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The aim of this thesis is to analyze how the governmental discourse concerning adolescents 

has changed over the past 30 years. How ”problems” regarding adolescents are represented 

within three different governmental commissions are therefore analyzed. Furthermore, the 

aim is to reconstruct the normative assumptions in which these commissions are produced. 

Both the method and the theoretical framework of the thesis, is based on Carol Bacchi’s 

”what´s the problem represented to be?” (WPR-approach). The results of the analyses shown 

how there has been a change in how the governmental commission represents adolescents.  

30 years ago they were not considered as an important group at all. Today they are at least 

pinpointed as an important group that should be considered in the making of policies. The 

results also indicate that the changes in governmental discourse regarding adolescents can be 

narrowed down to thee different notions; power; participation and influence.  

Keywords: adolescents, governmental commission, historical context, discourse analysis, 

WPR-approach 
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1. Inledning 

Det nutida svenska demokratiidealet bygger på en grundidé om inklusion, att den som är 

underställd kollektiva beslut bör ha möjlighet att påverka och delta i dem. Det vill säga att de 

som är bundna att följa lagar och beslut, ska ha möjligheter att påverka skapandet av dessa 

genom bland annat rösträtten. Men det faktum att varje demokrati tillämpar en rösträttsålder 

visar att det i praktiken finns åtminstone ett undantag från denna princip om inklusion 

(Beckman, 2018:81). Sverige har länge värnat demokrati och ständigt försökt förbättra och 

utveckla olika delar av systemet. Demokrati är lätt att ta för givet, men är i sig inte ett mål 

utan snarare en riktning. Att hålla en riktning är något som konstant kräver styrning som gör 

att den hålls stadig. Olika regeringar har därför med jämna mellanrum genomfört större 

statliga utredningar för att i tid upptäcka problem och utmaningar som demokratin står inför 

(Dir 1985:36, Dir 1997:101, Dir 2014:111). De senaste större utredningarna som gjorts är: 

”Demokrati och makt i Sverige” (SOU 1990:44), ”En uthållig demokrati! Politik för 

folkstyret på 2000-talet” (SOU 2000:1) och nu senast ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 

2016:5). 

Det nutida demokratiska systemet bygger på en representation av befolkningen i riksdag, 

region och kommun. I regeringsformen och kommunallagen fastställs att den som är 18 år har 

rätt att både kandidera och lägga sin röst i valurnan. Viss forskning visar dock att allt färre 

unga engagerar sig i den traditionella partipolitiken. De väljer istället andra alternativa 

kanaler och sätt att delta i politiken (SOU 2016:5, 524). I många av Sveriges politiska 

församlingar är medelåldern hög och underrepresentationen av unga personer som är 

folkvalda är överlag betydande (Sveriges riksdag, 2014). I Sverige, liksom i större delen av 

Europa, sjunker andelen unga som identifierar sig med den traditionella partipolitiken. 

Ungdomar har i den senaste demokratiutredningen pekats ut som en särskilt viktig grupp 

(SOU 2016:5, 524).  

Rösträttsåldern i Sverige är en fråga som i modern tid lämnats relativt odebatterad trots att det 

med jämna mellanrum lämnas motioner i riksdagen för att ändra den (Ungdomsstyrelsen, 

2010).  Frågan om rösträttsåldern är också starkt sammanlänkad med frågan om demokratins  
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innebörd. Den grundläggande frågan om vilka som bör utgöra “demos” i en demokrati är 

ingen fråga som har ett rakt och givet svar. Demos är alltså folket i folkstyret, demokrati. 

Frågan har genom historien varit en av de mer framträdande och en källa till delade 

meningar. Olika villkor för att få rösta har med tiden avskaffats och fler har inkluderats i det 

som idag utgör demos, det kan tyckas avlägset att inkomst eller kön faktiskt har utgjort ett 

hinder för att få rösta. Rösträttsåldern är dock fortsatt omstridd och utgör i det avseendet en 

framtida utmaning för demokratin (SOU 2016:5, 550).  

Robert A Dahl (1989) beskrev detta demokratins dilemma, om demokrati är ett redskap för att 

främja samhällsmedlemmarnas intressen, är det önskvärt att de som röstar kan bedöma i vad 

det egna intresset består. Ungdomar under 18 år skulle med denna logik då inte vara nog 

kompetenta att kunna avgöra vad som är i det egna intresset. I kontrast till detta argument att 

utesluta ungdomar står forskaren Patrik Lindenfors, han hävdade i en debattartikel att dagens 

16-åringar till och med är ”mer välinformerade om världen, vetenskap och politik än väljare 

någonsin tidigare” (DN, 29 juli 2013). 

Det finns en rad offentliga rapporter som sedan 1950-talet behandlat ungdomars situation i 

Sverige ur ett makt- och inflytandeperspektiv. ”Ungdomen möter samhället” (SOU 1951:41) 

är först ut, sedan följer ”Ej till Salu” (Statens ungdomsråd, 1981), på 90-talet när 

ungdomspolitiken på riktigt växt fram som ett eget politikområde, utkom ”Ungdom och 

makt” (SOU 1991:12) samt ”Politik för unga” (SOU 1997:71). De senaste i raden av 

utredningar är ”Fokus10 -om ungas inflytande” (ungdomsstyrelsen, 2010). Sedan 1969 finns 

det ett statsråd med ansvar för frågor som rör ungdomar. Posten som ungdomsminister 

innehas sedan 2019 av Amanda Lind (MP). Myndigheten för ungdoms- och  civilsamhälles 

frågor (MUCF) är den myndigheten som tar fram och förmedlar kunskap om ungas 

levnadsvillkor, följer upp riksdagens och regeringens mål för den nationella 

ungdomspolitiken. Myndigheten har även till uppgift att stödja kommunerna i deras 

ungdomspolitiska arbete (Myndigheten för ungdoms- och  civilsamhälles frågor [MUCF], 

2019). 
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1.1 Problemformulering   

Trots att ungdomar är vår framtid och det bärande underlaget för att den fortsatta 

utvecklingen av vårt demokratiska system ska kunna ske, är de samtidigt inte berättigade att 

rösta vid valen till våra styrande församlingar. Alla är medborgare, samtidigt som ålder är en 

faktor för en annorlunda behandling i förhållande till rättigheter och skyldigheter. Rätten att 

rösta och kandidera i allmänna val infaller i dagsläget vid 18 års ålder och stadgas i 

regeringsformen och kommunallagen. Vilket enligt Ludvig Beckman (2018:81) visar på att 

det finns ett undantag från den demokratiska grundprincipen om inklusion. Det vill säga att 

den som är underställd kollektiva beslut även bör ha möjlighet att också delta i dem. 

Bo Rothsteins (1994:58f) förklaring av välfärdsstatens moraliska och politiska logik: ”All 

särbehandling av medborgare måste motiveras med generella argument som redogör för 

varför man i just dessa fall skall avvika från principen om lika omtanke och respekt[…]” blir 

intressant utifrån det resonemang om kompetensen hos väljarkåren som Dahl (1989:57) 

beskriver. Dahl (1989:57) menar att om demokrati är att betrakta som ett redskap för att 

främja samhällsmedlemmarnas intressen, borde de som röstar vara kompetenta nog att förstå 

vad deras egenintresse är. Ungdomar under 18 år är med denna logik då inte nog kompetenta 

att kunna avgöra vad som är i det egna intresset och därför inte behöva inkluderas i demos.  

Därför blir konstruktionen av ungdomar som grupp intressant att undersöka, då ålder som ett 

hinder för fullt deltagande i valen till de demokratiska församlingarna ännu existerar. 

Samtidigt som ungdomar paradoxalt nog pekas ut som en särskilt betydelsefull och viktig 

grupp som bör ges större inflytande över den framtida samhällsutvecklingen (SOU: 2016:5 s, 

522). De är även så att staten har ett exklusivt handlingsutrymme i frågan om att ta fram 

policys. I dessa policys skapas mer eller mindre medvetet olika subjektspositioner som då blir 

intressanta att studera eftersom dessa medför hur olika problem och lösningar på dessa 

formuleras och prioriteras (Bacchi, 2009:34ff, 265ff; Mörkenstam, 1999:6). Politiken 

kommer därför alltid att grundas i någon form av hänvisning till normativa ideal, formulerade 

i en  given historisk  och social  kontext  (Mörkenstam, 1999:6). Därför  blir  frågan  om  hur  
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ungdomar samt deras möjlighet till påverkan har framställts i offentliga utredningar över tid  

relevant att undersöka. Detta eftersom att konstruktionen av ungdomar som grupp också 

sätter gränser för vad som anses vara möjliga lösningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har två centrala syften. För det första är syftet att undersöka hur den svenska 

statliga diskursen om ungdomar och deras delaktighet och möjlighet till inflytande över tid 

har förändrats. Det andra syftet är att undersöka vilka normativa föreställningar som legat till 

grund för den diskursiva förändringen. Genom att ställa väl valda frågor till materialet är det 

möjligt att analysera hur framställningen av ungdomar görs utifrån vilken historisk kontext, 

vad som bortses från, samt de effekter som skapas av dessa representationerna. På grund av 

att uppsatsen har dessa syften med fokus på diskurser och problematiseringar blir Bacchis  

(1999;2009) WPR-ansats logisk att använda, ur både ett teoretiskt och metodologiskt 

perspektiv. Därför är forskningsfrågorna även formulerade utifrån WPR-ansatsen: 

- Hur framställs ungdomar samt deras möjligheter till inflytande i dokumenten? 

- Vilka underliggande antaganden ligger till grund för och formar de framställningarna?  

- Hur har problemrepresentationerna kommit till stånd?  

- Vad problematiseras inte i dokumenten?  

- Vilka effekter får de representationerna?  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras ämnet och 

forskningsproblemet formuleras. Även uppsatsens syfte samt de valda frågeställningarna 

återfinns i detta kapitel. I kapitel två presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Det 

tredje kapitlet ägnas åt den tidigare forskningen som är av relevans för uppsatsen. I det fjärde 

kapitlet avhandlas metod, materialval och avgränsningar, metodkritik, validitet och 

reliabilitet. Kapitel fem är vigt åt analyser av i tur och ordning SOU 1990:44, SOU 2000:1 

samt SOU 2016:5. I det avslutande sjätte kapitlet sammanställs resultatet av analyserna för att  

sedan återkopplas till uppsatsens syften och frågeställningar. Här finns också ett avsnitt om 

förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet som följer kommer de teoretiska utgångspunkterna som används i denna uppsats att 

presenteras närmre. I huvudsak kommer de teoretiska utgångspunkterna att utgå från Carol 

Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?” (WPR-ansatsen). Då WPR-ansatsen 

bygger på ett poststrukturalistisk tänkande och en diskursanalytisk förståelse (Bacchi, 

2009:vi), föregås den teoretiska beskrivningen av Bacchis policyanalys av kortfattade 

introduktioner till både poststrukturalism och diskursteori. Kapitlet tjänar också som en form 

av självreflektion över det egna positioneringen i förhållande till det som undersöks, något 

Bacchi menar är nödvändigt att vara både transparent och öppen med (Bacchi, 2009:20).  

