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Förord
Att denna skrift äntligen blev till är en bekräftelse av det givande samarbete som vi både hade
förmånen att uppleva under 80- och 90-talet. Den är också ett uttryck för den varma vänskap som
uppstod mellan oss och som finns kvar som en ljus tråd i livet.

Arbetet hade emellertid aldrig kommit tillstånd om vi inte hade haft förmånen att möta alla
dessa ungdomar, flickor och pojkar, som alla delgivit oss sina tankar om sitt vardagsliv och också
ibland låtit oss dela några av deras upplevelser. Dessa flickor och pojkar ger vi ett varmt tack. Tack
vill vi också rikta till Byggforskningsrådet och Sveriges Allmännyttiga bostäder, Jönköpings kom-
mun och Högskolan i Halmstad som givit oss möjlighet att bedriva det forskningsarbete som ligger
till grund för denna skrift. Tack alla kolleger och vänner som med vilka vi kunnat utbyta erfarenhe-
ter.

Naturligtvis tänker vi även på våra familjer som följt arbetet under lång tid. Tack för tålamod

och uppmuntran.

Halmstad och Stockholm den 31 maj 2001

Ulla Tebelius Marie Ericsson
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Inledning
Detta arbete har sin grund i vårt gemensamma intresse för demokratifrågor och ungdomars infly-
tande. Vi har båda ett starkt engagemang när det gäller flickors situation. Framför allt Marie har
stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom fritidsverksamheten och särskilt tjejgrupper medan
Ullas tyngdpunkt ligger inom forskningen. Sedan början av 80-talet har vi i olika sammanhang
samarbetat kring dessa frågor och tillsammans har vi också genomfört ett antal forsknings- och
utvecklingsprojekt.

Det minskade intresset för politisk aktivitet och ungdomars tendens att använda oparlamentariska
vägar för att påverka har oroat myndigheterna senaste decennierna. Trots att det under 90-talet
tillsattes ett antal utredningar som påtalade detta (t.ex. Betänkande av ungdomskommittén, SOU
1991:12, Ungdomspolitiska kommitténs slutbetänkande, SOU 1997:71, Demokratiutredningens
skrift nr 6, SOU 1998:103), förefaller dessa frågor lika aktuella idag och tycks stå på dagordningen
igen (Demokratiutredningens slutbetänkande, SOU 2000:1). Detta har varit drivkraften bakom
önskan att lyfta fram de kunskaper som arbetet med ungdomarna har givit oss och att ställa sam-
man de erfarenheter som tidigare redovisats i mer eller mindre informella sammanhang till en
skrift. Med detta arbete har vi ambitionen att ge röst åt framför allt de ungdomar som sällan ges
plats i den offentliga debatten och som inte heller ställer krav på politiker och omvärld.

Med ungdom menar vi i det här arbetet personer mellan 12 och 20 år. För de yngre som är i
åldern 12-16 år använder vi beteckningen flickor och pojkar, medan de lite äldre får benämningen
unga kvinnor och unga män. Ungdom är inte något biologiskt givet utan en beteckning som i
dagens samhälle används för att kategorisera människor i vissa åldrar och i vissa situationer. Be-
greppet står inte för någon enhetlig kategori och vilka som betecknas som ungdom har varierat
historiskt och socialt. Det finns inte heller någon absolut skillnad mellan de som kallas ungdom
och andra ålderskategorier. Ibland är likheten större mellan människor i olika ålder än mellan
människor i samma ålder. När det gäller definition av ungdom som kategori vill vi åberopa Melucci’s
definition:

Youth is no longer an entirely biological condition but a cultural one. People are not young
because, or only because, they have a certain age, but because they follow certain styles of
consumption or certain codes of behaviour and dress. Adolescence is now prolonged far beyond its
biological boundaries and commitments to an adult life are postpones till the age of twenty-five or
even thirty. (1992, sid 55-56).

Även om vi kan urskilja grupper av ungdomar som har särskilda kännetecken, t.ex. i musikval,
klädsel, utsmyckning så är den stora gruppen ungdomar ingen enhetlig grupp. Hur ungdomar väl-
jer att utforma sina liv skiljer sig mycket åt beroende på om de är flickor eller pojkar, om de är
födda i Sverige eller utomlands, bor i stor stad, liten stad eller på landsbygden, vilken utbildning
och typ av yrke föräldrarna har samt vilken typ av normer och värden de omges av. Hur en persons
ungdomstid gestaltar sig är alltså beroende av en mängd faktorer av strukturell art, vilka ramar in
de val som unga människor gör (jmf. Trondman, 1998, Nilsson, 1998). De ungdomar vi har mött
ska alltså inte ses som typiska för svensk ungdom. De representerar enbart sig själva, men har
samtidigt något att säga om vad det innebär att vara ung i Sverige idag.

