolverket har iverksamhet.dera denna att

för-medlokala styrelserförsöksverksamheten medutvärdera
fr.o.m. denförsöksverksamhet pågår 15äldramajoritet somen-

får styrel-periodUnder dennaoch medjuli till juni 2001.301996
och be-överlåta vissakommunför utbildningen i ansvars-ensen

föräldramajoritet.medlokal styrelseslutandefunktioner en
formgenomförts iförsta delstudienhar denUnder våren 1998 av
förut-bakgrund ochför bl.a. belysafallstudierochintervjuer att

Efterhand kommerlokala styrelser.för inrättandetsättningar av
föräldra-innebär ökatVadbelysasfrågeområdenandra ettt.ex.att

inflytandeför elevernasengagemang

Pågående projekt

belyserflertal projektfinns det dessutomSkolverketInom ett som
skolan.inflytandefrågan elevers iom

arbetsformer,ocharbetssättElevinflytandeProjektet -
vetande ochsamordnatföruppgifttillharELEVSAM, ettatt svara

såvälkunskap interntsökandesamordnat externtsomett av --
arbetsformer skolan.och ielevinflytande, arbetssättområdetinom

formframmedarbetet någondetta projekt pågårInom att ta av
olikahuvudsyfte belysareferensmaterialskriftligt är attvars

Mål-eller bördet kanelevinflytande vadaspekter är, vara.-
fördelmedkanoch lärarehand rektorerförstaiär mengruppen

pla-frågor. Vidaredessaintresseradeandraläsas äräven avsomav
förtroende-vänder tillfrämst sigmaterialsärskiltett somneras
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valda kommunalai nämnder med för skolan. Avsikten äransvar att
dessa båda material skall kunna under hösten 1998.utges

40-tal skolorEtt arbetar med skol- och kompetensutveck-som
ling grundskolor, gymnasieskolor, fristående skolor sedanär- -

engageradetvå år projekteti Elevers inflytande och arbetet i
skolan. Fokus dettai projekt undervisningssituationen ochär
elevers inflytande sitt arbete. Skolorna träffas i semi-över eget
narieform och har bildat nätverk etablerat kontakt med olikasamt
högskolor. Processen och följsistår successivt. Resulta-centrum

kommer redovisas under hösten 1998.ten att
Skolverket genomför också återkommande antal semi-ett stort

förnarier belysa det reformarbetetpågående inom såväl denatt
obligatoriska skolan de frivilliga skolformerna. Seminariernasom
vänder tillsig för skolor och sin utgångspunkt irepresentanter tar
skolornas erfarenheter. Erfarenheterna och resultaten kommer
efterhand publiceras skriften "Reformi i rörelse.att

fördelarDessutom Skolverket också till kommuner ochpengar
universitet/ högskolor för stärka skolpersonalens kompetens-att
utveckling syftei stimulera lokala utvecklingsarbeten in-att t.ex.

området elevinflytande och Vidare fördelar Skolverketom ansvar.
förstipendier den individuellt motiverade fortbildningen för

lärare. Syftet tillgodose fortbildningsbehov angelägnaär äratt som
för lärares utveckling i sitt yrke också viktiga för skolansmen ut-
veckling framför allt nationellt perspektiv.sett ettur

Elevers inflytande och möjligheter påverka skolsituationsinatt
behandlas också flertali Skolverkets tillsynsbeslut där ocksåett av
elevernas till stöd behandlas. Huvuddelen dessa beslut gällerrätt av
grundskolan. Kritik har flera falli riktats kommuner för bris-mot

elevernasi möjligheter till inflytande. Skolverket poängterarter att
elevernas möjligheter påverka arbetssätt, arbetsformer ochatt
undervisningens innehåll viktig förutsättning för elevernaär en att
skall kunna målen. kunnanå påverkaFör och för sinatt ta ansvar

utbildning eleverna informerademåste och ha till-egen vara om
till såvälgång de nationella de lokalt utformade målen försom

undervisningen. skall också kännaDe till vilka krav gäller ochsom
fortlöpande informeras resultat förhållandesina i till kun-om
skapsmålen. Under hösten kommer Skolverket1998 att samman-
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ställa bild elevernas inflytande det framställs verketsså ien av som
tillsynsbeslut.

Skolverket har också under haft referensgrupptvå årsnart en
bestående eleversju olika irepresenterarav som program gym-
nasieskolan. Diskussionerna med dem har bl.a. gällt tillgången
information innehållet de nationella styrdokumenteni såsomom
läroplan och kursplaner. närvarande diskussioner ochFör pågår
undersöks möjligheterna form skriftligt stöd-någonatt utge av
material för elever angående de nationella styrdokumenten.

Sammanfattning

Diskussionen villkoren och innebörden elevers inflytandeiom
behöver och dess karaktär olika skolformeri beskrivas.nyanseras

vidare ÖnskvärtDet använder olika metoderär att samt attman
beskrivningar utifrån såväl olika perspektiv olika intres-görs som

horisont. decentraliserade skolsystem med lokalaI vårtsenters
tolkningar nationellt formulerade mål blir diskussionen ochav
reflektionen innebörden skolans värdegrundi viktig. Ytterstom
handlar elevernas möjligheter till inflytande skolan dei om vuxnas
förhållningssätt hur de elevernas lärande och kun-vuxna ser-
skapsbildning.
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Ungdomars självstyre

Eva Karlsson, Ungdomsstyrelsen

kring ungdomars inflytande samhället och deras möjlighetFrågor i att
påverka såväl villkorsina samhället hari årstort,egna som senare
aktualiserats ökad utsträckning.i landet diskussioneriRunt pågårom
och konkret förarbete ungdomar ska bli delaktiga frågoriatt mer

berör dem. Upprinnelsen till detta ökad medvetenhetärsom en om
ungdomars vardagssituation. handlar utanförskap,Det svårig-om om
heten för hörd samhälletsin ochigöra röstattunga som grupp att
etablera sig handlar också ungdomar alltDet iattsom vuxen. om
högre utsträckning väljer sig och sökasättatt engagera nya nya
former för samhällsengagemang.sitt

Arbetet med öka ungdomars inflytande har resulterat i mångaatt
olika verksamheter, landetsorganiseras kommuner.iruntsom om

finns uttaladDet vilja medborgare ska med ochatten unga vara
påverka olika samhällsfrågor finnsi det också doldamångamen
strukturer hindrar, respektive möjliggör inflytande.som

Inflytande handlar makt och demokrati. Vilkaytterstom om
förutsättningar har ungdomar makt Makt innebär möj-erövraatt
lighet påverka. Vad makt och innehar maktatt som ger vem som
handlar relationer mellan människor. Trotsytterst attom en person
har mandat besluta det säkert det dennågot inteär äratt attom

makt. ha inflytande verk-Närutövar sägs överpersonen som unga en
samhet det säkertinte det de egentligen Villär äratt styr.unga som

förändra möjligheterna inflytandetill för samhälletiman en grupp
titta de dolda maktstrukturerna.måste Ennärmareman mer

modell för maktstrukturer presenterades maktutredningensi huvud-
betänkande Demokrati och makt Sverige be-i SOU 1990:44. Här
skrivs makten dimensioner:i maktens ansikten. Med utgångs-tre tre
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självstyremöjlighet tillpunkt från dessa ansikten kantre ungas
undersökas.

Maktens ansiktentre

första ansikte, den synligafinns maktensmedborgare inomVar unga
samhällets beslutandedåligt representerademakten dag iI är unga

ledamöternaexempelvis endastriksdagenI 9är procent avorgan.
under åldersgruppen årår, 3318-3535 utgör procenttrots att avca

ungdomar självafinns där det tänktbefolkningen. Det är attarenor
samhällets olikaför verksamheten. nivåerska och Påstyra ansvara

inflytandeför skavadfinns konkreta exempel görs attsom unga
ungdoms-nationellt plan kansamhällsutvecklingen. På nämnasöver

politiska ungdoms-och deElevorganisationenorganisationer som
ochfinns elevråd skolorförbunden. lokal nivåPå t.ex. som en

områdekommunala ungdomsråd. skolansrelativt företeelse, Inomny
skolstyrelser medförsök möjligheten lokalafinns också inrättaatt

Skolkommitténsgymnasieskolor, enlighet medelevmajoritet i
förslag.

inflytande möjlighetreellt och verkligdetta ungdomarMen ettger
lagstiftning viktig del förochsjälva Organiseringstyra är attatt en

maktenstill inflytande det räckerlegitimera inte. Irätt menungas
ochför fattade beslutåterfinns förutsättningarnaandra ansikte att

ska bli verklighet.skrivna dokument
svårfångade maktrela-ansikte symboliserar denMaktens andra

formulerar dagordningen och bestäm-bestårtionen i vem somsom
frågornaBakom de synligavad ska till diskussion.tassom uppmer

påverkar olika riktningaroch besluten döljer isig utansomprocesser
förblir föremål diskussion.dessa egentligen någonsinatt

fritidsgårdskola ellerlivet likaväldet politiska iI ärensom en
olika frågor hamnar dag-faktorer samverkar dådet många som

förändras de fårbortdefinieras ellerordningen. kan såFrågor att en
ofta tydligt elevråds-värld blir dettainnebörd. skolans iInomannan

eleverna självaarbete. Till elevrådet väljer sina Menrepresentanter.
elevrådets dagordningfrågor finnsformulerar vilka Fåvem som
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ofta minimal ochha,roll elevråd kan ekonominelever vilken ärvet
skolan.beskuren de itiden för bedriva arbetet hårtäratt av vuxna

ungdomsråd.för kommunalaförhållande gäller mångaSamma
kommunalaför ungdomsrådens arbeteAlltför ofta sätts avramarna

densjälva medbeslutsfattare ungdomar varit iochtjänstemän utan att
ochoftaungdomsfrågor definierasVad är vuxnaavsomprocessen.

utgångspunkten blirproblemperspektiv, därgrad frånhögiutgår ett
våld.droger ochmotverkaatt t.ex.