2.1 Poststrukturialism 

Den poststrukturalistiska tolkningen av materialet innebär ett försöka se bortom det som 

uttryckts, allt för att komma åt de föreställningar som föranlett en representation. 

Poststrukturalism förklaras tydligast utifrån synen på subjektet. Inom poststrukturalismen 

konstrueras subjektet, det skapas och återskapas i olika former beroende på omvärlden.  

Hillevi Lenz Taguchi beskriver skillnaderna på synen på subjektet som en språklig vändning: 

Den språkliga vändningen föreslår oss att tänka oss bort från sanning och essens som på 
förhand är nedlagd i såväl omvärlden som i subjektet, och istället förstå att subjektet är 
något som blir till (görs) i våra kulturellt konstruerade föreställningar om vad ett subjekt 
är och kan vara. […] Subjektet går från att vara ett substantiv till att bli ett verb, som 
alltid befinner sig i ett tillstånd av tillblivelse och omkonstituerande. (Lenz Taguchi, 
2004:53) 

Subjektet är alltså inom poststrukturalismen inte något som bara existerar. Det skapas och 

återskapas genom språket och utan språk finns inte subjektet, vilket då är det som all 

poststrukturalistisk forskning bygger på, enligt Lenz Taguchi (2013:65). Allt skapas genom 

ord och språk och har de meningar som vi lägger in i orden. Detta ställningstagande kan 

enkelt ifrågasättas, genom att  påstå att saker existerar vare sig vi kan prata om de eller ej.  
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Trots detta är det inom poststrukturalismen inte existensen i sig som är det viktiga, utan  

meningsskapandet i den mellanmänskliga förståelsen. Genom språket, sociala normer och 

diskurser formas människor in i en roll, där skillnader och likheter tolkas som naturliga trots 

att de endast är en konstruktion. Diskurserna som formar subjekten upprepas och 

innebörderna bevaras, samtidigt som de förändras och anpassas och det görs av alla 

människor. Dessa diskurser skapar och återskapar vår uppfattning om vilka vi är, alltså våra 

subjektspositioner (Lenz Taguchi, 2013:71ff). 

2.2 Diskurs som teori 

Den diskursteoretiska tolkningen av materialet innebär att diskurser ska ses som att de 

konstruerar världen utifrån ett socialt perspektiv. Diskursanalys är egentligen både en metod 

och en teori, där de teoretiska utgångspunkterna gör gällande att språkbruket är av betydelse 

samt att maktstrukturer formas, reproduceras och speglas i olika diskurser. Detta får till följd 

att det inte går att finna en tydlig skiljelinje mellan var teorin slutar och metoden börjar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31). Det är också så att språkets instabilitet gör att 

diskurserna aldrig kan fastslås. Olika diskurser kämpar konstant mot varandra för att 

konstituera sin betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13). Diskursteorin bygger på 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes förståelse och vidareutvecklig av Foucaults tankar och 

innebär i korthet att allt socialt är konstruerat och går därmed att analysera med 

diskursanalytiska redskap. Diskurs som begrepp myntades av Foucault som menar att makten 

skapas av vår sociala omvärld, det bidrar samtidigt till hur omvärlden ser ut och hur den 

omnämns på vissa bestämda sätt. Diskurser och makt kan därför verka både produktivt och 

begränsande (Winther Jørgensen & Philips, 2000:27ff). Subjektspositioner är även viktigt för 

att få förståelsen av diskursteori. Winter Jørgensen och Phillips beskriver subjekt som en 

reaktion på diskurser. Diskurser kan aldrig bli så starka att de är den enda strukturerande 

diskursen, utan de är ständigt motstridiga och flertaliga. 

I diskursteorin är subjektet alltid i grunden överdeterminerat eftersom diskurserna alltid är 

kontingenta; det finns ingen objektiv logik som anger en entydig subjektsposition för 

subjektet.  Subjektspositioner  som  inte befinner sig i en synlig konflikt med andra positioner  
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är resultatet av hegemoniska processer ”[…] ett resultat av att alternativa möjligheter har 

uteslutits och en bestämd diskurs framstår som den objektivt sanna” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:49). Detta gör att även när en diskurs framträder som hegemonisk till sin natur 

är den i själva verket aldrig det. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) sammanfattar diskursteorins identitetsuppfattning med 

åtta punkter. För det första är subjektet i grunden splittrat. Med det menas att det blir aldrig 

riktigt ”sig självt”. För det andra får subjektet en identitet genom att representeras diskursivt 

och därför är identitet således identifikation med en subjektsposition i en diskurs, vilket är 

den tredje punkten. Den fjärde punkten gör gällande att identiteten konstitueras diskursivt 

genom ekvivalenskedjor, där tecken och ord sorteras och binds samman i kedjor. På så sätt 

konstrueras det hur subjektet är och hur det inte är. Den femte punkten är att identiteten 

därmed alltid står i relation till något. Subjektet är något, eftersom det finns något annat det 

inte är. Enligt den sjätte punkten är både diskurser och identiteter ständigt i förändring. Den 

sjunde punkten gör gällande att subjektet är fragmenterat. Det vill säga att subjektet har flera 

identiteter beroende på vilka givna diskurser det ingår i. Slutligen är det så att subjektet är 

överdeterminerat. Med detta menas att subjektet alltid har möjligheten att identifiera sig på 

olika sätt i en viss situation. Därför är en given identitet kontingent, det vill säga möjlig men 

inte nödvändig (Winter Jørgensen & Phillips, 2000:51). 

Skapandet av identiteter sker med samma principer, både på den individuella och den 

kollektiva nivån. Förståelse för hur subjektspositioner förklaras inom diskursteori gör 

resonemanget som förs i analysen tydligare. Språket ses därför inte enbart som beskrivande 

och värdeneutralt utan det konstruerar den sociala värld vi alla lever i. Maktstrukturer kan 

vara mycket subtila i skapandet av orättvisa. Skapandet av skillnader i form av kontrahenter 

så som;  man/kvinna,  svensk/invandrare  eller  ung/gammal.  Genom  ett  skapande  av  ”den 

andra” och genom att beskriva  denna  som  annorlunda,  möjliggörs  också  att  dominera  

och  undertrycka  denna.  
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Makten över definitioner av begrepp och därmed kontroll över hur språket används är en av 

de mer djupgående maktteknikerna. Makt verkar således via olika diskurser i syfte att forma 

vanligt förekommande uppfattningar om olika företeelser (Winther Jörgensen & Philips, 

2000:30ff). Teorin bidrar därför till en djupare förståelse för hur gruppbildning kan betraktas 

och förstås genom diskurser, vilket är relevant för analysen.    

2.3 What's the problem represented to be? 

Diskursanalys vilket WPR-ansatsen är en del av, är både en metod och en teori. De teoretiska 

utgångspunkterna gör gällande att språkbruket är av betydelse samt att maktstrukturer 

formas, reproduceras och speglas i olika diskurser. Detta medför också att det inte går att 

finna en tydlig skiljelinje mellan var teorin slutar och metoden börjar (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:31). Trots detta görs ändå ett försök att dela upp de teoretiska elementen här, 

medan de tekniska delarna av WPR-ansatsen finns att läsa om i metodkapitlet, där 

operationaliseringen av metoden tydliggörs.  

Bacchi menar att WPR-ansatsen inte endast är en metod som vilar på ett poststukturialistiskt 

tänkande, utan är i sig självt ett sätt att tänka på och förhålla sig till omvärlden. Det är ett 

kritiskt förhållningssätt både till saker och fenomen som ogillas. Förhållningssättet är även 

användbart för att undersöka det till det omvända (Bacchi, 2017). Hon menar vidare att till 

skillnad från den traditionella policyanalysen, ska inte “problem” betraktas som objektiva 

fenomen utan som ständigt rekonstruerade (Bacchi, 1999;2009). Hon beskriver även själv 

ansatsen som poststrukturalistisk eftersom den tar hänsyn till att det finns en politisk 

dimension i hur “problem” konstrueras och representeras, samt vilka åtgärder som då ska lösa 

dessa problem (Bacchi & Goodwin 2016:14). 

Den offentliga makten har på så vis en privilegierad roll, genom att bestämma vilka 

problemrepresentationer som ges störst utrymme och detta påverkar i förlängningen vilka 

möjliga styrmedel som används för att driva igenom politiska beslut (Bacchi, 2009:34). Det 

diskursanalytiska maktperspektivet  är intressant  då politiska  dokument och  policys i sig  är  
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kopplat till makt, hur statliga myndigheter uttrycker blir då intressant eftersom dessa är 

“statligt godkända” (Bacchi 2009:36). Staten har på så sätt en auktorativ röst, därför att den 

väljer vilka representationer som är viktiga och vilka som inte är det (Jmf Mörkenstam, 

1999:54f).  

Den definition av diskurs som WPR-ansatsen bygger på är Mchoul & Grace’s tolkning av 

Foucault. De beskriver diskurser på följande sätt; “Diskurser är socialt producerad kunskap 

som begränsar vad som är accepterat att tänka, skriva och tala om ett socialt objekt eller 

beteende” (McHoul & Grace 1993:31, Bacchi 2009:35). Det är utifrån dessa diskurser som 

Bacchi menar att policys produceras och implementeras. Subjektsprocessen bör också den 

undersökas, där fokus ligger på hur/om olika policys påverkar hur vi som individer ser på oss 

själva och på andra. Därför bör även de praktiska och dagliga effekterna undersökas för hur 

olika policys får på människors privatliv (Bacchi, 2009:265ff). Genom att analysera på detta 

sätt kan det upptäckas vad som anses vara möjligt att förändra i en given kontext, samt för 

hur subjektspositioner skapas och reproduceras (Rönnblom, 2011, 39). Hon framhäver 

Bacchis ansats som betydelsefull för att kunna ha möjligheten att studera och förstå 

produktionen av makt, kunskap och givna sanning. Ansatsen ger även nya möjligheter till 

tolkning av betydelsen för hur olika problemformuleringar skapar de strukturer som finns 

idag och hur dessa då bör förstås (Rönnblom, 2011:39).   