Den empiriska basen
Det empiriska material som redovisas i detta arbete utgörs av intervjuer och informella kontakter
med ungdomar i ett 20-tal svenska kommuner samt med ett antal vuxna, främst fritidsledare, kom-
munala tjänstemän och politiker. Intervjuerna gjordes i ungdomarnas fritidsmiljö och bestod av
öppna samtal kring frågor om demokrati och inflytande, deras syn på sin vardag och möjlighet att
påverka denna samt relation till kamrater och vuxensamhället. I anslutning till de flesta intervju-
erna tillbringade vi också tid tillsammans med ungdomarna i deras vardagsmiljö. Genom det har vi
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kunnat komma nära ungdomarna och fått deras förtroende. Exempel på det var när Marie fick
erbjudande att följa med på raggarrunda. Totalt har vi genomfört drygt hundra systematiska inter-
vjuer på ca 1 timma vardera med ungefär 80 flickor och 30 pojkar. Samtliga ungdomar som intervjuats
kom från lägre medelklass och arbetarklass. I ett av projekten hade vi möjlighet att återkomma
efter 1 år och gjorde uppföljande intervjuer med samma ungdomar. Sammanlagt har vi ett material
på ungefär 150 timmars samtal, bandade och nedskrivna, som underlag för våra slutsatser förutom
åtskilliga informella samtal med och observationer av ungdomarna.

Vid intervjuerna strävade vi efter att hitta ett så naturlig situation som möjligt för att i möjligaste
mån minska distansen mellan oss och ungdomarna (Kvale,1997). Avsikten var att försöka att skapa
en stor öppenhet som möjliggjorde ett djupare samtal med flickorna och pojkarna. Marie har också
samlat erfarenheter från i olika verksamheter som ungdomarna var engagerade i t.ex. familjedag
och kaninhoppningstävling i Råslätt, disco i Visättra, häx- och prinsessläger samt ett antal tjej-
mässor.

Kommentarer till tabellen på nästa sida
I Tabell 1 ges en översikt över de projekt och verksamheter som vi deltagit i och de observationer
och intervjuer som vi genomfört samt hur dessa tidigare redovisats.

Under 1989 och 1990 genomfördes 29 grupp- och individuella intervjuer vid fem fritidsgårdar i
södra delen av landet. Intervjuerna rörde flickors identitetsuppfattning och deras syn på sig själva,
väninnors betydelse, deras tankar om framtiden samt relation till föräldrar och andra vuxna (Tebelius
1991). En mer omfattande kartläggning av vilken plats flickor hade i fritidsverksamheten gjor-
des1991 i Jönköpings kommun då ett antal tonårsflickor intervjuades om sina fritidsintressen och
verksamheten studerades (Ericsson 1991).

Projektet ”Tonåringarnas plats i samhällsarbete” genomfördes 1991-1995 i tre kommuner med
medel från Byggforskningsrådet (BFR) och Sveriges Allmännyttiga Bostäder (SABO). På samt-
liga dessa orter pågick ett större forskningsprojekt om lokalt samhällsarbete. Vårt syfte var att
studera flickors och pojkars inflytande i lokalsamhället. I projektet intervjuade vi ungdomar i  tre
bostadsområden där olika typer av demokratiprojekt genomfördes. Utgångspunkten var frågor om
deras fritidsverksamhet, upplevelse av medinflytande i fritidsverksamheten samt huruvida deras
intresse för samhällsfrågor hade påverkats av områdesarbetet. I samband med intervjuerna gjordes
deltagande observationer av deras fritidsverksamhet. Vi var särskilt intresserade av flickornas si-
tuation (Tebelius & Ericsson, 1993, 1995a).

Mellan 1993-1995 utvärderade vi ”Ungdomsforum, ett demokratiprojekt i Jönköpings kom-
mun”. Vi genomförde intervjuer med 22 flickor och 6 pojkar som var aktiva i ungdomsforum samt
politiker och tjänstemän. Studien genomfördes vid två tillfällen med ca ett års mellanrum. Lokala
ungdomsforum var en del av ett demokratiprojekt som initierats genom medel från Ungdoms-
styrelsen1 i ett antal kommuner. Syftet med lokala ungdomsforum var att hitta former för ungdomars
inflytande i kommunen och skapa mötesplatser mellan ungdomar och politiker i kommunen. I
lokala ungdomsforum utforskade ungdomarna frågor om förhållanden som rörde dem själva och
deras vardag. Därefter kunde t.ex. centrala ungdomsforum genomföras, dit kommunala politiker
och tjänstemän inbjöds för att besvara ungdomarnas frågor. Många av de frågor som ungdomarna
tog upp handlade om fritidsverksamheter och samlingsplatser men också om miljö och rasism
(Tebelius & Ericsson, 1995b).