första.dolt bakom detredje ansiktet kan DettvåDet sägas vara
tankar ochmedborgarnashandlar har makten översomom vem

aktivitet och deras sinUngdomars gradvärderingar. tro egenav
denformas det tredje ansiktet.medborgare Detkapacitet i ärsom

med andraerfarenhet ochoch minstenskildes upplevelse inte möten
rolloch medvetenhet sinindividens självskapar sigtro omsom

medvetandeUngdomarsdelta sammanhang.och förmåga i ettatt
familjenföreningen, skolan,formas medier, fritidsgården, igenom

friaoch bland kamrater deti rummet.
ungdomstidenmakt beskrivsUngdom och SOU1991:12I som en

formasutvecklas och intensivt.då människorlivsfas, den period liveti
Till dettafåroch yrke ochväljer utbildning intressen.Då egnaman

och praktiserarmänniskor sinakan läggas den tid då prövarunga
grundlagts under barndomen.erfarenheter värderingaroch Försom

människormed andra ifinna identitet krävsoch sin mötenväxaatt
värderingarolika åldrar sinapröva mot.att

och deltaifrågasätta det sker isammanhang,delta iAtt attett som
söka kunskap ochtillbeslut själv och andra motiverarrör attsom en

också ökatansvarstagande.fakta frågor Ökatolika Deti samt ger
självkännedom och självkänsla.självförtroende,

känsel-ocksåfrukten vuxengenerationen,Ungdomar är menav
ungefärinnehållerUngdomstidenför framtiden.spröten samma

från familjenförsöka lösgöra sigingredienser för alla generationer, att
fel ochframtid, bort detoch skapa sin taatt sortera man anser vara

faktum allaanvändningtycker hamed det sig Detsig attav.man
ochvad det handlarsigvarit gör tror Vetaatt omsom Vuxenunga man

ochförändrasuppväxtvillkorentill del.det kanske viss Mengör man
ifrån självklar.långtförståelsen mellan generationerna är
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Kommunikation form samtal ochi mellan människormöten ärav
grundläggande faktor för demokratins överlevnad och utveckling.en

i mellan människor historiaDet skapas.är möten som en gemensam
Alla behöver ha erfarenhet ellerinte sig åsikt. Men mötetvare samma

viktigt för ska kunna påverka varandra och delge varandra vårär att
verklighet. det lilla samtalet skapar kittetDet demokra-iär ettsom
tiskt samhälle. Meningsskiljaktigheter, konflikter och olika intressen
likaväl "gemensamheter beståndsdelar substanssmå ärsom som ger
och mening. vardagslivet bildar länkDe i mellan demötersom unga

och och har därför utifrån olikasina roller viktigtettunga vuxna
stärka förhållande till maktens tredjei ansikte.attansvar unga

Politisk aktivitet

Demokrati begreppet makt och inflytandeprecis upphov tillger som
mängd olika tolkningar och åsikter kring dess innebörd. Demokratien
inte statiskt begrepp, har olika innebördnågot olikaiär utan sam-

hällen vid olika tidpunkter.
Ungdomsstyrelsen har den värderingsstudieni tidNy Nyastora -

tankar nyligen undersökt samhälletspresenteratssom synen
kollektiva beslutsfattande också enskilda medborgares politiskamen

Förtroendet för politiker och politiska hand-engagemang. synen
Äldrelingar skiljer mellan och äldre.sig tycker i35-74 åryngre

utsträckning klyftan mellan etablerade16-29 årstörre än attyngre
politiker och medborgare har blivit och politikerna harstörre att
förlorat kontakten med dem de Särskilt detiöver.styr senare av-
seendet skillnaden mellan och äldres uppfattningär stor.yngre

har förhållningssätt till det etablerade politiskaYngre ett annat
livets uttryck. Politiska handlingar viktigare det etablerade poli-är än

Övertiska livet. alla mellan tycker60 år16-29procent av attunga
ska blanda politiken. Samtidigtsig i tycker politi-54man procent att

kerna har förlorat kontakten med medborgarna. Bland de äldre är
motsvarande andelar respektive74 76 procent.
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beslutsfattandei följande påståendenAndlel instämmer omsom
politiker, I997,och procent

Påståenden år år16-29 35-74
år år16-29 35-74

blanda politikenbör sigiMan
det ochstödja rätta protestera- feldet är 65 74 9 3 245 612mot som -

klyftanmellanetablerade
politikerochvanligamedborgare

blivithar större 64 79 15 3 222 609-
förloratkontaktenPolitikernahar

ochmeddem desom regerar
över 54 76 22 2 861 509styr -

skallförsökamedborgareVarje
påverkasig i och hurinsätta man

bestämmeri landetoch 60937 49 12 3 250styr -
flestapolitiskabeslut säärDe

komplicerade det bästär attatt
bestämmer - 3bara 14 2 859 50911experter

Tankar"Källa: Tid Nya"Ny -
I998Ungdomsstyrelsen

Skillnaden och mindremellan äldre betyder inte iatt ut-yngre yngre
beredda ungdomarsträckning politiskt. Storaär att agera grupper av

har utfört politiska handlingar och kan tänkarad sig att agera enen
mängd Ungdomar politiskt intresserade.sätt. är

fåttundersökningen har både och äldre ställning till elvaI taunga
finnsolika politiska handlingar. handlingar ingentvåFör typer av

ellerskillnad mellan åldersgrupperna, lika äldre harmånga som yngre
kan tänka skriva namninsamling respektivesig 97 procent98att
eller delta bojkott/köpstrejk respektivei 80 procent.81

skillnaden mellan och äldreandra politiska handlingarFör är yngre
politiskt respektive kon-det gäller medlemskap i partiNärstörre. ta

med högre andel de äldre de hartakt politikernågon attenanger av
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eller kan tänka detta. det samtidigt viktigtgjort sig Mengöra är att
det här höga andelar de både kanäven ärnotera att av yngre som

tänka kontakt med politiker med i parti.sig att ta att ettsom
tillfrågadede mellan eller kan tänkaNästan år60 16-29 ärprocent av

medlem politisktsig i parti.ettvara
fleralla politiska handlingar det äldreövrigaFör är änyngre som

fråga.de har eller kan tänka handlingengjort sig igöraattuppger

har utfört eller kan tänka sigAndel utföra olika politiskaattsom
handlingar, l997, procent

Politiskhandling gjortHar tänkasig gjortellerKan Har kan Skill-
göra tänkasigatt göra nadatt

16-29 år år35-74 16-29 35-74 16-29 35-76år
Skriva namninsamling 86 81 12 16 98 97en +1
Deltabojkott/köpstrejki 22 25 59 5 814 80 I+
Takontaktmednågonpolitiker 17 32 64 54 80 87 -7

märken/symbolerBära somuttryckeråsikt 38 30 39 38 77 68 +9en
Deltai motdemonstrationer/
aktioner 15 12 54 47 69 60 +9

medlemi politisktVara partiett 2 301 48 37 59 57 -8
Ockuperabyggnader 2 251 12 27 13 +14
Sprida politisktpropagandaextrem 1 91 2 10 3 +7
Skadaandras/allmän
egendomi protest 1 0 7 2 9 2 +7
Målapolitiskaslagord
allmänplats 1 6 3 71 3 +4

syfteBrukavåldi politiskt 1 0 4 2 4 2 +2
2 871 511n

Källa:"NyTid NyaTankar"-Ungdomsstyrelsen/998
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Nya förkanaler politiskt engagemang

de kan tänkaMen medmånga sig itrots att att att ettunga uppger
politiskt det praktiken ganska aktivaparti i detså iär ärsom
traditionella partipolitiska arbetet. Under tid har frågansenare om
ungdomars inflytande partipolitiken diskuteratsi sätt.ett nytt

Ungdomars svikande för partipolitik harintresse och varitoroat
drivkraften arbetet för finnai inom politiken. Medel-vägaratt nya
åldern bland kommunfullmäktigeledamöterSveriges ochår47är
endast tolv under år.35ärprocent

Under har aktiva kommunpolitiker problemår sett ett stortsenare
bristeni har bland fått följdtill detåterväxt. Detta annat att nu

bildas formerolika ungdomsråd landet. kom-i vissaIruntav om
kallas det ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament,muner men

målet detsamma förbättra kontakten mellan beslutsfattare ochär att-
ungdomar och fler kommunpolitiken.iatt engagera unga

kommunpolitiker ungdomsrådenMånga sättett nytt attser som
ungdomar delaktiga samhället. finnsi också förhoppningDet en om

arbetet ungdomsrådet ska födai vilja vidare ochatt att taen senare
i partipolitiken. Kommunala ungdomsråd relativtårsteget en ny

företeelse i takt med för frågorSverige. Ökat intresseI ett om ung-
domars inflytande samhället hari antalet ungdomsråd under de

ökat Ungdomsstyrelsens genomfördeåren 1997avsevärt.senaste en
kartläggning för reda hur inflytande-och vilkenmångaatt ta typ av

för finns landets kommuner.iorgan unga som nu
Kartläggningen visade svårigheten definiera och avgränsaatt

begreppet ungdomsråd. definierar ungdomsråd mycketKommunerna
olika. kommunervissaI ungdomsråd liktydigt med förenings-år ett

förråd organisationer bedriver barn och ungdomsverksamhet, isom
andra kommuner kan det förvaltningsövergripandesigröra om sam-
verkansorgan. renodla begreppet har ungdomsstyrelsenFör att
definierat för detkriterier kartläggningen betecknasitvå som som
kommunala inflytandeorgan för unga:

kontinuerlig dialog mellan ungdomar och kommunala
beslutsfattare
syftet anlägga ungdomsperspektiv lokala samhällsfrågor iär att
stort.
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ungdomsråd ochdefinition fanns det 80-talUtifrån denna 1997 ett
Övervägande del harinflytandeorgan landats kommuner.liknande i

flesta efterfrån politiskt håll. har tillkommitinitierats De 1994.
flertalet deltagarnahälften ungdomsrådenNästan ärattsvarar avav

flickor.
finns vad gällerframgår detenkätsvaren variationAv storatt en

frågorgymnasieåldern.arbetsformer. flesta finns med i DeDe ärsom
ofta gälla ska-driver konkreta. kanungdomar själva Detär t.ex.som

fram-också medFlera ungdomsråd arbetarpandet mötesplatser.av
handlings-förslag kommunala ungdomspolitiskatagande tillav

program.
fyllautsträckningungdomsråden kan kanskekommunala i vissDe

får innehåll.bara de reelltdemokratiskt Sam-ett tomrum, men om
för-erfarenheter från och Danmark visar vissaSverige attmantagna

skaför ungdomsråden verkligensärskilt viktigautsättningar är att
fungera.