Foucault har två sätt att använda problematiseringar på enligt Bacchi (2017) Det första sättet 

är som en strategi för kritiskt tänkande. Detta sätt har en nära anknytning till det sätt vi tänker 

på problematiseringar av saker (Foucault 1977:185-186).  Det andra sättet är som en historisk 

process vilket producerar olika tankeobjekt, hur och varför vissa saker och fenomen blir till 

problem. Dessa problemområden blir därför fokus för studier av problematiseringar (Foucault 

1985:115). Därför är problem i den meningen som avses i denna uppsats är inte med 

nödvändighet  ett  faktiskt  problem,  utan snarare  ett sätt  att problematisera  kring  en  fråga, 

föreställning eller begrepp. (Jmf. Bacchi, 1999; 2009; Bjereld, U. et al. 1999; Foucault, 

1980). 
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A critique does not consist in saying that things aren’t good the way they are. It consists 
in seeing on what types of assumptions, of familiar notions, of established, unexamined 
ways of thinking the accepted practices are based. (Foucault, 1977:185) 

Citatet illustrerar hans sätt att förstå kritik på, som i grund och botten handlar om att kritik 

skall vara mer än att säga ”saker är inte som de borde vara”, det skall handla om att se vilka 

antaganden, tankemönster och ”sanningar” som det man kritiserar vilar på. Foucault (1980) 

menar att individer inte egentligen har makt, utan är platser där makt verkar. Makt existerar 

endast mellan människor och verkar inom människor genom självdisciplin. Därför bör studiet 

av makt inriktas på hur den utövas, exempelvis med vapen, lagar eller övervakning 

(Bergstöm & Boréus, 2018:18f). 
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3. Tidigare forskning 

För att illustrera den tidigare forskning vilken är av intresse för denna uppsats, presenteras 

den utifrån olika perspektiv. Allt för att på så sätt placera denna uppsatsens empiriska bidrag 

till den existerande forskningen i ämnet. Omfattande studier av demokratin dess 

avgränsningar, problem och möjligheter har genom årens lopp gjorts. Det gäller även 

forskningen kring ungdomar och ungdomsinflytande både inom statsvetenskapen men även 

inom andra närliggande vetenskapliga fält. Ett tecken på att forskning kopplat till ålder är ett 

ämne som engagerar forskare från vitt skilda fält, får man om man studerar listan på forskare 

i nätverket AgeS (Swedish Research Network on Age, 2020). I nätverket återfinns bland 

andra Jeanette Strandhall som i sin forskning sedan disputationen i genusvetenskap 2012 

fortsatt på teman som rör ålder, makt och kategoriseringar, det är egentligen den forskningen 

som ligger allra närmast uppsatsens ämne och är således av störst intresse. Därför kommer 

hennes forskning att presenteras sist i detta kapitel.  

Det första perspektivet handlar om de avgränsningar som demokrati som styrelseskick 

medför och när det kommer till forskning om demokratins avgränsningar som är kopplat till 

ålder bör ändå nämnas att Robert A. Dahl i boken Demokratin och dess antagonister för ett 

resonemang om varför barn bör uteslutas ur demos. Han menar att ett barn inte besitter den 

kunskap som han menar är nödvändig för att kompetenskriteriet ska anses var uppfyllt. Ändå 

väljer Dahl att endast översiktligt diskutera barns uteslutande ur demos (2007:186-201). 

Ludvig Beckman (2019) tar sig an uppgiften att analysera vad dagens 18-årsgräns för att får 

rösta i kapitlet "Rösträttsåldern och demokratins avgränsningsproblem”. Han resonera kring 

hur den historiska utvecklingen under 1900-talet varit samt hur han tror att utvecklingen 

kommer att te sig i framtiden vad gäller både ålder och kompetens hos väljarkåren. Han 

resonera om möjliga väger framåt som exempelvis ombudsröstning, men landar ändå i att den 

troliga rösträtt åldern i framtiden kommer att vara 13 år (Beckman, 2019:110).       

Ulf Mörkenstams (1999) avhandling - ”Om `Lapparnes privilegier´: föreställningar om 

samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997” utgör ett exempel på forskning om hur en grupp 

människor konstrueras i offentligheten och vilka konsekvenser och implikationer detta då får  
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för hur minoritetspolitikens utformning görs. Avhandling består av en komplex diskursanalys 

där han sammanlänkar identitet, handlingsutrymme och makt. När Mörkenstam rekonstruerar 

diskursen använder han sig av analogikedjor som bildar en sammanställning av olika 

föreställningar. Resultatet visar på en process där sociala föreställningar legitimerar och 

förstärker en politisk särbehandling av denna grupp. Detta menar han kan ske på grund av att 

staten har ett exklusivt handlingsutrymme i frågan om att ta fram policys (Mörkenstam, 

1999:6). 

Elisabeth Ljungbergs (2009) avhandling ”Ungdomar, Utveckling och Utmaning Studier av 

samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik” undersöker hur det 

politiska systemets huvudaktörer stat och kommuner förhåller sig till samhälls- och 

identitetsskapande processer utifrån ett ungdomsperspektiv. Detta sker genom analyser av  

hur staten och kommuner ser på politisk socialisation i 1990-talets ungdomspolitik. Resultatet 

av Ljungbergs undersökning visar att ungdomar betraktas av staten och kommunerna som 

passiva mottagare i den politiska socialisationsprocessen, som i slutändan syftar till att bevara 

det politiska systemet. Staten och kommunerna har ett hierarkiskt perspektiv i hur de ser på 

sin roll i samhälls- och identitetsskapande processer gentemot ungdomar (Ljungbergs, 

2009:23). 

Ljungberg menar att ungdomspolitik formuleras som ett eget politikområde vilket är ett är 

uttryck för att staten och kommunerna anser att ungdomar har särskilda behov i jämförelse 

med vuxna. De anser att ungdomar behöver formas och lära sig villkoren för hur och varför 

människor engagerar sig i samhället. Staten och kommunerna ser ungdomar som formbara 

objekt vilka även har en egen förmåga att vara med och skapa det samhälle de lever.  

Problemen menar Ljungberg uppstår när staten och kommunernas antaganden om ungdomars 

politiska intresse och engagemang inte stämmer med det ungdomarna själva faktiskt anser.  

Ett strikt hierarkiskt system möter ungdomar som vill interagera i det. System drivs av ett 

självbevarande, som i huvudsak vill fostra ungdomar att passa in i systemet. Detta kolliderar 

med ungdomar  som vill  organisera  sig i  nya former.  Hon  menar  därför  att det  inte  är  så  
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konstigt att ungdomar då väljer att kanaliserar sitt engagemang i utomparlamentariska 

aktioner. Hon menar att detta sker gå grund av att staten och kommunerna låter bli att öppna 

upp för reellt inflytande och deltagande som skulle kunna innebära förändring och utveckling 

av det politiska systemet. Staten och kommunerna menar hon då ser denna utveckling som en 

problem då förändringarna hotar invanda och etablerade mönster som finns (Ljungberg, 

2009:24).  

”-Det borde vara att folket bestämmer”. En studie av ungdomars föreställningar om 

demokrati, är Cecilia Erikssons avhandling från 2006 där hon undersöker hur ungdomar 

uppfattar sig i förhållande till demokratin och vad det i innebär. Hon genomför ett stort antal 

intervjuer och en av de fenomen som framträder är att ungdomarna uppfattar det som att de 

ständigt är underordnade. Många upplever att de på grund av sin ålder, inte tillskrivs samma 

värde som vuxna medborgare. Samt att skolan kanske bidrar till, snarare än motverkar, denna 

upplevelse. I skolböckerna beskrivs ungdomar alltså som ”not-yets” ur medborgarperspektiv, 

det vill säga att de ska få delta i framtiden.  

Den sista forskning som presentera i detta kapitel är den som Jeanette Strandhall bedriver. 

Hon  har  intresserat sig  för  teman  som  rör  ålder,  makt  och  kategoriseringar. Hon  är  för 

tillfället engagerad i forskningsprojektet ”Barn som politiska subjekt” vid Göteborgs 

universitet. Där följer hon Göteborgs ungdomsfullmäktige och forskar om barns rätt till 

delaktighet och möjlighet till deltagande i demokratiska processer. I artikeln ”A Political 

Space for Children? The Age Order and Children’s Right to Participation” argumenterar hon 

för att en åldersmaktsordning existerar på ett liknande sätt som en könsmaktsordning gör, 

vilket hon drar paralleller med (Strandhall, 2017:164f). Hon påvisar även att de ungdomar 

som engagerar sig politiskt möter ett visst motstånd (Strandhall, 2017:170). 

I boken Barn-och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv, (2018) bidrar Strandhall 

med ett kapitel om åldersmaktordningen och barns rätt till delaktighet. Hon diskuterar 

åldersmaktordningens och vuxenhetsnormers betydelse för barns möjligheter till delaktighet i 

demokratiska processer (Strandhall, 2018:122-133). 
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4. Metod  

Uppsatsen använder kvalitativ textanalys som metod, vilket framförallt är användbart vid 

noggrann undersökning av texter. Det finns många olika sätt att utföra kvalitativa 

textananlyser på. Vilken som är lämplig i det givna fallet är beroende av hur 

forskningproblemet, uppsatsens syfte samt forskningfrågorna är utformade (Bergstöm & 

Ekström, 2018:24ff). Denna uppsats har som ett syfte att kritiskt granska normativa 

föreställningar, alltså passar en någon form av kritisk analys. Den handlar inte om att hitta 

och påpeka felaktigheter, utan snarare om att inneha ett maktanalytiskt perspektiv (Esaiasson 

et al, 2012:214). Kritisk analys ger en möjlighet att se bortom självklara föreställningar och 

normer. Det som då blir möjligt att förstå är att föreställningen i själva verket är en produkt 

av mänsklig tolkning i en specifik historisk kontext (Esaiasson et al, 2012:215). Kritisk 

diskursanalys som det kallas i Textens mening och makt (Boréus & Bergström, 2018) 

förklaras som en grupp av metoder. Samtliga har någon form av textanalytiskt inriktning och 

samtidigt intresserar sig för diskurser och maktstukturer samt hur dessa verkar och påverkar 

den mänskliga tillvaron. WPR-ansatsen är en metod som faller under denna kategori, och har 

valts för att den på ett bra sätt täcker uppsatsens båda syften, samtidigt som den erbjuder en 

teoretisk ram som för uppsatsen är relevant.  

3.1 What's the problem represented to be? 

What´s the problem represented to be? (WPR-ansatsen), är en metod som är sprungen ur 

poststrukturalistiskt tänkande och introducerades redan 1999 av Carol Bacchi i Women, 

Policy and Politics: The Construction of Policy Problems. Hon har sedan dess både förfinat 

och utvecklat metoden ytterligare och boken Analysing policy: what's the problem 

represented to be? utkom 2009. Det centrala syftet med WPR-ansatsen är att ifrågasätta de 

“problem” som i policydokument framställs som självklara. Det som analyseras behöver inte 

heller var uttalade policys utan det mesta i omvärlden går enligt Bacchi att analyseras med 

WPR-ansatsen. Exempel på detta skulle kunna vara byggnader, ceremonier, statistiska 

framställningar eller organisationskultur. Dessa är egentligen svar på problemrepresentationer 

(Bacchi, 2009:25ff; 2017). För att analysera det valda materialet ställs ett antal frågor till 

materialet, de frågor som Bacchi (2009: xii) menar att analysen bör innehålla är som följer:    
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 1. Vilka/vilket är problemen/problemet som framställs i dokumentet? 

 2. Vilka underliggande antaganden grundar sig problemet på? 

 3. Hur har denna framställning av problemet kommit tillstånd? 

 4. Vad är det som inte problematiseras? Vilka tystnader finns? Kan problemet 

 förstås på ett annat sätt? 

 5. Vilka effekter blir gällande genom att “problemet” framställs på detta sätt? 

 6. Hur och var har representationen av problemet behandlats? Har problemet 

 blivit ifrågasatt på något sätt? 

Genom att analysera en text på detta sätt kan det upptäckas hur subjektspositioner både 

skapas och reproduceras samt hur maktstrukturer verkar. Det är ingen nödvändighet att ställa 

samtliga frågor till materialet för att genomföra en analys (Bergstöm & Ekström, 2018: 273). 

Det kan vara av minst lika stor nytta att använda endast ett urval av dessa frågor, för att ändå 

kunna påvisa dolda strukturer och på så vis uppnå teoretisk mättnad. Det är inte heller någon 

nödvändighet att ställa frågorna var för sig utan det går lika bra att inta en holistisk ansats i 

analysen av det valda materialet (Bacchi: 2009:21). Ett sådant förhållningssätt har bland 

annat Malin Rönnblom (2011:39) i sin artikel “Vad är problemet? Konstruktioner av 

jämställdhet i Svensk politik”. Hon menar att genom att analysera texter på det sätter finns 

goda möjligheter att upptäcka vad som anses vara möjligt att förändra i en given kontext. 

Men även hur olika subjektspositioner skapas och reproduceras. 

1. Vilka/vilket är problemen/problemet som framställs i dokumentet?  

Den första frågan som ställs till materialet har som syfte att klargöra vilka företeelser som 

betraktas  som  problematiska i texten. Vilka  implicita  problemrepresentationer  kommer  till 

uttryck. Vad är det egentligen som policydokumentet försöker belysa och vilka problem kan 

då underförstås (Bacchi, 2009:2f). Det är ett sätt att läsa policys baklänges genom att 

undersöka vilka lösningar som anges, för att på så sätt då bli varse om vilka problem som de 

är lösning på (Bacchi, 2009:3).  Bacchi  menar även att  policys är  komplexa och att  det ofta  
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finns fler än ett problem representerat, och att problemen även kan vara motsägelsefulla 

(Bacchi, 2009:4). Ett sätt att lösa denna uppgift på är att spåra pengar, då pengar ofta används 

som ett styrmedel för att tala om vilka representationer som är viktigast och därmed tilldelas 

mer pengar än den som är mindre viktig. Något som också ska tas i beaktande är att policys 

ofta är en del av en komplicerad struktur av relaterade policys, vilket gör att flera policys kan 

behöva ingå i en analys (Bacchi, 2009:4). 

2. Vilka underliggande antaganden grundar sig problemet på? 

Den andra frågan finns för att belysa vilka antaganden och föreställningar som ligger till 

grund för olika problemrepresentationer. Syftet är också att kritiskt granska det som är 

självklart och som tas för givet i texten (Bacchi, 2009:5). Det är en fråga om att finna både 

diskursivt formade och kulturella antaganden som formar problemrepresentationen i Bacchis 

första fråga. Dessa antaganden ska, inom WPR, förstås som 'bakgrundskunskap' som tas för 

given och genom att identifiera dessa kan vi undersöka vilka premisser som skapar problemet 

(Bacchi 2009:5). För att kunna identifiera de underliggande antaganden bidrar Bacchi med 

två analysverktyg: binärer och nyckelbegrepp. Binärer, är ett motsatsförhållande mellan två 

ting, där den ena exkluderas helt ifrån den andra och vice versa. De är på så vis ömsesidigt 

uteslutande och innehar också en hierarkisk ordning där en är mer privilegierad än den andra. 

Exempel på dessa binärer kan vara offentligt/privat och man/kvinna eller ung/gammal 

(Bacchi 2009:7). Bacchi menar att policys är fyllda med abstrakta begrepp, öppna för 

tolkning. Vissa begrepp är mer öppna för tolkning  än andra. Samma begrepp kan därför 

betyda olika saker för olika personer. Ibland kan de till och med framstå som självklara, men 

enligt Bacchi är de alltid konstruerade, trots att det inte alltid tycks så (Bacchi 2009:8). 

Genom att finna de nyckelbegrepp som framställs finns det möjligheter att se de 

underliggande premisser som existerar i problemrepresentationen. 

3. Hur har denna framställning av problemet kommit till stånd? 

Den tredje frågan har egentligen två olika men sammanlänkade syften. Det är att undersöka 

det  som  Bacchi  kallar  icke-diskursiva  praktiker.  Det  vill  säga  den  historiska  kontexten  
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i vilken den rådande uppfattningen har kommit till, samt även hur den har kommit att bli den 

dominerande på området (Bacchi, 2009: 10).  

4. Vad är det som inte problematiseras? Vilka tystnader finns? Kan problemet förstås på ett 

annat sätt?  

Den fjärde frågan riktar in sig mot det som inte problematiseras, alltså vad som inte i texten 

hanteras som problematiskt. Denna fråga är också sammanlänkad med fråga 2 och utgör en 

fortsättning av de svar som framkommit där. Genom att exemplifiera hur andra 

framställningar av problemet skulle kunna leda till andra åtgärder, kan detta synliggöra dolda 

maktstrukturer (Bacchi, 2009:12f). Policys begränsas nämligen genom att de presenterar ett 

problem ur en viss vinkel, och just därför bör också de alternativa problematiseringarna lyftas 

upp till ytan. Genom att identifiera de alternativa sätten att se på problemen, blir det också 

möjligt att se andra åtgärder i policydokument, vilket synliggör de diskurser som annars kan 

vara svåra att upptäcka (Bacchi 2009:16). Appliceringen av denna frågeställning innebär ett 

försök till att finna alternativa sätt att se på de problem som framställs i dokumenten fast ändå 

kopplat till de begepp och teorier som för uppsatsen är relevanta, det vill säga att denna fråga 

inte i denna uppsats avser vad som helst.    

5. Vilka effekter blir gällande genom att “problemet” framställs på detta sätt? 

Bacchis femte fråga syftar till att undersöka vilka effekter problemrepresentationen leder till. 

Den är sammankopplad med både fråga 2 och fråga 4. Den består av tre delar; diskursiva 

effekter, subjektifierande effekter och levda effekter (Bacchi, 2009:15f). Detta är den sista 

frågan som i uppsatsen är ställt till materialet. Ett grundantagande i WPR är att vissa grupper 

gynnas och andra missgynnas i framställandet av policys. Inom WPR finns tre typer av 

effekter: diskursiva effekter, subjektseffekter och levda effekter (Bacchi 2009:15). Med 

diskursiva effekter menar Bacchi att diskurser formar problemrepresentationer vilket kan 

hindra oss från att se utanför diskursen och hämma människors kritiska tänkande. Med 

subjektseffekter menas att diskurserna möjliggör olika typer av subjektspositioner, vilka 

människor till viss del formas av. Detta skapar också grupper, vilka genom 

problemrepresentationens gynnande och missgynnande ställs mot varandra (Bacchi 2009:16).  
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Ibland framställs även en viss grupp eller vissa individer som ansvariga för problemet. Att 

identifiera hur människor framställs är ett led i att kunna se hur maktrelationer och över- och 

underordning konstrueras. Målet med analysen är att undersöka på vilket sätt som 

problemformuleringar kan få skadliga effekter för olika grupper (Bacchi 2009:18). 

6. Hur och var har representationen av problemet behandlats? Har problemet blivit ifrågasatt 

på något sätt?  

Denna fråga är sammanlänkad med fråga 3 och bygger vidare på var och hur en dominerande 

uppfattning har kommit till (Bacchi, 2009:19). Denna fråga är inte en del av den utförda 

analysen, på grund av att den inte tillför något till uppsatsen. Den finns ändå med och är 

redogjorda för här, allt för att uppsatsen ska hålla en så hög grad av transparens som möjligt.  

4.2 Materialval och avgränsning 

För att svara på frågeställningarna har offentliga tryck valts ut för analys, då det är den 

statliga ungdomsdiskursen som undersöks i den här studien. Ett av undersökningens 

grundantaganden är att den officiella hållningen i frågan om ungdomar och deras rätt till 

inflytande skapas genom riksdagsarbetet och dess politiska verkan på regering och i 

förlängningen på den offentliga förvaltningen. Därför har följande material valts: Demokrati 

och makt i Sverige (SOU 1990:44), En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet 

(SOU 2000:1) och Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Dessa har valt på grundval av att 

de är de största och mest omfattande utredningar som har haft till syfte att staka ut 

vägriktningen för demokratin i Sverige. ”Kommittén ska därför summera och värdera de 

senaste årens demokratiutredningar och demokratiforsking och bedöma om ytterligare 

undersökningar och forskning bör initieras” (Dir 1997:101).  

Liknade resonemang är också förda i direktiven som föranleder SOU 1990:44 och 2016:5. 

Därför är dessa utredningar de mest centrala dokumenten i den diskurs som uppsatsen avser 

att analysera, alltså är andra delbetänkanden och utredningar om ungdomsinflytande 

bortvalda.  Tidsperioden är vald  utifrån att det är när ungdomspolitik växte fram som ett eget  
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område. Detta  gör  att material  längre  tillbaka i  tiden inte är av betydelse för denna 

uppsatsoch det den ämnar undersöka. Trots att utredningarna inte är konstruerade på ett 

likadant sätt, är de ändå relevanta för uppsatsen, då det är konstruktionen av ungdomar i 

relation till demokratiutvecklingen som är uppsatsens fokus. Därför är dessa utredningar 

jämförbara trots sina olikheter och trots att de inte behandlar exakt samma fråga. Det finns en 

inbyggd funktion som gör att två utredningar aldrig kommer att vara likadana. Detta eftersom 

utredningarna utgör en form av kronologisk kedja, där varje ny utredning är en påbyggnad av 

den föregående. En offentlig utredning tillsätts av regeringen. Processen med att ta fram ett 

lagförslag börjar ofta med att det tillsätts en särskild utredare eller en kommitté, som då får i 

uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande eller 

utredning och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU (Regeringen, 

2019). Detta innebär att de direktiv som föranlett utredningarna också är av vikt, för att kunna 

förstå i vilken kontext dessa föreställningar om ungdomar har kommit till. 