vilken rolldet tydligt klargörasungdomsråd måsteInnan startas
spela den kommunala beslutsproces-ungdomsrådet egentligen ska i

Politikerofta rådet ska konsultativt.finns tankeDet att varasen. en
avvikandefrågor, de harvill ha olika men om unga enungas syn

räknasreglerar hur de skauppfattning finns det inget röstungassom
finns faravärd.och hur mycket den egentligen Härär attstoren

spelaruppfattas skendemokratiska, där det egentligenråden intesom
roll vad tycker.så stor man

och ungdomarsungdomsengagemang ökaleda till ökatFör att
från börjaninflytande medmöjlighet till imåste processenunga vara

ungdomsråd bildas. Arbetet bygga initiativ.då måste ungas egna
definierade kanaler till kommunen.Ungdomsråden ha Enmåste sär-

viktig Skapandetskild utsedd kontaktperson kan avresurs.vara en
förnyas.innebära arbetsformer och beslutsvägarungdomsråd kan att

formas efter hand dialog medarbetedet imåsteMen är ett ung-som
fårungdomsrådenockså viktigtdomsgruppen. Det är utrymme attatt

frågor och enbart förhålla tillarbeta med siginte Envuxnas.egna
självständigheten. har viktigtbudget ökar Kommunen ett ansvaregen

har nyckelroll ochför kontinuiteten och skolan att uppmuntraen
stödja aktivitet.
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fungerandeväl ungdomsråd kan fleraE sätttt ett attvara av enga-
kommunpolitiki ungdomsråd kan dock aldrig bliettgera unga men

allt.svaret
viktig fråga hur dessa forum för ungdomsinflytande skaE ärn nya

förhållandei till det traditionella politiska Företrädareses systemet.
för de politiska ungdomsförbunden har ibland uttalat skepsis moten
dessa företeelser.nya

del risk skapandeti dessa opolitiska rådEn under-attser en av
arbetet de politiska ungdomsförbunden,i det stället bordeigräver att

kraft stärka det partipolitiska ungdomsarbetet.satsas attmer
Medan andra ungdomsråden komplement till deettsnarare ser som
politiska ungdomsförbunden, ytterligare möjlighet försom en unga

få inflytande och hörd.sin stärkerNågot i siggöra röstatt som
demokratin det flerkan involvera samhällsbygget.iom unga

de politiska ungdomsförbunden för-Inom ocksåett viktigtpågår
nyelsearbete syfte fler Olika formeri nätverkatt engagera unga. av
och andra arbetssätt glädjande undersökningEnprövas.nya som ny-
ligen publicerades Kommunaktuellt pekari också det inför valetatt

finns fler tidigare Valbar plats listorna.1998 änunga

Andra forum för påverkan

under inflytandet särskilt begränsat.För saknar heltår18 Deärunga
till de politiska församlingarna och de får sällanrösträtt eget utrymme

i media eller andra forum för debatt och påverkan. ungdoms-När
frågor diskuteras det utifrånuteslutande vuxenperspektivär nästan ett
med fokus ungdomar problem Mycket sällan förs debattensom
utifrån ungdomars deras behov och önskemål.situation,egen

Den rikstäckande Ungdomsriksdagen har förarrangeratssom nu
tredje spännande forum förexempelgången är ett attnya unga

hörd villkor.sin också exempel hur deDetgöra röst är ettegna
etablerade ungdomsorganisationerna söker för arbete.sittvägarnya
Även andra forum har utvecklats för kanaliseraattnya ungas engage-

och påverka beslutsfattare frågor viktiga föri ungdomarårmang som
Ungdomens miljöriksdag. Gårdsriksdagen dagarna samladeitex. som
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ytterligare exempelfrån hela landetfritidsgårdsbesökare1000 är ett
för inflytande.vägarnya

forum för ungdomspå-också olika regionalahållPå många växer
fram form ungdomsparlamentlandstingenverkan förhållande till ii av

Kalmar,Ungdomsparlamentet ioch ungdomsting. Föregångaren är
medungdomsförbund samverkadepolitiskaaktiva ungdomardär i

gymnasieskolor.elever
exempel förenings-finns ocksålandeti mångaRunt nyaom

Agendaträffpunkter, ungdomstidningar,bildningar 21-grupperrunt
allaungdomskulturföreningar olika slag.och Deinte minst ärav

för ungdomar kanaliseraforumviktigasitt mångasätt ettatt sam-
dessademokratisynpunkt det viktigthällsengagemang. Ur är att nya

utvecklas.får adekvat stödgrupperingar att
framhålla de traditio-viktigtsammanhang det ocksådettaI är att

underdet tioårs-ungdomsorganisationerna. Trotsnella ideella att en
detminskat medlemstaldem i såperiod har varit mångaså äratt av

mellanfortfarandedet årviktigt 7-25600 000är nästanattatt ungase
ungdoms-rikstäckande ideellafinns medlemmar demed isomsom
roll förfortfarande mycket viktigspelarorganisationerna. De en

verksamhetolyckligt dessa organisationersDetmånga är omunga.
och detforum. stället kan detmotsatsställning tillställs i I nyanya

Ungdoms-sådant exempelbefrukta varandra,redan etablerade ärett
fler.det finns självklartriksdagen mångamen

kanungdomsinflytande hittills berörtsaspekterolikaDe som
respek-förstahänföras till maktensför till inledningenåterknytaatt

beskrevstredje ansiktet tidigareansikte. detandrative Men somsom
mindre gripbartde förstafinns dolt bakomdet två är men syn-som

dehandlar alltsåungdomsperspektiv.viktigtnerligen Det omettur
verklighctsbild, såvälformar individensbakomliggande processer som

aktiv del.förmågasamhället bildenbilden sin att taav egensomav

drivkraft förskapande naturligEget en
engagemang

formas ochskolangrundläggande värderingarna iblir deHär som
skolan ska in-viktiga beståndsdelar. undvikafritiden mycket Hur att
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inflytande och har bety-fantilisera ställeti storutan ansvarunga ge
samhälle ska utvecklas ochdelse för hur demokratiskavårt utgör en
tredje ansikte. Andra viktigakärnfråga det gäller maktensnär arenor

fritids-för ungdomars identitetsskapande finns kultur ochinom
behöver olika forum, olika mycketsektorn. Olika ungdomsgrupper

stöd och ledning.
hur samhällsengagemangetFlera undersökningar ocksåvisar

drivkraften drastiskt minskar vidoch den själv aktiv deltaattegna
livsvillkor viktig grundarbetslöshet. Ungdomars allmänna ärt.ex. en

för samhällsengagemanget.även
oftaungdomar det själva skapandet någotFör ärär eget somav

drivkraften bejaka.och demokratisynpunkt viktigt Sär-är attsom ur
förskilt gäller detta olika former kulturskapande många ungaav som

självuppfattning.fyller för identitetsutveckling ochavgörande rollen
Erfarenheter från utvecklingsprojekt landet pekarolika i ettut

förantal kan användas arbetet Ökatmetoder och redskap isom ung-
domsinflytande. redskap ska bli användbara beror heltdessaMen om

for-och hållet Innehållet betydligt viktigarehur de används. är än
Ungdomens hus eller kom-det handlar ett ettoavsettmen, om om

munalt ungdomsråd.

Vikten fungerande dialogav

främstinflytande öka kommunerna handlarska kunna iHur ungas
vidattityder Utvärderingar demokratiprojekthos de gerom avvuxna.

handen finnsdet för verksamheten det dialog,viktigaste äratt att en
ungdomar funnit forum för samtal. vidareharoch Det äratt vuxna

nödvändigt fritidsledare och lärareinvolvera de yrkesgrupper, t.ex.att
dagligen för kunna åstadkommaarbetar med ungdomar, attsom en

förändring.verklig
inflytande dag till del beroendemöjlighet tillUngdomars iär stor

lyfta framolika och stärkavälvilja. viktigtDet sättär attav vuxnas
till inflytande barnkonventionen,fastslagnaungdomars irätt t.ex.

kunna genomslag praktikenskollag och läroplan. i måsteFör att
och kon-konkretiseras och praktiska reelladock dokumentdessa

inflytande lokalsamhället.för möjlighet tillsekvenser ungdomars i
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vill och kan aktiv del samhällsbygget, detiUnga måsteta en men
ske deras villkor. vikt initiativDet är stor attegna av ungas egna

och till samhället egentligenKännerutrymme tas attges vara. unga
bryr deras arbete, deras finnsinte värd,sig inte någotröst ärattom

det risk för misstroende och avståndstagande.
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Svens/e nngdomsstatisti/e, Ungdomsstyrelsens utredningar 1997nr

86



Att aktivera

ungdomsväljare
Kållereds UngdomsföreningSjögren,Camilla och AnneliRiis

KUF

fri-då kommunalaKållereds ungdomsförening startades den1992,
ochtidsgården Kållered lades ned. består,Föreningeni styrs, av

ungdomar ungdomarnaåldrarna Majoriteten ii år.14-20 ärav
fördagsläget gäller då styrelsen.detsamma givetvistjejer,

ochhar medlemsmötenVi gånger år, årsmöte gångnågra enper
verk-däremellan månaden.har styrelsemöten inågon gång Vår

drop-in-fredagar, ochsamhet discon,består TV-tjejgrupper,av
video-tittning, och biljard.pingis

har systerförening heter Ungdomsrock iVi URIK,somen
Kållered, replokaler lokaler.vilka har i URIKBassment, KUF:s
anordnar rockcafé kvällar.där också vissa

därför får därifrånhar med bidragVi avtal kommunen,ett
fritidsledartjänster. harbestår till hyran och Vitvåsom av pengar

håller tillalltså fritidsledare, Romell och Ellinor i våratvå Kay som
finns och stöd förlokaler, där de rådgivareBassment, oss.som

projekt,fick Romell idéSommaren Kay1995 ettomen
förungdomarsElection handlade öka intresse-98, attsom om

införpolitik. antalet soffliggare valetMålet halvera 1998.attvar
startadesfick, för detta projekt. Projektetsökte, ochKay pengar

medtill Danmark tillsammansåkteKUFattgenom en resa
ställdefick bestämma dedär medlemmarna sigi KUFKay, om

gjorde Projektet löpte vidarebakom projektet. De så. genom
Till-andra fritidsgårdar Mölndals kommun.samarbete med i

ochoch läger till bl.a.åkte Orust, Västeråsresorsammans
diskuterades demokrati,och lägrenTorslanda. Under resorna
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politik och samhällsfrågor. fick,Alla led samhällskun-iettsom
skapen, lära grunderna mötesteknik.sig i Från KUF tvåreste