Dessutom menar Bacchi (2009;2017) att staten har en privilegierad roll som producent av 

policys och policyproblem, definitionen av dessa, samt vilka lösningar som därför bör vidtas. 

Vilket allt ryms inom uppsatsens syfte att kritiskt granska normativa antaganden. Givetvis är 

det inte möjligt att analysera tre hela utredningar i denna uppsats då både tids- och 

sidutrymmet är starkt begränsat samt att stora delar av materialet saknar direkt relevans för 

uppsatsens forskningsproblem och syfte. Ur utredningarna har relevanta delar valts ut och 

analyserats i enlighet med Bacchis (2009) WPR-ansats. Det insamlade materialet reducerades 

genom upprepad läsning och tematisering. Exakt vilka stycken och kapitel som valts framgår 

i analysen som återfinns i kapitel 4. För att fånga in i vilken historisk kontext dessa är 

producerade i är även direktiven som har legat till grund för respektive utredning med i 

analysen. En annan avgränsning som är gjord är exkluderingen av Bacchis sjätte fråga, då 

denna inte tillför något som är användbart i förhållandet till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. En annan avgränsning som är gjord är att inte applicera det sjunde steget 

som Bacchi numera rekommenderar att analysen bör innehålla (Bacchi, 2017). Det sjunde 

steget innebär att frågorna appliceras på den gjorda analysen, och ska fungera som en sorts 

självkontroll (Bacchi, 2017), detta steget bortvalt till för mån för den röda tråden.      
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4.3 Validitet och reliabilitet 

Det råder delade meningar i frågan om validitet och reliabilitet är relevanta begrepp att 

använda i kvalitativa analyser (Hjelm & Lindgren, 2010:257). För att uppnå vetenskaplig 

hållbarhet bör som det framhålls av exempelvis Thurén (2007) ställas samma krav på den 

normativa forskningen av kvalitativ karaktär som på den kvantitativa forskningen. Detta görs 

lämpligen genom att uppfylla bland annat kravet på intersubjektiv testbarhet. Det vill säga att 

om någon applicerar WPR-ansatsen med samma frågor, på det valda materialet, då uppnår 

samma resultat (Thurén, 2007:34). Detta gör att reliabiliteten i undersökningen kan anses 

vara hög. De valda dokumenten är de mest centrala i denna diskurs, eftersom de i sig utgör en 

sammanfattning av många olika instansers åsikt om vilka problem det demokratiska systemet 

har. Eftersom det valda materialet kan besvara forskningsfrågan, kan därför validiteten anses 

vara hög (Esaiasson et al. 2018:58ff). Reliabiliteten syftar på undersökningens tillförlitlighet 

(Thurén, 2007:26). När det gäller reliabilitet så är primärkällor, metodval och transparens av 

betydelse för att slutresultatet ska ha en så hög grad av detta som möjligt. De valda 

dokumenten är i sig ett tillförlitligt material då de är en primärkälla. Med detta sagt lämnas 

ändå en brasklapp. Det är fullt möjligt att analysen ändå inte har undersökt det som avsågs, 

på ett nog uttömmande sätt; ett problem som främst är kopplat till den begränsade 

omfattningen som uppsatsen har haft. Analysen är av den anledningen gjord på endast en 

liten del av ett mycket omfattande material. Detta gör att något kan ha missats, trots att 

noggrannhet har iakttagits.  

4.4 Metodkritik 

Den största kritiken som framförs mot WPR-ansatsen är att den till sin natur är normativ och 

att man redan från start intar ett positionstagande. Den ontologiska utgångspunkten i det 

socialkonstruktivistiska synsättet är att människans kunskap om världen är en produkt av 

sociala processer (Bergstöm & Ekström, 2018: 293f; Bacchi, 2009:5). Detta får till följd att 

om man inte delar den åskådningen kan WPR vara svår att ta till sig. Det är också av stor vikt 

att under arbetets gång ständigt arbeta med självreflektion över att uppsatsen i sig kan bidra 

till att konstituera och reproducera rådande normer (Bacchi 2009:19). Det är ett nödvändigt 

ont för att kunna belysa diskursens förändring kring hur ungdomar som grupp framställts. 
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5. Material och analys 

I analysen av det valda materialet har jag anpassat Bacchis frågor som går att läsa om under 

metodkapitlet. För vara så transparent som möjligt i de genomförda analyserna samt för att 

göra läsningen av analyserna mer begripliga och lättöverskådliga, är vissa frågor djupare 

förklarade med en bakgrund till varför frågan är ställd på just det givna sättet. De är även 

anpassade till det material som analyseras, vilket gör att alla frågor inte är ställda på ett exakt 

likadant sätt. Redovisningen av materialet är kombinerat med analysen, då detta faller sig 

naturligt inom WPR-ansatsen. Allt tillgängligt analyserat material citeras inte, utan valda 

delar demonstreras istället för att påvisa hur ungdomar som grupp konstrueras utifrån den 

samtida kontexten.  

5.1 SOU 1990:44 och Dir 1985:36 

Materialet är valt utifrån att det är det enda stycket i dokumentet som överhuvudtaget explicit 

nämner ungdomar som grupp. Avsnitt 1.6.2 i SOU 1990:44 som har rubriken: Familjen, som 

behandlas på sidan 32-34. Även Dir 1985:36 är analyserat, eftersom direktivets utformning 

skulle kunna förklara varför ungdomar inte i någon större omfattning behandlas i 

utredningen. Det är även så att direktiven erbjuder en bra möjlighet att förstå i vilken 

historisk kontext och hur den samtida politikens rationaliteter kommit till uttryck.         

5.1.1 Den förändrade familjenormen och individualiseringen 

Den första frågan som ställs till materialet har till syfte att klargöra vilka företeelser som 

betraktas som problematiska i texten. Därför är första frågan ställd på följande vis: Vilka är 

problemen som framställs i texten? 

Det första som problematiseras i avsnittet är den förändrade familjenormen och att 

äktenskapet inte längre är ett ekonomiskt avtal utan istället är ett känslomässigt bindande 

avtal. Detta avtal är lättare att upplösa, eftersom kvinnan då inte är beroende av mannens 

inkomst. Detta hänger även ihop med nästa problematisering.  
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Den andra problematisering som lyfts fram i texten är att familjens betydelse för individen 

har ersatts av; ”experter, samhällsinstitutioner, kommersiella intressen och arbetslivet” (SOU 

1990:44, 33).  “Familjens försvagade auktoritet” kan tänkas vara en av förklaringarna till de 

samhällsproblem som är kopplade till ungdomskulturer och det som beskrivs som “avvikande 

beteenden” (SOU 1990:44, 33). 

Även den ökade individualiseringen i samhället problematiseras. De ökade möjligheterna 

samt friheten för individen vad gäller bland annat utbildning, yrkesbana och val av 

livspartner, kontrasteras av det ökade ansvaret som då förskjuts till individen från familjen 

och det kollektiva vid ett eventuellt misslyckande. ”Det är barnet som får ta konsekvenserna 

av sitt utbildnings- och karriärsval och det har ingen annan än sig själv att anklaga om valet 

inte leder till framgång” (SOU 1990:44, 34). 

5.1.2 Vuxen och makt 

Nästa fråga till materialet är: Vilka underliggande antaganden grundar sig de problemen då 

på? Finns några nyckelbegrepp och/eller binärer som Bacchi (2009:7f) menar ofta framträder 

vid denna fråga.  

De två första problematiseringarna bygger på antagandet att den förändrade familjebilden 

skulle utgöra någon form av hot mot samhället; “[...]då familjens roll som fostrare och 

karaktärsdanare försvagats. Inte minst i diskussionen kring ungdomskulturer […]” (SOU 

1990:44, 33). Vuxnas minskade makt över ungdomar och barn är förklaring till de 

samhällsproblem som framställs som “avvikande beteenden” hos denna grupp. Det finns 

samtidigt ett antagande om att underåriga är barn, och individer som passerat 

myndighetsåldern är vuxna. Ungdomar är inte viktiga egentligen, de blir endast viktiga som 

vuxna och hur de kan påverkas åt det som anses vara det ”rätta hållet”. Liberala tankegångar 

om valfrihet och nyttan av denna för individen, genomsyrar stora delar av texten och är 

framförallt kopplat till den tredje problematiseringen. Ökad frihet för individen är till stor 

nytta för samhället, trots att inte alla individer per automatik kommer att lyckas. De binärer 
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som tydligt framträder i texten är vuxen som överordnad i både relation till barn och till 

ungdomar som då blir underordnade. Samtidigt haltar framställningen med det som direktivet 

anger och som är syftet med utredningen nämligen ”att medborgarna på lika villkor skall 

kunna delta i formandet av framtiden […]” (Dir 1985:36). 

5.1.3 Kalla kriget 

Den fjärde frågan har till uppgift att förklara hur en text och diskurs har kommit till. Därför 

lyder frågan som följer: Hur har denna framställning av problemen kommit till stånd, vilken 

historisk kontext speglas i dokumentet? 

Detta betänkande bör förstås som ett uttryck för de ideal som förelåg under 1980-talet 

eftersom den arbetats fram efter att direktivet antagits 1985 av regeringen. Arbetet pågick 

fram till mitten av 1990 när slutbetänkandet presenterades. När arbetet påbörjades pågick 

fortfarande det kalla kriget, Tyskland var ett delat land och den svenska kronan hade en fast 

växelkurs. I Dir 1985:36 framgår explicit de samtida ideal som legat till grund för 

framställningen av problemen. Följande utdrag visar tydligt på de normativa idealen som 

rådde vid den tidpunkten:  

Genom att vara aktiv på många områden - i allmänna val, som förtroendevalda i politiska 
församlingar, som medlemmar i föreningar och folkrörelser, i boendesammanslutningar 
och fackföreningar på arbetsplatserna osv. - deltar medborgarna i formandet av 
framtiden. Så såg och ser alltjämt det demokratiska idealet ut i Sverige. [...] Det 
demokratiska i idealet i Sverige utgår från tanken att demokratin, den sociala tryggheten 
och den effektiva produktionen ömsesidigt förstärker varandra och utgör för varandras 
förutsättning. (Dir 1985:36) 

5.1.4 Osynliggörande av ungdomar 

Vad är det som inte problematiseras? Vilka tystnader finns? 

Hela texten har egentligen endast det vuxna perspektivet som utgångspunkt. Binären vuxen är 

överordnad i  både  relation  till barn och  till  ungdomar  som då är de underordnade. Detta är  
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troligen på grund av att det vid den tiden är en sådan självklarhet att det därför inte 

problematiserar någonting utifrån ett ungdomsperspektiv. Maktfördelning ska ske mellan 

vuxna och reproducerar en bild av vuxna som de med en överordnad ställning gentemot 

ungdomar. Makten ska därför fördelas mellan vuxna medborgare över 18 år, vilket följande 

citat illustrerar: “[...] föräldrar är missnöjda med hur det är ordnat för ungdomen.” ( SOU 

1990:44, 33). Fast att ungdomar som grupp i någon mån behandlas i kapitlet är det tydlig att 

det inte är ur ett ungdomsperspektiv utan ur den vuxnes perspektiv.   

Direktivet delar upp utredningen i tre huvudområden, varav det första har till syfte att 

undersöka maktresursernas fördelning och medborgarnas inflytande över sina levnadsvillkor. 

Trots att en av de första frågorna som kommittén ska ta i beaktande lyder: “Vilket inflytande 

har olika grupper och kategorier av individer över sina livsvillkor?” Lyckas de inte identifiera 

ungdomar som en grupp viktig nog, att ta in i sitt beaktande. Detta är också är ett argument 

för att vuxen som binär är den klart överordnade. Direktivets formulering om vilka grupper 

som särskilt bör uppmärksammas:  

Kvinnornas ställning bör särskilt uppmärksammas. det gäller också grupper som av olika 
skäl kan antas vara mindre gynnade än andra, t. ex. invandrare. Ofta kan brister i olika 
resurser - t. ex. ekonomi, kunskap och självförtroende - sammanfalla, på samma sätt som 
medborgare som är mera gynnade när det gäller vissa resurser också är det när det gäller 
andra. Kommittén bör därför beskriva vilka grupper som har svårare att vinna inflytande 
och analysera vilka faktorer som kan vara de bakomliggande. (Dir 1985:36) 

Detta stycke ger en instruktion om vad och vilka som kommittén ska fokusera på. Vilket gör 

att om de inte identifierar ungdomar som en grupp med sämre förutsättningar att få ta del av 

maktfördelningen som kommittén ska undersöka. Detta gör att det som kan förstås ur ett 

ungdomsperspektiv är att inte ungdomar utgör en grupp som bör ha eller få ta del av de 

resurser som utredningen kan föreslå en fördelning av.  
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5.1.5 Oförändrat läge 

Vilka olika effekter blir gällande genom att “problemen” framställs på detta sätt? 

De effekter som blir gällande av problemrepresentationen är att ungdomar som grupp utesluts 

från deltagande, i det politiska. Denna grupp blir marginaliserad till den grad att de inte ens är 

medtagna av kommittén som en grupp i särskild utsatt situation som kan ha svårigheter att  

finna inflytande över sin livssituation. Egentligen blir alla tre former av effekter; diskursiva; 

subjektifierande och de levda, oförändrade. Denna representation av problemen kan förstås 

som ett ”status quo” där ingenting blir förändrat utifrån dessa kriterier.  

5.2 SOU 2000:1 och Dir 1997:101 

Det utvalda material ur SOU 2000:1 som analyserats är kapitlet med huvudrubriken: Det 

mångtydiga medborgarskapet; medborgarnas inflytande och delaktighet, avsnittet med 

underrubriken ålder på sidan 216-218. Även i detta fall är direktivet (Dir 1997:101) 

inkluderad i analysen.  

5.2.1 Ungdomars bristande engagemang 

Den fråga som först ställs till materialet är: Vilka är problemen som framställs i dokumentet? 

Det övergripande temat för den valda texten är ålder som faktor för deltagande och 

engagemang i det politiska livet. Det är därför de yngres bristande engagemang och 

förändrade syn på politiken som problematiseras samt det faktum att på alla undersökta 

områden deltar unga, i mindre utsträckning än både medelålders och äldre. Betänkandet 

pekar särskilt ut gruppen unga välutbildade män som problematisk, då de anses vara speciellt 

ointresserade av den politiska sfären och beskrivs på följande sätt: 

  

[…]finns en tilltro till marknaden som lösningen på samhällets alla problem. […] I denna 
grupp finns också en utbredd uppfattning att politiker är inkompetenta och fattar 
ogenomtänkta beslut. Det finns en avsaknad av förståelse för den speciella rationalitet 
som finns inom det politiska livet. (SOU 2000:1, 218) 
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Ytterligare problematiseras ungdomars ovilja att engagera sig i det traditionella partipolitiska 

systemet. Det skulle då utgöra ett problem för demokratin att ungdomar i en allt större 

utsträckning än tidigare väljer att engagera sig i alternativa former, så som sociala rörelser 

och enfrågeföreningar snarare än i de partipolitiska ungdomsförbunden. Även om 

anledningen till varför ungdomar inte väljer att engagera sig i den traditonella partipolitiken 

skiljer sig åt ses det som ”en kritik mot den representativa demokratins kanaler” (SOU 

2000:1, 218).   

5.2.2 Jämlikt deltagande  

Vilka underliggande antaganden grundar sig de problemen på?   

Det första problemet baseras på det underliggande antagandet att demokratin ur ett större 

perspektiv skulle vara förtjänt av att fler deltar och engagerar sig i den traditionella 

partipolitiken. Det finns ett stycke i inledningen av kapitlet som kan tolkas som ett mantra 

under vilket det har arbetats efter: “en väl fungerande demokrati utmärks av ett effektivt och 

jämlikt deltagande” (SOU 2000:1, 210). Även den sista av problematiseingarna med 

ungdomars ovilja att delta i den traditonella partipolitiken bygger på detta underliggande 

antagande.   

Problemet med de unga männens syn på politiken grundar sig på ett resonemang och 

förståelse av att marknad och politik är beroende av varandra och utgör därför inte några 

egentliga motpoler. Marknaderna bör därför illa fall till vis del styras av politiska beslut och 

inte lämnas därhän. 

De mest framträdande binärerna i texten är medelålders/ungdom, äldre/ungdom samt kvinna/

man inom gruppen unga. Där är både medelålders och äldre de överordnade i relation till 

ungdomar som då blir underordnade. I det inbördes förhållandet mellan kvinna och man är 

kvinnan den som i detta fall blir den överordnade i och med att mannen framställs som 

aningen obildad med en ”avsaknad av förståelse för den speciella rationalitet som finns inom 

det politiska livet” (SOU 2000:1, 218). Det mest betydelsefulla nyckelbegreppet som kan 
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hittas i denna text är deltagande. Som tidigare anfört vilar hela texten på att det är deltagandet 

i demokratin som är både problemet och lösningen.     

5.2.3 Den historiska kontexten 

För att undersöka den historiska kontexten i är frågan till materialet ställd på följande sätt: 

Hur har denna framställning av problemen kommit till stånd? 

Denna utredning ska ses i ljuset av ett stundande millenieskifte, en ökad digitalisering som 

vunnit mark och en allmän oro att Y2K skulle inträffa och då förstöra att all elektronik vid 

inträdet i år 2000. Dir 1997:101 pekar ur ett antal viktiga händelser som inträffat sedan 

maktutredningen presenterades 1990. Den statsfinansiella krisen på tidigt 90-tal påverkade 

mångas vardag; Sverige har gått med i EU; IT och Internet har på allvar gjort sitt intåg i våra 

liv och mandatperiodens längd har förändrats. Det sistnämnda innebar samtidigt att den reella 

rösträttsåldern höjdes då en fyraårig mandatperiod ersatte den treåriga. En sammanfattning av 

vad alla dessa händelser har medfört utrycks på följande sätt:  

   

Sammantaget har dessa förändringar ställt den svenska demokratin inför nya 
förutsättningar. Ett högt valdeltagande, vida möjligheter till insyn och inflytande, levande 
folkrörelser och medborgerligt förankrade politiska partier har varit några kännetecken 
för 1900-talets svenska demokrati. Olika u undersökningar visar att tilltron till det 
politiska systemet under senare tid har avtagit och att det har uppstått en klyfta mellan 
väljare och valda. (Dir 1997:101) 

Det för tiden rådande idealet vad gäller demokrati uttryck på följande sätt: “en väl fungerande 

demokrati utmärks av ett effektivt och jämlikt deltagande” (SOU 2000:1, 210).    

5.2.4 Sociala rörelser- en möjlighet inte ett problem 

Vad är det som inte problematiseras? Kan problemet förstås på ett annat sätt? 

Det hade varit möjligt att inte måla upp framväxten av sociala rörelser som ett hot mot 

demokratin utan istället välja att se det som en tillgång. Det hade då kunnat erbjuda andra 
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möjligheter vad gäller synen på deltagande i det politiska, om detta hade ansetts vara ett 

”legitimt” sätt att vara politiskt engagerad på. Ingen konkretisering av åtgärder som skulle 

kunna lösa de “problem” som framställts läggs fram, vilket är ett resultat av det som står 

angivet i direktivet.  

5.2.5 Effekter 

Den sista frågan i analysen av SOU 2000:1 och Dir 1997:101 är: Vilka effekter blir gällande 

genom att “problemen” framställs på detta sätt? 

De effekter som bli gällande av att problematisera ungdomars bristande intresse för 

deltagande i den traditonella politiken på det sättet som görs är att ungdomar i någon mån 

inte tillskrivs som värda att satsa på. Något positivt som kan lyftas fram är i alla fall den 

subjektseffekt som gör att det bli möjligt att ens identifiera sig som ungdom, även fast dem 

kanske inte på alla sätt framhålls ha positiva egenskaper. Till trots bör i förlängningen 

gruppen ungdomar ändå gynnas av att konstrueras som grupp istället för att dem osynliggörs. 

Att identifiera hur ungdomar framställs är ändå ett led i att kunna se hur maktrelationer och 

över- och underordningar konstrueras. Något som däremot inte har hittats är levda effekter av 

framställningen, därmed inte sagt att de inte existerar.  

5.3 SOU 2016:5 Del A och B samt Dir 2014:111 

Från att har varit ett politikområde som marginaliserats är det tydligt i denna utredning att 

man intresseras sig för ungdomar som grupp. Från att ha varit ett problem att i SOU 1990:44 

hitta ett relevant avsnitt att analysera har problemet här blivit det omvända, att ett striktare 

urval från kapitlet om ungas delaktighet måste ske. Valet föll då på avsnittet: 14.7 Ungas 

inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser samt 14.8 överväganden och förslag 

om ungas inflytande och delaktighet, vilket går att finna på sidan 541 och framåt i SOU 

2106:5 del A. Även konsekvensbeskrivningen i SOU 2016:5 del B är med i analysen det 

avsnittet heter 16.2.9 ungas delaktighet och inflytande - förslag i kapitel 14, på sidan 

640-642, samt avsnitt 14.3 Ungdomspolitikens framväxt på sidan 515-517. På grund av att 

också direktiven med tiden har blivit mer omfattande är endast vissa delar av direktivet 

medtaget i analysen. Det är sidorna 1-4, 7-8, samt 12-13, på dessa sidor återfinns; 
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sammanfattningen, behovet av en utredning, uppdraget, ungas inflytande, arbetsformer, 

konsekvensbeskrivningen samt rubriken övrigt.    