Stockholm, förtill träffai två omgångar,representanter attupp
Ungdomspolitiska kommittén uppmanade allaUPK. UPK
närvarande vid dessa sammankomster genomföra rådslagatt

platser landet. Rådslagensina i skulle ungdomarsvisa intresse/
för politik och vadointresse kunde TorslandaIgöras.som

genomförde Election sådant rådslag. träffarUnder alla-98 ett
samarbete mellan fritidsgårdarna fram.växte näraett

berättade för andra hurNär såpass många Kaynu var oss om
han ville avsluta projektet. ville skulle festi-Han göraatt storen
val skulle synliggöra ungdomskulturen och sammanförasom ung-
domar med politik. vill aktivera ungdomar inför valetPå så sätt

vilket helamed projektet.meningen maj1998, I 1997är genom-
fördes förfestival, inför den festivalen 29ett storaen som genrep -

maj31 1998.
Bland alla de engagerade projekt Election tillsammansi -98,

med andra ungdomar kommunen, startades festivalkommitté.i en
Festivalkommitténs arbete bestod till början framspånaatten av

idé hur festivalen skulle detta deladegjortNärut.en om se var
kommittén in sig med olika ansvarsområden, till exempeli grupper

musik, utställare och föreläsare, kafé medsport, mera.
månaderna har haftDe regelbundna där allamötensenaste

förs för vad händer de olikaistämmaattsamman, av som grupper-
under den månaden, har allt högvarv. VadNu gåttsenastena.

tänker besökare vid sådan här festival,inte alltärman som en
fruktansvärdadet arbete ligger bakom. fredag festi-Nu gårsom

valen stapeln Mölndals stadshuspark. säkra deti Vi är attav
kommer mycket folk och det blir fantastisk tillställning.att en
Skulle folkdet kan fall allainte dit, har allasig isnöa, att tanu

festivalkommitténi lärt oerhört mycket vägen.oss
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påInflytande riktigt

Referat inlägg Jan Ekbrand och Joel Frykho/m,ettav av
Elevorganisationen i Sverige

Elevorganisationen ansluter elever årskurs ochi gymnasie-7-9
skolans elever. Grundorganisationer elevråd och elevkårerär som
valt ansluta till Elevorganisationen. brukar kallasig Viatt oss
elevernas fackförening.

läroplanen finns ganska starka formuleringar det gällerI när
elevinflytande. till exempel läraren tillsammans medDär står att
eleverna ska planera undervisningen. Formuleringarna jämställer
elever och lärare det gäller inflytandet och makten skolorna.inär

Skolverkets undersökningar har lärarnaiMen isåsom man ser
praktiken mycket till Formuleringarsägaattmera om. som ger
elever till inflytande finns läroplanen, skollagen och iirätt även
arbetsmiljölagen sedan 1960-talet. detta har det inteMen trots
hänt mycket detta område. Enligt den undersök-så senaste

har det blivit förbättring ifrånningen liten det långt såären men
bra det borde lagen föreskriver likvärdigtVisom attvara. menar
inflytande för eleverna.

sker lagbrott följsDet skolorna dag. helt enkelti varje Lagen
Vi framförinte. allt Skolverket borde hårdare såatt ta tagmenar

lagen verkligen följs. med företrädare förMen näratt pratat
verket blir känner till den här problematiken.visst"attsvaret

lagbrott. krafttagdet begåsVi inteMen tar motvet att man
lagen. lite synd.skolor bryter Det ärmotsom

hur det borde det gäller elevinflytandetvisionvårI närvaraav
klassrumsnivån den viktigaste. här eleverna borde haDetär är som

inflytande. handlar mycket planeringen under-Detmest om av
visningen.
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det första sker skolåret börjardrömklassrumI vårt är närsom
eleverna får utförlig information för utbildningen.att om ramarna

Vad lagen inflytande Vad kursplanerna detistår i står närom
gäller för utbildningen Vad ska läras de olikamålen i ämnena

finns förVarför elev överhuvudtaget skolan Vad detiDuär som
olika arbetssätt Vilka läromedel kan använda sig avman

alla elever undervisningen började fickOm innan svar
ovannämnda frågor underlag för rejäl diskussion vadettges en om

elevinflytan-ska läras och hur det bör ske. lagens ordOmsom om
de ska bli verklighet eleverna till börja med utförligmåste att
information lösa uppgifterna. lärarna haralternativa Attsätt attom

makt arbetet beror de har kunskapen baraintestörre över att
det ska studeras också olika arbetssätt vidämne utanom omsom

studierna.
och hur undervisningen skalärare elevervisionI vår omenas

ske. bör ordet detOch det eleverna ha sista äräratttror som -
kunskaper. vill läraomöjligt pracka elever sigOm inteatt man

Därför detelev kommer heller det.inteså göra ärattsom man
nödvändigt får inflytande skolan. gällereleverna i Detstörreatt
planeringen verksamhet och det gällerskolans alla situationeriav

Utvärderingsdelen ocksåunder utbildningen. läroplanenär, som
skolan utvärderas såvälmycket viktig. Allt arbete skaianger, av

lärare elever. gjorde alla klassrumiOm så så tror attsom man
skolan skulle bättre.mycketvara

Elevorganisationen försöker utvecklingen brasåstyra som
möjligt. ordnar utbildningar elevinflytande för elevråd ochVi i
elevinflytandegrupper. medverkar vid temadagar. harVi Vimånga

elevinflytandeockså handbok heter Makthand-igett ut en som
för skaffaboken. beskrivs hur elever kan makt isigDär steg steg

skolan. hur kan schemat, valetgäller exempelvis påverkaDet man
finnsläromedel, ordningsregler också praktiskaDärav m.m.

från framståendeexempel skolor det gäller elev-varit närsom
inflytande.

elevinflytande har kommit förslageniFrågor ropetom genom
medlokala skolstyrelser elevmajoritet. bidrar tillDet attom

elevinflytandet Förslagetmycket elevmajori-justsatsar nu. om
har skolkommittén. har med dess referens-Vi varit itet rests av
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har därför förslaget fram.och hur har kanManväxt sägasettgrupp
med och utformat det.varitatt

bra ochVi styrelser skolorna med elevmajoritet ärattmenar
god möjlighet öka elevinflytandet. skaStyrelsernaatt tager en

de och beslutenviktigaste skolornai i principöver största tar-
rektorernas beståbeslutsrnakt. styrelserna skaöver ävenman av

lärare och personal ska elever.majoritetannan men en vara
det blir beslut med elevinflytande.Vi bättre detta Dettror att

också kraftig signal eleverna ska allvar. Detär äratt tasen om
dags släppa kraftigeleverna skolan. här signalin i En såatt mera
kan också påverka hur fungerardet klassrummen där det vik-i

enligttigaste sker.meningvår
detta förslag fram frågadeledde till beslutpositivtNär ett

Skolverket och andra vad skulle hända. skulleNuom som nu
informera och fårtill alla skolor styrelser med elevmajori-så attse

visade fannsSkolverket hade koll detta.Det sig inte Därtet. att
skulle hand anmälningar och skriva dessa itaen person som om

informationregister. planerade SkolverketDäremot inte någonett
eller utbildningsinsatser eller hjälp sätt.annat

fickVi detta själva Elevorganisationen. ganskai i Vitog tag
mycket från Skolverket, Utbildningsdepartementet ochpengar
Allmänna arvsfonden. efter-började de här sakerna självaVi göra

ville det skulle bli bra. Tanken detta elevin-ärattsom att
flytande ska fram underifrån. informationdetta kräverMenväxa
och därför utskick till skolor, elevråd och rektorer.vi Vigör gör

besök skolor, medverkar vid temadagar, träffarmånga många
elever och rundringningar till gymnasieskolor. Tillolikagör
hösten tänker sprida information håller attsom nu
utforma.

genomförVi förutbildningar speciellt det tjugotalet skolor
håller ordna lokala styrelser med elevmajoritet.attsom egna

formelltskolor anmält till Skolverket dag,sju sig iDet är som men
praktiken det tjugotal skolor jobbar med saken.i Härär ett som

hjälper med utbildning för såväl elever personal.till Visom
hjälper möjligt.dem mycketså som

sak viktig samordna mellan dessavisat sigEn är attsomannan
skolor och skapa utbyte mellan dem. anordnar utbytesträffarViett
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för väldigtoch har underlätta kontakter.register Det ärett att en
funktion.viktig

beroendeväldigt olika initiativet.Det Itarut vem somser
harJönköping det kommunen initiativet.tagit Därär mansom

här styrelser. kan detalla skolor ska ha sådana Därsagt att vara
jämfört de skolor där eleverna självamed medsämre engagemanget

tagit initiativen.
frånproblemeleverna kantagit initiativenDär stötaman

Å andra eleverna härrektorer och skolan sidani övrigt. är mera
vad bäst. Allraengagerade det avvägningså ärär avgör somen som

finns hos såväl eleverbäst det naturligtvisär engagemangetom
politiker.som

utformade olika fruk-Styrelserna många Detär sätt. tar en
skolor har hållittansvärd tid styrelserna till stånd ivissaatt -

förför till stånd arbetsordning styrelserna.två Menår att en
verkligendet tid. Alla skolan skaimåstetror att ta varagrupper

med styrelserna kommainrättas. Man måste någotnär överens om
tillsammans.smart

grundskolor.finns ungefär gymnasieskolor ochDet 5000500
för förbättra skol-Flera grundskolor borde ha sig attengagerat

inflytandet. fler hittillsgymnasieskolornatioDe gångerär än men
arbetar förhar bara trettiotal grundskolor anmält intresse. Viett

verksamhet och hoppas detdet ska bra med denna attatt
verkligen blir bra.

ungdomsriksdag.Elevorganisationen ordnar också Denen
ordnades helgen och samlade ungdomari 800senaste somnu

frivilligt anmält till den politiskt valda. sändeVisig ututan att vara
anmälningar till alla fritidsgårdar och elevråd, ungdoms-många

försöker ungdomaroch massmedia. samlaorganisationer Vi i
medallmänhet och särskilt sådana inte ärattsatsar som

organiserade andra ellerorganisationer partier.i
Aktuella frågor och politik diskuteras utskott. gälleri Det

framtidsfrågor också utskottmed betoning harrasism men
samla ungdomarutbildning, miljö och droger. Tanken är attom

för litediskutera politik roligare påminnerDetsätt.ettatt om
festivalstämning.
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fetahar roliga kvällsaktiviteter, konserter ochVi sånten massa
där.

förslag hur skasammanställer utskottens arbete ochVi om man
utforma framtidens politik. skickas till kommunernaRapporten

förslag ochoch alla riksdagspolitiker. ungdom har braVi visar att
hur kan arbeta politiskt.man

följasUngdomsriksdagen kommer be-inteDen äratt upp.
flagga förstämd kan det kommer bliännu extraatt attmen en

ungdomsrådensatsning gång.nästa

för referatet:Ansvarig

Anders Ljunggren
Demokratiutredningens kansli

Ekbrand ordförande ElevorganisationeniJan är
Joel Frykholm heltid Elevorganisationenarbetar
Båda bor Rinkeby, Stockholmochtjugo iårär
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vårNorsjö framtid-

Roger Lundgren, Norsjö Ungdomsråd

Norsjö Ungdomsråd startades i maj 1995 gäng frustreradeettav ung-
domar inskrivna på uruselt datortek.ett I stället för enbartattsom var
föra fram kritik bestämde för undersöka förutsättningarnaatt föross

ungdomsrådatt starta i föreningsformett med neutral inriktning både
på partipolitik och i reiigionsfrågor.

kallade därförVi till i medborgarhus och kundeVårtstormöteett
till glädje konstatera hundratalvår ungdomar anslutitstora att ett

tillsig initialmötet. formadesDär Ungdomsråd och därNorsjö
Åldersinriktningenfann styrelsemedlemmarna. spikades då till

och dagsläget kan konstateraår i det bra15 29 ärmen att om
sänker åldern till för hela högstadietintegrera i13man att ung-

domsrådets arbete.
första gjordeDet rikta arbete fritids-in vårtattvar

aktiviteter och reda diverse undersökningar,via hurpå,tog
ungdomarna ville fritidsaktiviteterna skulle och kundeatt utse

de medel blivitVia tilldelade från Sociala fond bistå medEU:s
ekonomisk hjälp till rad intressanta projekt.en

börjaniMen insåg snabbt borde hjälpa kom-1997av att
den djupti allvarliga arbetsmarknadssituation Norsjömunen som

befann unikt" medsig arbetslöshetDet så Norsjösär ärsom att
flertalet de arbetstillfällen kommun förlorat har flyttatsvår tillav
andra delar landet för kommun felligga bådeVåratt ansettsav geo-
grafiskt och i stödområdessystem.regeringens Hela kommunen
kände styvmoderligt behandladsig både rikspolitiker ochav mass-
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kommunalamed andradärför tillsammansarrangerademedier. Vi
och tillöverlevnadför kommunensmanifestationaktörer storen

demonstrationståg.hela tillanslötglädje vårtsig 2.500Vår stora
själv-kvällenupplevde denstämning störreDen ettossgav

drag.funderabörjadeförtroende och vårt nästa
för plats detillpartiledare Norsjöbjöd allaVi att seupp

finnskampviljadenframför allt kännahar,problem sommen
möjlighethadepartiledareendehärhos Denså många somuppe.
Schlaug.språkrör, SåBirgerMiljöpartietskommaatt avupp var en

för åkabestämdepartiledareträffa allaför kunna att nerossatt
dagar våraunder intensivaStockholm ochtill presenteraett par

riksdagshus isåväl Rege-iUppbackningenvisioner. stor somvar
ochStockholmdagarbevakade iTV4ringskansliet. våraDessutom

Ungdomsråd.fintmycket Norsjöpresenterade sättett
hela tidenhar varitkommunensprida positivAtt press om

tidigt stadiumDärför bestämde iförväldigt viktigt ettossoss.
trodde kron-Vitill kommunen.kronprinsessanbjuda att omatt

ha släptågskulle hon ibesökaskulle såprinsessan ett stortoss
ochfrån hovetfick positivtantal journalister. Vi natur-ett svar

bevakadeochjournalister TV-team50-talfick 10ligtvis Etträtt.
kommunbesökofficiellaförstaallrahon sittvarje togsteg

drottningskallhon dagdet landhand i över.varaenegen
träffathar majoritetenmycket.väldigt Vihar lärtVi såossnu

tack-dag ochnyheterna varjemänniskorde viktiga sermanav
självförtroen-fått braallvar. harVide tagit ettsett attsamt oss

personligttillandra ungdomaroch vill försökade ta egetattpeppa
Därför har initieratförsjälv och sin omgivning.för sigansvar,

undersöka möj-och börjatVästerbottenlänsungdomsråd itill ett
med andraEuropeiska Unionendenför samarbeteligheterna inom

unga.
kandagdiskuteras, ikanUngdomsrådens existens närmen

slaktatsungdomsförbundenpolitiskahur de nära nogse
ungdomarförsöka itill prisvarjemedlemmar måste man

gick iungdomarnaskulleHelstarbetsformer.andra attse
partiernaoch rörde såetablerade politiska partiernade attom

generation.vårpassar
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Tyvärr vuxenvärlden ofta det inte är störreatt ettanser pro-
blem de gjorde förr.inte sig oftaSomatt unga engagerar som man

ungdomar, generaliserar ochsågör säger gärna attom man ung-
domar sakfrågor stället för politiken.sig i i i Vi inteärengagerar

homogen och det bravisst är att protesteraren grupp motman
plågsamma djurförsök, miljöförstöring och missförhållanden runt-

världen.i den för-majoriteten ungdomar dagMen iärstoraom av
hållandevis arbetar heltid ochmånga KPU APItysta trots att
med kronor efterersättning skatt och1800-1900 våren trots att

levnadsstandard degenerations sjunkit med helasista åren 25%.
Vad då människor det poli-vårt in iReceptär att yngre

tiska livet bör ändra hela det politiska arbeta ochMan sättet att
minska onödig byråkrati, ändra mötesformerna fram-och
förallt flertill kvinnor församlingar,alla svenska före-iattse

och gubbvälde finnsorganisationer. kan oftaDet i Sverigetag som
mycket avskräckande för människor och generellt såvara settunga

arbetar kvinnor mycket mindre prestigebundet vadsätt änett
karlar tidsinom övertygade svenska ungdomarIgör. är attom
kommer självförtroendet ökar ochsig Baraatt attengagera mer.

l får hur kul det faktiskt kan Och hursittman att tase vara ansvar.
l detl det dag, morgondagensså vi, iän är är är ärsom unga som

makthavare.
i|
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seminariets planlagdaöppen diskussion efterI en
inlägg. I detta referatanföranden gjordes drygt 25

görs sammanfattningen

Pernilla Zethraeus ledamot Demokrati-Diskussionsledaren iv,
referera till undersökningutredningen, inledde att somgenom en

Efterbeträffande elevdemokrati.Gävle inter-ungdomar i gjorttvå
undersökarnalärare och elever konstaterarmed rektorer,vjuer att

omöjligtskolans demokrati detbrist i är är nästanatt attstoren
för hur beslutfattas. saknasreda vilka beslut rutinerDetsom

protokollför gäller också elevrådensska bli kända eleverna. Det
enligt Gävleundersökningen.

den aktuella undersökningenZethraeus konstaterade iatt
problemet, eller skulden, eleverna.skjuter rektorerna över

försökfel inflytande dåligt utvecklat. FleraelevernasDet är äratt-
fungeratelevinflytandet det harhar öka integjorts att men

från elevernas sida, menade rektor.grund dåligt intresse enav
undra varförpåstående medskulle vilja bemöta rektorns-Jag att

Luciakandidater ochned tidelever alls bryr läggasig attom
fannsbänkar de enda frågor substansskolgårdar i ettav som-

elevrådsprotokoll, Pernilla Zethreaus.sa

förebilderledningen och lärarna vid skolornaviktigtDet ärär att-
vid Västerhöjds-det gäller demokrati, menade rektornnär

Leifjørlén. föra demokrati-Skövde hargymnasiet i Jag attansvar
frågorna och personalen skolan.framåt tillsammans med elever

hareleverna jaginte visar intresseOm attett spontant ansvar vara
pådrivande. kan skylla elevernainte måsteJag egetutan ta

konstaterade Jarlén.ansvar,
och erhållitde hareleverna, tagit sittDäremot måste när ansvar-

bör frågainflytande, för hur de förvaltar verksamheten. Jagsvara
skapas godhur information spridits och hur detoch demmig en

diskussion.
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Västerhöjdsgymnasiet träffar skolledningen elevrådetsPå sty-
relse månaden. Träffar sker också med eleverna klassråd.igång ien

klassrummet. Leif Jarlén finnsmenade det risk förBasen är att att
lokala styrelser skolorna lätt kan leda till eleverna blir gisslanatt
och sådana styrelser blir Potemkinkulisser. detmåsteFörstatt en
finnas fungerande klassrumsdemokrati och den punkten ficken
Elevorganisationens medhåll Skövderektorn.representanter av

elevinflytande Gustafsson ledamotApropå iåtergav Per Demo-c,
kratiutredningen, erfarenheter värnpliktsfackligtsina attav vara
aktiv och från den tidens förbandsnämndermedminnen möten

Regementschefen förkunde då tacka vidvisat intresseregementen.
och avsluta deklarera chefsbeslutmed hans skullemöten att att

anslås anslagstavlan fredag.kommande
attityd kan krävande, det gällerDet såår oavsetten som vara nog-

skolor, eller sammanhang, menade Gustafsson.regementen annat
Gustafsson frågorriktade också till HenrikPer två Oscarsson,

dels beträffande stabiliteten de värderingsmönster grundasi isom
dels beträffande lågavad det röstetalet valet tillår i Europa-unga

parlamentet kan för förkonsekvenser Valdeltagandet framtidai
val.