5.3.1 Unga bör ges inflytande och möjligheter att delta i samhällsutvecklingen 

För att undersöka vilka problemrepresentationer som finns, ställs första frågan på detta sätt: 

Vad är problemet som framställs i betänkandet? 

Problematiseringen på ett övergripande plan är att unga inte i nog utsträckning givits 

möjlighet att forma och påverka samhällsutvecklingen. Detta kan härledas till undertiteln ”-

Låt fler forma framtiden!” I det valda dokumentet problematiseras det faktum att unga inte 

kan eller vill delta i det demokratiska systemet på olika sätt, något som är ett mål för den nya 

ungdomspolitiken (SOU 2106:5, 552). Det problematiseras även att unga inte upplever att de 

kan påverka det politiska beslutsfattandet:   

Var fjärde ung uppger att de knappt eller inte alls känner sig delaktiga i samhället. En 
stor andel unga vet inte heller vart de ska vända sig om de vill påverka något i sin 
kommun. Unga är därutöver underrepresenterade i de politiska partierna, i de politiska 
församlingarna och som medlemmar i föreningslivet. (SOU 2106:5, 553)  

En annan sak som lyfts fram som problematisk är det faktum att trots att ökade möjligheter 

till inflytande för unga på en kommunal nivå, tas inte alltid dessa tillvara på ett bra sätt;  

Även om flera kommuner och landsting har etablerat ungdomsråd och andra 
inflytandeforum för unga visar vår översyn att dessa inte alltid resulterar i ett ökat 
inflytande för unga. Vi anser därför att kommuner och landsting måste vidta konkreta 
åtgärder för att se till att ungas perspektiv kommer till uttryck i det politiska 
beslutsfattandet. De politiska institutionerna måste bli bättre på att fånga upp ungas 
engagemang utanför de traditionella kanalerna. (SOU 2106:5, 553)  
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Detta kan också ses som ett sätt för staten att utrycka ett missnöje gentemot hur de anser att 

kommuner och landsting har tagit sig an uppgiften att tillgodose detta gentemot ungdomar.  

Något som också framgår av denna mening:”Vi anser att kommuner och landsting bör arbeta 

aktivt för att inhämta ungas åsikter inför politiska beslut” (SOU 2106:5, 552). 

5.3.2 Inflytande över samhällsutvecklingen 

Eftersom att syftet med den andra frågan är att kritiskt granska det som framställs som det 

självklara är frågan ställs som följer: Vilka underliggande antaganden grundar sig de  

problemen på? 

SOU 2016:5 har som undertitel -Låt fler forma framtiden! Det bygger på det underliggande 

antagandet att fler borde inkluderas i formandet av samhället. Problematiseringen av att fler 

grupper borde inkluderas i samhällsutvecklingen borde rimligen vila på ett antagande om att 

demokratin stärks ju fler som deltar och känner sig inkluderade. Det underliggande 

antagandet är då att unga faktiskt skulle vilja vara med och påverka samt att detta skulle 

gynna samhällets utveckling i det långa loppet. 

Något annat som lyfts fram som problematiskt är det faktum att trots ökade möjligheter till 

inflytande för unga på en kommunal nivå, tas inte alltid dessa tillvara på ett godtagbart sätt. 

Alltså jobbar kommuner och landsting inte på ett för staten tillfredsställande sätt med dessa 

frågor. Det är därför där som man bör sätt in insatser för att öka tillvaratagandet av 

ungdomars förmågor inte på en statlig nivå. 

I likhet med övriga analyser har fokus även här legat på att uttyda det mest betydelsefulla 

nyckelbegreppet i denna text vilket då är inflytande. Inflytande som begrepp är det som 

genomsyrar både direktivet och betänkandet. De binärer som återfinns är nu mycket mer 

subtila och svårfunna än i tidigare material. Detta till trots finns fortfarande vuxen och 

ungdom att utläsa som över- respektive underordnad.   
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5.3.3 Nutid 

Hur har denna framställning av problemet kommit till? 

I materialet finns den historiska kontexten redogjord för i avsnittet 14.3 Ungdomspolitikens 

framväxt (SOU 2106:5, 515ff). De går i avsnittet tillbaka ända till början i 1940-talet och 

arbetar sig genom historien tills idag. En viktig händelse som lyfts fram som särskilt 

betydelsefull är att  

Sverige antog FNs konvention om barns rättigheter vilken ratificerades och trädde i kraft 

1990. Detta ska ha drivit på arbetet med att stärka ungdomars rätt till delaktighet (SOU 

2106:5, 515). I den andra delen tar man upp tidigare utredningar samt de förslag som 

framkommit ur dessa. Den tidigaste utredningen lade fram flera förslag för att stärka 

ungdomars inflytande ”[…] vilket ledde till att flera kommuner började utveckla metoder för 

inflytande för unga, t.ex. ungdomsråd” (SOU 2106:5, 516). I utredningen 1997 formulerades 

tre utgångspunkter som skulle vara vägledande för regeringens ungdomspolitik.  

Ungas möjlighet att leva ett självständigt liv skulle underlättas, unga skulle ha verkliga 
möjligheter till makt, inflytande och delaktighet och unga skulle även ses som en resurs 
och deras kritiska tänkande skulle tillvaratas. (SOU 2106:5, 516)  

Det senaste betänkandet som behandlade ungdomars inflytande kom med följande förslag: 

”[…] den medborgeliga förslagsrätten skulle gälla även för personer under 18 år[…]” 

Förslaget är nu genomfört och därför har även ungdomar rätt att lämna så kallade 

medborgarförslag (SOU 2106:5, 517). I övrigt erbjuder denna uppgift en särskild svårighet då 

de mest utmärkande händelserna i samtiden är svåra att utkristallisera, en uppgift som allt 

som ofta blir lättare vid viss distans.   

!32



5.3.4 Ökat utrymme 

Den fjärde frågan är till för att hitta alternativa sätt att förstå problemen på, men är också till 

för att hitta tystnader. Då materialet är väldigt omfattande är endast denna fråga ställt till hela 

det analyserade materialet: Är det möjligt att förstå problemen på ett annat sätt? Till 

konsekvensbeskrivningen är även denna fråga ställd: Vad är det som inte problematiseras? 

Problematiseringen kring att ungdomar inte i nog utsträckning givits möjlighet att forma och 

påverka samhällsutvecklingen skulle kunna förstås som ett uppvaknande, då denna fråga 

tidigare i demokratiutredningar inte givits det utrymme och omfattning som nu. Men det går 

också att tänka på problemrepresentationen som en oförståelse inför ungdomar och deras bild 

av hur politiken fungerar. 

Det andra som problematiseras är att ungdomar upplever av att de inte kan påverka det 

politiska beslutsfattandet. Det skulle kunna förstås som ett kommunikations problem där man 

egentligen faktiskt både lyssnar och tar ungdomar på allvar, men av olika anledningar ändå 

landar i politiska beslut som inte är i linje med det ungdomar har uttryckt. Här är det lätt att 

dra paralleller till när politiska beslut tas som inte är i linje med det egna tyckandet, detta 

resonemang återfinns inte sällan i exempelvis debattartiklar och ofta tillsammans med  

politikerförakt av olika slag.  

     

Den andra frågan om vad som inte problematiseras i konsekvensbeskrivningen blir det tydligt 

att direktivets utformning inverkar på vad som finns med. Detta genom att man pekar på att 

det endast är direkta konsekvenser av förslagen som tagits hänsyn till, vilket får till följd att 

all form av indirekta konsekvenser på exempelvis skolresultat, sysselsättning och 

brottsligheten exkluderas (SOU 2106:5, 642). Det saknas också någon form av resonemang 

kring hur legitimiteten och förtroendet för staten påverkas av förslagen av ett ökat 

ungdomsinflytande i demokratin. 
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5.3.5 Effekter 

Den sista frågan som är ställd i analysen är: Vilka effekter blir gällande genom att problemen 

framställs på detta sätt? 

Effekterna av att framställa problemet med ungdomsinflytande på det sätt man gör i 

betänkandet leder till att de hinder som målas upp är inte är problematiseringen på ett 

övergripande plan är att ungdomar inte i nog utsträckning givits möjlighet att forma och 

påverka samhällsutvecklingen. Detta kan härledas till undertiteln ”- Låt fler forma 

framtiden!” I det valda dokumentet problematiseras det faktum att unga inte kan eller vill 

delta i det demokratiska systemet på olika sätt, något som är ett mål för den nya 

ungdomspolitiken (SOU 2106:5, 552). Det problematiseras även att ungdomar inte upplever 

att de kan påverka det politiska beslutsfattandet på ett tillfredställande sätt, vilket framför allt 

kan riskerar att få diskursiva och subjektifierande effekter. Där självbilden och diskursen 

riskera att påverkas av reproduktionen av denna bild. 

I konsekvensbeskrivningen finns egentligen bara två förslag som anses vara möjliga att 

genomföra för att stärka ungdomars möjligheter till inflytande. Det ena förslaget förskjuts till 

att bli ett problem som bör åtgärdas av skolan, då det är kopplat till kunskapen hos ungdomar: 

”I syfte att öka kunskaperna bland skolelever om den lokala demokratins funktionssätt samt 

kritisk granskning och källkritik föreslår vi att båda dessa aspekter inkluderas i det nationella 

skolutvecklingsprogramet” (SOU 2106:5, 640). 

En annan företeelse som lyfts fram som problematisk är det faktum att trots att ökade 

möjligheter till inflytande för unga på en kommunal nivå, tas inte alltid dessa tillvara på ett 

bra sätt. Detta riskera att i likhet med representationen av ungdomars upplevda uteslutande att 

främst innebära diskursiva och subjektifierande effekter. Där självbilden och diskursen i sig 

riskerar att påverkas negativt av reproduktionen av denna bild. De levda effekterna blir 

återigen ett fortsatt exkluderande av unga i många kommuner, och många missade chanser 

för ungdomar att bidra med viktiga perspektiv på den lokala nivån.   
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5.4 Sammanfattning 

Här presenteras en överskådlig sammanfattning av de resultat studien har genererat i en 

tabell.    

SOU 1990:44 SOU 2000:1 SOU 2016:5

Hur problematiseras 
ungdomars 
inflytande? 

Det problematiseras 
inte alls

Det är främsta 
problemet är att 
ungdomar inte vill 
engagera sig i den 
traditionella politiken. 

Att unga inte i nog 
utsträckning givits 
möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen.