Henrik betonade anskaffning värderings-Oscarsson att ungas av
fråga politisk socialisation vilket heltnågotmönster är ären om

partiidentifikation. grundläggande värderingsmönstrenDeänannat
ligger djupare partiidentifikation,nivå kanskevissaänen som
aldrig bildar och värderingsmönstren bestämssig, antagligen
tidigare.

undersökningar genomförtsDe i regi istatsvetarnasom av
Göteborg det finns väldigtvisar skillnader mellan olikasmåatt
åldersgrupper det gäller grundläggande värderingar. Sammanär
förhållande föreligger för vid jämförelse med andraövrigt en

Värdegemenskapen enligt dei Sverige är extremt storgrupper. svar
frågor frihet, jämlikhet, samhället, världrättvisa igettssom om

fred och andra värderingsfrågor,i meddelade Oscarsson.
det gäller valet till Europaparlamentet detNär 1995 41,6var

den totala valmanskåren nyttjade medanrösträttenprocent av som
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enbart cirka förstagångsväljarna30 dennaprocent togav vara
möjlighet påverka. låga ValdeltagandetDet kan ha flera orsaker;att
ointresse eller avståndstagande från kan förklarings-EU tvåvara
faktorer. det låga ValdeltagandetOm urholkat inställningen detatt

medborgerlig plikt kan fundera förstaär Ettrösta över.en att man
valen hösteni Oscarsson.1998,svar ges sa

Oscarsson menade också personvalsreformen under 1990-att
talet noterbart förtagits kris.partiernasär mötaett steg attsom
Reformen kan stödja demokratin såtillvida väljarna kan väljaatt en
kandidat får deras förtroende läge där deti påståssom ett att

har identifieramånga svårt sig med partiernas paketlösningar.att
problem sammanhangetEtt i enligt väljarundersökningarnaär att

kännedomen kommunalpolitiker och enskilda riksdagsleda-är om
liten. Partiledarna kända de kommunal-möter är avsevärt änmera

politiker förvaltar skattepengarna för offentligmerpartensom av
verksamhet och har politiskt inflytande med-störst översom
borgarnas vardagstillvaro.

Andelen svarande kan åtminstone riks-namnetsom uppge en-
dagskandidat deni valkretsen har minskat de åren.40egna senaste
Även väljarna har blivit mycket kunnigare det gäller sak-närom
politiken minskar kandidatkännedomen.så paradoxaltDet är att
personvalsmöjligheten genomförs dennai menadesituation,
Oscarsson. Trots personjournalistiken ökat väsentligt deniatt
politiska bevakningen minskar kandidatkännedomen.

Oscarsson noterade det finns spekulationeratt attom person-
valsmöjligheten kan leda till Undersök-röstaratt unga unga.
ningarna efter valet till Europaparlamentet stöder sådaninte en
hypotes. Hälften de svarande deras val kandidatattav menar av

åsiktsmässig samhörighet mellan väljare och vald. Förstyrts av en
fjärdedel väljarna har personliga egenskaper bedömningav som en

kompetens och pålitlighet haft avgörande betydel-av personernas
resterandeDen den tillhör special-röstarse. gruppen som en

de önskar understödja. spelar kön och yrkesgruppHärgrupp som
roll medan ålder kommer långt listan. Baraen tre procentner av

de tillfrågade svarade ålder avgörande förvarit deras personval.att
Därför jag inte ålder viktigt deniärtror att argumentet ett vapen
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dettaväl ioch det kan intressantkommande valrörelsen vara
Henriksammanhang, Oscarsson.sa

frågadeDemokratiutredningen,ordförande iGöransson,Bengt om
medsambandkunde hakandidatkännedomenminskandedeninte

församlingar.beslutande Detiinförandet suppleantsystemettav
alltiddetvaletfästa vikt vidblir ointressant närpersonatt av

för det Detföreträdare parti på.finnaskommer ärröstarmanatt
personvaletförupprätthålla respekten såvillkanske så att om man

menade han.avskaffas,suppleantsystemetbör kanske
det skerbetyderockså vad detfrågadeGöransson enom

fastabyggerarbetslivet;McDonaldisering system somav
ifrågasättande.förmed litetoch regelsystemstrukturer utrymme

framgångsrikt kanmycketnäringsliv blirdennaOm mansorts
samhället.demokrati idet färgarfråga sigsig synenavom

ochnäringslivethierarkiska strukturer ihalängdeniKan tro att
delaktighet dettill imänniskors viljakan utveckla sam-unga

undradebeslutsfattandet,hälleliga Göransson.

in-Demokratiutredningen, i sittledamotMarcusdotter is,Eva sa
konstellationeroch andraungdomsparlamentungdomsråd,lägg att

säkertrörelser kansådanaifriskhetstecken. Engagemangär nya
politik. småningomi Såtill vidareför ledamånga ett engagemang

partipolitisktockså tilldet ledakan ett engagemang.
demokratin,förblir kärnanoch ipartiernaJag är saatttror-
oerhörtbakgrunden detdenMarcusdotter. Mot är stortett

ochpartiernaför sig ialldelesproblem attatt engagerarunga
finnsdrastiskt.ungdomsförbunden sjunkit Detmedlemstalen i

själva, dekan måsteoerhört mycket partierna göra tasungasom
förhur de kan sigfunderaallvar. Partierna måste öppnaöver

underströk Marcusdotter.enfrågor,också s.k.iengagemang
ungdo-tillpåstådda orsakerkommenteradeMarcusdotter tre

orsakpartipolitiska En sägs varaengagemang.svagamens
tråkigt Detupplevs mångaPartiarbeteointresse. ärunga.avsom

ochroliga sakerfinns såmångamindre problem. tonåringarFörett
dessafram hospolitiskt mångaintressesmåningom växer avett

saker.helt andramedsysslari årungasom
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orsak till uteblivetEn misstropåståsannan engagemang vara
ochpartier politiker. oerhört allvarligt klyftanDet ärmot om

mellan väljare och politiker medierna spelarViväxer. attvet en
roll för människors, och bland dem de bild politi-stor ungas, av

ken. hurVi mediebilden med kontokort ochvet utser en massa
och det oftajag mycket snedvriden bild,ärannat attmenar en

menade Marcusdotter.
Sedan undrar varför frågorjag "Tycker du klyftorna harattsom-

"Ärökat mellan politiker och väljare och endastpartierna in-
tresserade folks inte deras åsikter for-negativtröster ärav av
mulerade. frågar vilkamig skulle bliJag vändesvaren om man
frågorna.

Vi mediebilderna politiken allvar, demåste kan blita av
självgående spiraler. allvarligt människorDet bortär stötsom unga
från politiken därför de leder till deatt tror att ett attengagemang

för outhärdliga blåslampor och misstänkliggöranden,utsätts
menade Marcusdotter.

tredje orsak till välja bortEn partiengagemeng påståsatt vara
vill köpa helainte åsiktspaket. påståendet kanDet jag inteatt unga

ställa Partierna åsiktspaket, förpå. inga ideologiervi stårärupp
och värderingar vilka vägval bäst politiken,iärom som sa
Marcusdotter.

aktivaVi i partierna för personliga ställ-är vet attsom utrymmet-
ningstaganden mycket behöver tyckainteMan parti-är stort. som
ledarna och dom Stockholm alla frågor.i i Partierna stort ut-ger

för enskilda frågor,sig enstaka det deti ärattrymme engagera om
vill. partiaktiva också förkrossandeSom majoritetman vet att en

s.k. politiker oerhört hedervärda människor medärav stretarsom
politiken fritid.sin lägger ned mycket förtid detMånga stor

också arbeteVi partipolitiken kanpå. itror vetman att vara oer-
hört meningsfyllt och intressant, kommunala handlingaräven om
inte alltid jätteroliga. partiarbeteVi heltnågotär är änvet att annat
den bild medierna intryck det detJagär. ärattsom tror attger av
viktigt bilden partiarbetet blir nyanserad och det kanatt av mera

barainte partiernas denna bild det bordeattvara ansvar ge vara-
allas Marcusdotter.ansvar, sa
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Demokratiutredningen, konstatera-StefanAtteøfall kd, ledamot i
helhetför och valmanskåren sin ide trenderna iatt unga
utvecklings-följdetabeller vid seminarietOscarssons samma

blandtotalt det också deValdeltagandet stigerStiger såmönster.
trendernaallmänna politi-Verkar de ioch Dettvärtom. varaunga,

tyddedeltagande. Tabellerna ocksådeken också avgör ungassom
ungdomsförbunden stod starka, sjuttio-tidi näratt somen

för politik och nittiotaletungdomenstalet, sjönk intresse närnu
Atterfallförsvagatsungdomsförbunden börjar stiga.intressetså
förhar myckethanunderströk också partierna göra attattatt

ungdomsengagemanget.faktiskt tillta vara
för ökadet viktigaste kaninteFrågan görasär att ung-somom-

spännande och braför politiken skapadomens intresse år att
detfrågor angelägna. vidiskussioner i Det sättetär är nogsom

Atterfall.menadekan öka ungdomars engagemang,

finns risk med elevrepre-framförde detPernilla Zetbmeus att en
ochgisslansituationer in ihamnar isentanter unga som sugssom

verklighet där de uppleverförfullmäktigeförsamlingar mötaatt en
deungdomar uppleverpåverkansmöjligheterna ismå. Närär attatt

sammanhang och sedansådanademokratisk välmening iinsugs
inflytande, kan detfaktiska möjligheter till verkligtinte någraser

fåddavad dennagäller vaksamverka avskräckande. Det att vara
villkorall välmeningmakt, där medborgare i somsugs upp

maktelit, innebär.dikteras av en
påtryckar-bildar starkabättre ungdomarkanDet attvara

uppvaktarplakat, skriver insändare,medstår stangrupper som
Sedan kaneller aktiverarpolitiker sig sätt. ta stegetannat man

kvardemokratin eller välja i på-den representativain i att vara
effektivarekan dettryckargrupperna. För många attvaraunga

kraft påverka.och detorganisera sig nåsättet att
elevdemokrativerkligZethraeus hon ansåg ettattatt varsa

hurbehöver lära organi-mål med tanke sigviktigt att manunga
fårlivetför inflytande synnerhet iisig nåatt man senareomserar

egenvärdedetMcDonaldiserat arbetsliv. Jag ärmöta etttror attett
arbetsplatserna ökar,inflytandetdet demokratiskaatt sa

Zethraeus.

106



DISKUSSION

Zethraeus också betydelse försegregationens avdemo-tog upp
kratiseringen, fråga hon menade oerhörd betydelse.en som var av

gjorde det med utgångspunkt frånHon samtal med killeett en ung
haft jobb feminte med för litet barn ochår,som ettansvar som

desperat uttalat han beredd åka och mejaatt att stats-var ner ner
Ävenministern och hela med kalasjnikov. grabbengänget ären om

för feg sådan sak hanuttrycker vad frustreradesågöraatt en unga
kan känna, menade Zethraeus. dessa kännerOm inte attunga

talar deras viktigaste frågor ochnågon de känner sigom ute-om
stängda från vuxenlivet kan bli frustreradeså några så ingennär
lyssnar högt tonläge våldsmetoder kan bli faktum.trots ett att ett

refererade också replik frånHon därTV-programetten en ung
misshandlad fick frågan varför han gjorde polisan-inteman en
mälan.

Polisen väl deingenting, sida. fårintestår vår Vi ingengör-
hjälp polisen. bättre saken händer, blevDet iär att taav egna
svaret.

här drastiskaDet exempel finns detär men nog en grupp ung--
domar inte har tilltro till samhället, litarintesom staten,som sa
Zethraeus. kan gällaDet kommit politiska flyk-unga som som
tingar och omöjligen kan lita förorterpolisen. i SverigeIsom
kan sådana leva i bli delaktiga det svenskamånga år iutan att
samhället.

det avgörande handling förKontentan demokratinär äratt atten-
det rejäl kamp och krafttag försegregationen rejälatas mot att
integrera människor dag utestängdai samhällsegemen-ärsom ur
skapen. de klyftornasociala och för den fullaKampen syssel-mot
sättningen bara rättvisefrågorinte också föravgörandeär utan
demokratins framtid och utveckling, Zethraeus.sa

Thomas Eklund, aktiv idrottsrörelsen, menadei med all respektatt
för skolans vikt det betydelse fundera de fri-överattvar av ungas
villiga verksamhet fritiden. kan drivkrafterHär man se som

finns bara etableradeuppstår inteHärur ungas egna engagemang.
ocksåorganisationer mängd rörelser ochutan spontanaen nya

skapar bindningar. strukturer nätverkDet imöten ärsom av som
fall blir fastarevissa allt organiserade lokalt, regionalt och natio-
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demokra-fråga vadEklundkan enligt signellt. Man är mestsom
ellernätverk medframtiskt, beslut i 30växer ett personersom

vid stadgeenligtnärvarande ibeslut 30 möteetttas ensom av
medlemmar.förening med 300

blirEklund, detfinns fara, organiseratDet äratt sommenaren
det leder tillstrukturerat och passiviseringallt för fast att unga.av

därför detungdomsgrupper ochmotstånd justkan leda till iDet är
stöd till detviktigt att nya.ge

förför de eller pensio-viktiga inte någotDet göraär att unga-
hörtdem och det här harsaker meddet viktiga är göranärer, att

för fram-hoppMölndal och tycker jagfrån bland Norsjöannat ger
fram krafter det lokalasläpperEklund.tiden, Men mansa

ofta ledermångfald centralt stödmedanblir det väldigplanet så en
motsatsförhållan-finnskontrollbehov.likriktning ochtill Det ett

fram och det böroch det vimellan det etableradede växernya som
uppmärksamma på.vara

för deväldig utmaningDet är sponta-att utrymme ungasgeen
exempelvis för idrotts-ietablerade organisationer,initiativ i ossna

bygga ungdomar-först och främstoch detrörelsen, måste är
Eklund.självvalda intresse, sanas egna

redogjorde för arbetet mednykterhetsrörelsen,Fridh, aktiv iBo
frågar dagSkaraborg. Fridh iungdomsparlament sigi tarom unga

för sakallt mycket given,demokratin är att ung-som en som
med kon-vad Trondman sigdomar, enlighet med nöjeri attsagt,

skapat.tidigareden demokrati generationer Vem tarsomsumera
det finns starktför fortsättningen Jag etttror att engage-ansvaret

och organi-frågor i partierna ipolitiskai tar ansvarmen vemmang
med hanFridh, och avslutadesationslivet minDet är attsaoro,

förhitta kanalertrodde det gäller attatt ungas engagemang.nyanu
uttryckaföråldersgrupp utnyttjar sinkanaler minDe attsom

dagensvilja väljer Videmokratiska inte måste nytt ut-geunga.
Fridh.för de engagemang, saungasrymme

blandfärreUngdomsstyrelsen, visadeKarlsson, 22Eva att procent
med medborolitikerna förlorat kontaktende att garnaanser pun ga

bildrelsens enkät. cämfört med de äldre n Dennaa motsä attst ger1 yl
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Ärsärskilt förtroendeungdomar saknar för politikerna. det så att
har låtit påverkas mediernainte sig utsträckningiunga av samma

äldre eller beror skillnaden mellan åldersgruppernaisom svar
saknar möjlighet historiska jämförelsergöraatt attunga

Karlsson frågade också vilketsig kan släppas in isätt unga
maktens strukturer, där bara deinte också kvinnor ochutanunga
invandrare svårigheter. makt bjudaHur Kanmöter tar man man

Ärdem knackar och erbjudain dem makt det inte ettsom
alla för samhälletgemensamt att taransvar ansvar

kommunala företrädareteorin alltidI positiva. Menär nästan
verkligen då oftainitiativ de avvisande mednär mötstarunga av

hänvisning till hus, parkeringsplatser eller vad det skaäratt nu
användas till helt andra ändamål. Risken då vänderär stor att unga
och därifrån. det de problemetgår inteJag är ärtror att unga som
för demokratin, beror det bara de kommer det attunga nog
ordna sig, Karlsson.jag, Evatror sa

Elisa Abascal ledamot Demokratiutredningen,Reyes imp, på-
pekade feldet generalisera hävda ungdomaräratt att att attgenom

homogen finnsdet standardlösningar för ellerär en attgrupp som
ungdomar vill ditt eller datt. hänvisningpåstå Med till vadatt

Trondman bli detsamma själv haärsagt, att attom vuxen som
makt liv, Abascal det kundesitt naturligtansåg Reyesöver att vara

förmotivationen politiskt högreuppstod iatt engagemang upp
åldrarna med tanke den maktlöshet samhällsutvecklingensom
leder förtill många unga.

Beträffande McDonaldiseringen den gäller inteReyes attmenar
bara näringslivet samhälleti i iutan stort.

har levt med undantag socialtjänstlagenI år iett ettnu som-
under har form arbetsplikt. riks-år viss25 Igör att unga en av

dagsdebatten det det viktigt ha dialog med deatt attsas var en som
äldre fortfarandehar förstått varför detår. jag inte25än ärvar

mindre angeläget detta sammanhang ha dialog demi medatt en
under år, Reyes.25ärsom sa

hon trodde flertalet villeinte påverkaReyes att attsa unga
arbeta de vill ha inflytande ochi partierna nåattgenom men

konkreta resultat. kan lättare konkreta resultatDet nåattvara

109



DISKUSSION

ordna demonstrationer parti-sigän attatt engageragenom genom
skillnad mellan etableradepolitiskt. också väldig organi-Det är en

finns väldigt mycket politiskoch sociala rörelser.sationer Detnya
oförståelse. för djurrätts-aktivitet dag medi Intressetmötssom

oförståelsefrågor exempelexempelvis mycket starkt. Ett ärär
för kost skolanavkrävs läkarintyg inär näratt egenveganer

skäl. ungdomsrevoltenderas krav baseras ideologiska I "Utan
för sedan polisen förhus blir det bus Malmöi några år sattes

Samhället kan själv-ungdomars politiskamötaatt engagemang.
förståelse för bankfönster slåsklart bilar bränns ochinte visa att

fördet ändå väldigt poliserin. inMen är sätts mötasorgset att att
kanske aldrigvrede. möjligt dettaDet någotär äratt somungas

det viktigtkommer politisktinom parti ärett attatt menrymmas
frågan detta ungdomsengagemangställa hur kan mötaman

poliser, menade Reyes.sätt änannat genom

ungdomsförening, kommenteradeAnneli KålleredsSjögren, på-
funkar braståenden verkar tycka demokratin iatt attom unga

förtroende föroch de har de politiskaSverige partierna.att stort
flesta fixar de harkanske det alltid, absolutsigDe attanser men-

sällan hurkänsla själva med det hela, de detingen i vetattav vara
fungerar. har braverkligen de har alltså hört SverigeMen att en

de vänder till politiker får hörademokrati, Sjögren. sigNärsa som
åtgärdad förstden sak de vill ha kan mötetas ett treatt upp om

verkligen händerveckor och det sedan dröjer innan såtvå år något
får fungera detungdomen inteintresset. Det sättet.tappar

Politiken ändras verkligen händer.måste så någotatt

Sabina underströk ungdomar verkligtBossi måstemp att
inflytande bara rådgivande ellerpremisser inte gesegna vara-
skeninflytande de äldre. Mycket bråken hör medav av samman

inflytande frånupplevelsen erbjuds med hindras attatt man
verkligen påverka och bestämma.

vid ålder och ungdomarMiljöpartiet har krav iårs16rösträtt
den till påverkan direkt.den åldern behöver verkligen möjligheten

exempelvisungdomars skolaninte iUtan rösträtt tas engagemang
menaderiktigt allvar, Bossi.