Vilka underliggande 
antaganden ligger till 
grund för och formar 
de framställningarna? 
(Binärer och 
nyckelord)

Nyckelord: Makt  
Binärer: Vuxen/Barn 
Makten bör fördelas, 
men endast mellan 
vuxna.  

Nyckelord: Inflytande  
Binärer: Medelålders/
ungdom. Bristande 
deltagande är 
problemet och därför 
är ökat deltagande 
lösningen. 

Nyckelord: 
Deltagande 
Binärer: Vuxen/
ungdom. Demokratin 
stärks ju fler som 
deltar och känner sig 
inkluderade.

Hur har 
problemrepresentatio
nerna kommit till 
stånd?

Samhället präglas av 
det kalla kriget och  
Europa är fortfarande 
delat efter andra 
världskrigets slut.  

Ett nytt millennium 
startar och Sverige 
har sedan förra 
utredningen gått med 
i EU samt genomlidit 
90-tals krisen.   

FNs konvention om 
barns rättigheter har 
fått en större 
acceptans, vilket gör 
att frågor som rör 
barn idag har lättare 
att få genomslag. 

Vad problematiseras 
inte ?

Ungdomars möjlighet 
till politiskt 
inflytande eller makt 
problematiseras inte.  

Det hade varit möjligt 
att inte måla upp 
framväxten av sociala 
rörelser som ett hot 
mot demokratin utan 
istället välja att se det 
som en tillgång.

Inga indirekta 
konsekvenser av 
förslagen 
problematiseras. 

Vilka effekter får det? Oförändrat läge, på 
grund av att 
ungdomars möjlighet 
till inflytande och 
deltagande i det 
politiska inte alls ses 
som ett problem.

Gruppen ungdomar 
gynnas av att 
konstrueras som 
grupp istället för att 
dem osynliggörs. 

Främs diskursiva och 
subjektifierande 
effekter som riskerar 
att förstärkas genom 
reproduktionen av 
bilden av ungdomar 
som uteslutna från 
deltagande i det 
politiska.
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6. Slutsats samt avslutande diskussion 

Uppsatsens har två syften. Där det ena är att undersöka hur den svenska statliga diskursen om 

ungdomars delaktighet och möjlighet till inflytande över tid har förändrats, och det andra är 

att kritiskt granska de normativa antaganden som detta då är en representation av. Det första 

syftet är uppfyllt genom att en analys av tre olika statliga utredningar rörande demokrati har 

gjorts. Eftersom att analysen utgår från Bacchis teori och metod: WPR-ansatsen kan även det 

andra syftet anses vara uppfyllt. Då kritiskt granskande av normativa antaganden som får stå 

mer eller mindre oemotsagda alltid är ett underliggande syfte med WPR-ansatsen.  

6.1 Resultat 

En genomgång av var och en av forskningsfrågorna är därför av relevans för att få en 

helhetsbild av de genomförda analyserna. Hur kan då resultaten tolkas utifrån 

forskningsfrågorna, en fråga i taget behandlas för att gör det hela greppbart.   

6.1.1  Hur framställs ungdomar samt deras möjligheter till inflytande i 

dokumenten? 

Skillnaderna i de olika dokumenten är ganska framträdande. Ungdomar och deras möjligheter 

till inflytande går från att i stort sett inte problematiseras i den första analyserade utredningen, 

till att utgöra föremål för ett eget kapitel vars omfattning är närmre 60 sidor långt. En enkel 

förklaring till detta hade kunna härledas till utformningen av direktiven. Analysen av 

direktiven visade dock inte att det skulle vara förklaringen. Den rådande diskursen kring 

ungdomar och ungdomsinflytande idag är att de bör ges inflytande och möjligheter att delta i 

samhällsutvecklingen. Analysen visar tydlig på att så inte var fallet 1990.  
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6.1.2 Vilka underliggande antaganden formar de framställningarna?  

Utifrån Bacchis två analysverktyg: binärer och nyckelbegrepp, som hon menar på är viktiga 

för att hitta de underliggande antaganden som alltid finns i policys. Framträder tre olika 

antaganden, för var och en av utredningarna; ingen makt åt barn, jämlikt deltagande i 

demokratin samt att alla ska ges inflytande över samhällsutvecklingen.  

Binärer i form av vuxen/ungdom finns i alla tre utredningarna men de skifta på så sätt att de 

inte idag är fullt så uttalade och självklara som för 30 år sedan. Det andra analysverktyget 

Bacchi ger är nyckelbegrepp. Hon menar att policys är fyllda med abstrakta begrepp, öppna 

för tolkning. De nyckelbegrepp som har tolkats är makt, deltagande och inflytande.  

6.1.3 Hur har problemrepresentationerna kommit till stånd?  

Det som framkom vid analysen är att den historiska kontexten spelar roll för hur ungdomar 

framställs, en ekvivalenskedja utvecklas i analysen av de olika dokumenten. Det vill säga den 

historiska kontexten i vilken den rådande uppfattningen har kommit till synliggörs och då 

bidrar med en förståelse hur den rådande uppfattningen om ungdomar och deras deltagande i 

demokratin har kommit att bli den dominerande på området.  

6.1.4 Vad problematiseras inte i dokumenten?  

I den första utredningen är det så att ungdomar som en grupp vilka bör ha inflytande i 

demokratin helt utelämnas. Jag tolka detta som att ungdomar inte utgör en grupp som bör ha 

eller få ta del av de resurser som utredningen kan föreslå en fördelning av.  

Det hade varit möjligt att inte måla upp framväxten av sociala rörelser som ett hot mot 

demokratin utan istället välja att se det som en tillgång. Det hade då kunnat erbjuda andra 

möjligheter vad gäller synen på deltagande i det politiska, om detta hade ansetts vara ett 

”legitimt” sätt att  vara  politiskt engagerad  på. Ingen  konkretisering  av åtgärder  som skulle  
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kunna lösa de “problem” som framställts läggs fram, vilket är ett resultat av det som står 

angivet i direktivet.  

Problematiseringen kring att ungdomar inte i nog utsträckning givits möjlighet att forma och 

påverka samhällsutvecklingen skulle kunna förstås som ett uppvaknande, då denna fråga 

tidigare i demokratiutredningar inte givits det utrymme och omfattning som nu. Men det går 

också att tänka på problemrepresentationen som en oförståelse inför ungdomar och deras bild 

av hur politiken fungerar. 

Det andra som problematiseras är ungdomars upplever av att de inte kan påverka det politiska 

beslutsfattandet. Det skulle kunna förstås som ett kommunikations problem där man 

egentligen faktiskt både lyssnar och tar ungdomar på allvar, men av olika anledningar ändå 

landar i politiska beslut som inte är i linje med det ungdomar har uttryckt. Här är det lätt att 

dra paralleller till när politiska beslut tas som inte är i linje med det egna tyckandet, detta 

resonemang återfinns inte sällan i exempelvis debattartiklar och ofta tillsammans med  

politikerförakt av olika slag.  

     

Den andra frågan om vad som inte problematiseras i konsekvensbeskrivningen blir det tydligt 

att direktivets utformning inverkar på vad som finns med. Detta genom att man pekar på att 

det endast är direkta konsekvenser av förslagen som tagits hänsyn till, vilket får till följd att 

all form av indirekta konsekvenser på exempelvis skolresultat, sysselsättning och 

brottsligheten exkluderas (s. 642). Det saknas också någon form av resonemang kring hur 

legitimiteten och förtroendet för staten påverkas av förslagen av ett ökat ungdomsinflytande i 

demokratin. 

6.1.5 Vilka effekter får de representationerna? 

Den viktigaste effekt jag har funnit är ändå förändringarna kopplade till de diskursiva 

effekterna av ett  synliggörande  av ungdomar.  Även om  den första  utredningen  kan  tyckas  
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överflödig vid första anblick, då den egentligen inte alls har ett perspektiv utifrån ungdomar 

överhuvudtaget. Detta menar jag tvärtemot är en viktig del av analysen. Den ger uttryckt för 

att dessa frågor inte var på tapeten och att ungdomsperspektivet inte ens fanns på kartan.   

Makt är det centrala och hur den ska och bör fördelas. Unga ses endast som barn och de ska 

inte ha makt i det som utredningen avser och jag tolkar det därför som att det är därför detta 

perspektiv inte finns med i utredningen. Det är ingen frågan som man önskar ska komma på 

dagordningen.  

Sammanfattningsvis kan kan det sägas att de tre nyckelbegreppen i den andra frågan är det 

primära för att förstå diskursens förändring. De bildar en begriplig kedja där den diskursiva 

förändringen kan förstås utifrån dessa nyckelbegrepp som är; makt, deltagande och och 

inflytande. Dessa begrepp är både ett uttryck för de samtida idealen för demokratins 

utformning, men formar samtidig den diskurs inom vilken de verkar. Makt som begrepp 

verkat ha skiftat till att istället handla om deltagande för att i nuläget förstås som inflytande.   

Dessa begrepp har några gemensamma nämnare som att de varken är lättbegripliga eller har 

en hegemonisk och klar definition. Alla tre begreppen försöker dock som jag tolkar det, fånga 

in samma representation. Ungdomsdiskursen har förändrats framför allt från ett 

osynliggörande till ett synliggörande. Trots detta är ungdomar ur ett demokratiskt perspektiv 

kanske en mer marginaliserad grupp än många föreställer sig. Det faktum att de har getts en 

röst borde vara positivt och uppväga de negativa effekter som kommer av att konstruera en 

grupp. Detta är en diskurs i förändring, men med vilka ord den kommer att definieras i 

framtiden tänker jag inte gissa, då detta inte har varit varken min ambition eller mitt syfte. 

6.2 Framtida forskning 

Den här uppsatsen har analyserat tre stadier av diskursen kring ungdomar och deras roll i 

demokratin. En analys av hur framställningen av ungdomar har förändrats över en längre 

tidsrymd skulle vara ett exempel på hur mitt bidrag till forskningen om ungdomar och 

ungdomsinflytande  kan byggas  vidare på, samt ett annat  urval av material hade även kunnat  

!39



bidra med ytterligare perspektiv. En annan infallsvinkel vilken skulle kunna vara intressant, 

vore att applicera ett annat analytiskt verktyg på det givna forskningsproblemet, för att på så 

sätt ha möjlighet till en ännu djupare förståelse för konstruktionen av ungdomar som 

individer och grupp. Även ett annat urval av dokument, så som de mer specifika 

ungdomspolitiskautredningarna hade exempelvis kunnat bidra med ytterligare perspektiv. 

Uppsatsen är även begränsad av vissa givna faktorer så som; tidsram, ekonomiska resurser 

samt sidomfång. Det finns också en möjlighet att vidare undersöka begreppen: makt, 

deltagande och inflytande ur ett ungdomsperspektiv. 
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