110



DISKUSSION

Med bakgrund Latinamerika tänker mycketmin i jag integra--
tionspolitiken och hur viktigt det olika möjlig-är att grupper ges

fungerar mixade,het berika varandra. bättre deGrupper när äratt
finns fråndet såväl kvinnor och människor olikanär mänsom

kulturer. mångfaldenTill hör naturligtvis också det allaiatt grup-
finnasockså bör olika och detgenerationer ärper personer ur en

sak behöver uppmärksammas såväl politikeni i närings-som som
livet, Bossi.sa

Marcusdotter noterade talade avhoppen. VisstEva många åratt om
arbetsformernadet viktigt problem och politiken behöveriett

verkligen diskuteras. borde kanske tala påhoppen iMen om
frågastället. borde till ungdomar och vadPartierna ut som

skulle kunna dem hoppa politiken, vad det skullei äratt som
dig tända till, vad det hindrar digP, vad detäräratt som som

skulle kunna bli du bestämmer dig förgnista gör att atten som
hoppa politiken Sådana frågor kan brasäkerti mångage
konkreta idéer.

Marcusdotter frågade också Henrik hans kom-Oscarsson om
Valdeltagandet konfliktertill det låga innebär1988mentar att

höger-vänsterskalan viktigare för ungdomar för valmanskårenär än
helhet.i sin

Ungdom menade likhetMaria rasism, partierna iHansson, mot att
med exempelvis hennes rörelse kunde lätta singärnaegen upp
verksamhet, erbjuda såväl politik discofester. detMen störstasom
problemet de etablerade mötesteknik.organisationernas Mångaär

för eftersomrädda med kommunpolitiker inteär mötenunga man
förstår förstårspråket, vad händer, vadinte votering,"man ärsom
det för eftersträvararbete konsensusnågonting. mitt jagI så att

ska behöva ibland.inte till dettvingas Jagrösta, även om
arbetar frågor elevinflytanderasism uppstårmest mot men om
hela tiden. fler skolorna; lärare utbildadeDet imåste ärvara vuxna
för lärare dag får de också syo-konsulenter,iatt vara men vara
kuratorer och och fattas skolorna.Det imammor pappor. vuxna

ungdomar har det skolan, arbetslösheten ochiMånga svårt är stor
därför finnsdet viktigt det tala med den skola däriär att attvuxna
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tillbringar tid. finnasmycket tid dis-sinså Det måste attunga av
kutera vad människor värderingar, och hur skolan.imår Jagär,

psykologi skulle behövas redan elleri sjuanämnetror att ett som
först och främst behövs fler skolan, tidiåttan. Men vuxna mera

för diskussioner och naturligtvis lämpliga lokaler. har varitJag
skolor där det viktigaste kravet har ska räcka till allavarit att maten
och andra där klagat kylan och elever frysatvingas iattman
skolan. undantag naturligtvis det påverkar dessa eleversDet är men
möjligheter infria förhoppningarna deltagande ochatt om
demokrati skolan.i

lära demokrati skolan. harjagiMan Menpratar att ut settom-
exempel hur elever blir fullständigt överkörda elevrådsmöten
och det fungerar praktiken.inte dagsi Det äratt att pratar mera
med varandra. Samtalet och dialogen tid,måste mera sa
Hansson.

Henrik upprepade det ganska dippOscarsson iatt ett stortvar
förstagångsväljarnas valdeltagande får hjälpaNi mig1988. gärna
med funderingar till detta. valutgångenorsakerna Att ansågs
förutsebar och saknades valet orsak.det kanspänning i Enenvara

möjlig den låga konfliktnivån höger-vänsteraxelnorsak ärannan
politiken. antagande högre konfliktnivån destoi Mitt är äratt

flerablir det och det finns förkla-gnista Omstörre rösta.att
till det låga Valdeltagandet tacksam för synpunkter,ringar jag jagär

förklaringar.har bara haft tänka tänkbaratimmar jagNär24 att
först fick fram siffrorna feltrodde det tabellerna.jag iså att var

Anneli ungdomsförening,Kållereds exempelSjögren, någragav
hur hennes projekt sökt deni sig representativanärmaman
demokratin.

början politikerna mycket intresserade. begärdeFrån Närvar-
festivalen tilltill de glada längre. har lettinte så Det attpengar var

försenad. projektansökan klarden Vid sistavårtär möte, när var
och allt fint kommunens företrädare plötsligtordnat så sägervar

bakom det här. månad kvarjag inte jag Detståratt vet om var en
till festivalen och plötsligt fickvisste inte någraom pengar.
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förbakom det här harinte parti ingetJag vårt stårvet om-
ungdomsförbund Mölndal det ungdomar,i inteså våragynnar

kommunalrådet.säger
frågar verkligen varför varförhan ska där, hanDå sig sittaman-

politiker föröverhuvudtaget. därsitter inte sinaDeår att gynna
kompisar, faktiskt förliksom, de ska ställa alla. Sådana sakerupp
kan bli väldigt besviken Anneli Sjögrenpå,man sa .har försökt folkockså bjuda ungdomspolitiker ochVi att
från ungdomsförbunden för tala och med debatteniatt vara
festivalen. förtycker det jättebra chans dem hittaMan äratt atten
ungdomar. förändra,här, alla vill lyssnar.Det just Menär som som
de förstbryr skit. kommer tillsig inte inteDe våra Närmöten.ett
de till kommer de där och kostar detsist sitter någon-säger oss
ting med eller skit det det skaiså". Då såatt attvara sa om vara
himla

försökte,tyckte hitta ungdomarVi Sjögren. Attatt sa som-
ville projekt har detsig i inte varitvårt svåraste. Detengagera var

med kommunpolitikerna. kommunföreträda-svårare gångEn när
backade och han kunde stöd svaradeinte visste sitt såren om ge

här:Kajvåran så
då blir det din sak meddela ungdomarna. till-inte-Ja Jag gåratt

baka till festivalkommittén består ungdomar och talar50som av
de festival,blir och då blev kommunföre-inte Kajnågonattom sa

trädaren lite rädd.
kommer ungdomarna då, då, kommunalrådet.Hur att reagera sa-

inte, Kaj.-Jag vet sa
duinte det, kommunalrådet.Kan ta sa-

Dialogen ledde till följande slutsats Camillas inlägg:i
kan för vad de tycker ändåDe inte stå-

Gustafssonmenade diskussionen former förPer apropå om nya
politiken för flera ungdomar det viktigtäratt att attengagera
åstadkomma knytningar mellan ungdomars sätt attnya engagera

och den former.sig demokratins menaderepresentativa Däremot
han det alltid kunde betyg demokratin beroendeinte sättasatt

kommunalrådet omedelbart kunde välsigna ungdomarsom
önskemål. handlarPolitik bland olika intressenvägaannat attom
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fårDemokratin kan bli där allavarandra. intemot automaten en
fårknapp trycka och det detgjort sånäratt man man man

begär.
Makt kan erhållas demokra-organiserar sig iattgenom man en

finnaVill förbättra demokratin blir det viktigt bättreti. attman
inflytandetformer för också deorganisera såatt att som nu

upplever utestängda blir delaktiga. kommer nätverk,sig Härvara
ungdomsråd bilden och hur dessa kaniin ietc. engagemangen

former.bättre till den demokratinsknytning representativaen
betona mervärde. kanockså viktigt partiernas DetDet är att

gälla idémässig helhetssyn. mervärde denEtt ärannat att vara som
faktiskt kandidater. tredje institutionnominerar Ett är att vara en

faktiskt lägga yrkanden, begära beslut och begäradär kan attman
leda till agerande.beslutet verkligen ska ett

funderar arbets-det viktigt sinapartierna-Jag ärtror att att
former flera Vid de verkligt viktigasig.så mötena äratt engagerar

förgäller väl sakdet siningenting än att argumenteraannat som
beträffandestöd det exempeloch vinna majoritetens precis isom

skjutfält inledningsanförande.nämndejag i mitt måsteMan sesom
för kunna driva frågor.till organisera sig sinaattatt

finnasGustafsson med det kaninstämde Bengt Göransson att
McDonaldisering delar näringslivet.oroande tecken i Menaven

småföretagsamhetendet hur denockså viktigt iär att man nyase
betonar självständighet, förmåga ochvikten att ta eget gemen-av

företagetsoch delaktighet hela verksamhet.allas i Härsamt ansvar
finns också koppling till kraven demokratisering skolan, saen av

Gustafsson.Per

för referatet:Ansvarig

Anders Ljunggren
Demokratiutredningens kansli
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inför 2000-talet. sker ljuset kunskap och kringDet i värderingarsin sinaav
bLa. globaliseringen, EU-medlem- de frågor tycker värdefullaär att sam-
skaper, medieland- kring.tala
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0 en kratitorget för alla.är öppet

Offentliga0 antal krönikörer kommerEtt att
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forskamntologier. kan dessutom del debatt-Man ta av

omfattande demokratiforsk-Den inlägg beställavid seminarier samt
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Den Demokratiutredningenparlamentariskt sammansatta
svenska folkstyrelsens förutsättningaranalyserar den

inför 2000-talet. Det sker i ljuset bl.a. globaliseringen,av
EU-medlemskapet, förändringarna medielandskapet,i den

lTtekniken, förnyelsearbetet inom offentlig förvaltningnya
och folkrörelsernas förändringar. Vid sekelskiftet ska
utredningen sammanvägd analys i slut-presentera etten
betänkande.

Utredningen vill redan under arbetets gång bidra till
fördjupa demokratidebattenatt genom

offentliga seminarier i landetruntv om
webbplatsen www.demokratitorgetgovse friamed-

informera sigdebatter och möjligheter ochatt om
föra Demokratiutredningendialog kring

skriftserie med essäer, debattartiklar, seminarie-0 en
inlägg forskarantologier.och

Ar den representativa demokratins arbetssättdet sant att
har så svårt kanalisera ungdomarnas politiskaatt engage
mang Vad kan deti så fall bero på

frågor fickDet några de ochrestesvar av som
många olika Demokratiutredningens seminarium,svar

ochDet medborgarskapet. Ny statsvetenskapligunga
Olika myndigheterssociologisk forskning diskuterades.

skolningarbete med ungdomars demokratiska presen-
från håll landet redovisadeterades. Ungdomar olika i

försöker förändraockså hur de delvis vågar attnya
det svenska samhället.
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