För att stärka flickors roll i föreningslivet genomfördes 1996-98 ett antal lokala projekt för tjejer
vid fritidsgårdar, vilka resulterade bl.a. i två  ”häx- och prinsessläger”. Olika tjejgrupper runt om i
landet förberedde sig för att genomföra ett seminarium för andra under lägret. Syftet var att samla
flickor och unga kvinnor för att belysa olika kvinnoroller i dagens samhället. Vid båda lägren
deltog hundratals tonårsflickor från olika fritidsgårdar.
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ÅR PROJEKT ORTER SYFTE PUBLICERAT AV
TEBELIUS OCH ER-
ICSSON I:

1990

91-
94

Flickors
identitets-
uppfattning

Falkenberg,
Linköping,
Göteborg,
Jönköping,
Mölndal

Identitetsuppfattning,
väninnor, relation till
föräldrar och killar,
fritidsintressen och
uppfattning om egen
framtid

Tjejerna också! (1991)
Fritidsforums förlag
Kap.: Tonårstjejer och
deras livssituation i Ung-
dom och rörelser (1991)
Daidalos förlag

Tjej-
projekt

Falkenberg,
Linköping,
Göteborg,
Jönköping,
Mölndal

Synliggöra flickors
fritid, utveckla
metoder för tjej-
grupper, även
invandrartjejer

Tjejerna också! (1991);
Men tjejerna då (1994);
Som om dom inte fanns -
invandrartjejerne (1995).
Fritidsforums förlag

TYP

Intervju-
studier

Utveck-
lingsarbete
främst på
fritidsgård

91-
92

Utvärde-
ring

Jönköping Flickors  plats i
kommunal
fritidsverksamhet

Behövs tjejverksamhet?
Rapport om utvärdering i
Jönköpings kommun
(1992).
Fritid Jönköping

Utvärderings-
uppdrag om
flickors
plats i
kommunal
fritidsverk-
samhet

91-
95

Tonåring-
ars plats i
samhälls-
arbetet

Gullänget i
Örnskölds-
vik, Visättra i
Huddinge,
Råslätt i
Jönköping

Ungdomars plats och
onflytande i
demokratiprojekt

Uppsatser: Ericsson 1992
och 1993. Ped. inst.
Tebelius & Ericsson 1993,
1995.
Rapporter till BFR 1992,
1994.

Forsknings-
projekt med
två intervju-
omgångar

92-
95

Demokrati-
projekt

Jönköpings
kommun, nio
lokala
samverkan-
sområden

Ungdomars infly-
tande i lokal-
samhället

”det är väl att ungdomar
ska få säga till..” (1995)
Tebelius & Ericsson
Fritidsforums förlag och
Fritid Jönköping

Utvärderings-
uppdrag,
intervjuer
ungdom,
politiker,
tjänstemän

93-
95

Tjej-
projekt

Fritids-
forums
medlems-
gårdar runt
om i Sverige

Lyfta fram tjejkultur,
att stärka flickors roll
i fritidsverksamheten

Ungdomsstyrelsens bro-
schyrer och skrifter. 1994,
1995, 1996.

Tjejprojekt
i den öppna
fritidsverk-
samheten

Tabell 1. De olika projekt och verksamheter som ligger till grund för arbetet.



Inledning 7

Disposition
Underlagen för detta arbete utgörs i huvudsak av två typer av projekt, nämligen sådana i vilka

tonvikten lades på frågor om deltagande och inflytande samt de projekt där flickornas syn på sig
själv och sin situation lyftes fram. De olika projekten byggde på en gemensam teoretisk ram, vil-
ken presenteras i nästa avsnitt (kapitel 2). Vi tar upp och definierar begrepp som demokrati och
inflytande, ungdomar som kategori, deras deltagande i samhällelig aktivitet, deras fritid samt köns-
relationen. Därefter presenterar vi rönen från projektet om tonåringars möjlighet till inflytande i
lokalsamhället. Avsnittet är en omarbetad version av den opublicerade slutrapporten till BFR (ka-
pitel 3). I artikeln belyser vi svårigheten för ungdomar att komma till tals även i lokala demokrati-
projekt, när dessa riktar sig till hela lokalsamhället. Artikeln, som följer (kapitel 4) bygger på
Marie Ericsson magisteruppsats i pedagogik (1997). I den redovisas och diskuteras våra erfarenhe-
ter av flickors situation samt deras inställning till och engagemang i samhällsfrågor i ett köns-
perspektiv. Bakgrunden är dels erfarenheter från våra gemensamma projekt, dels Maries roll som
initiativtagare till och ansvarig för olika typer av tjejverksamhet. Avslutningsvis (kapitel 5) gör vi
en syntes av de slutsatser som vår kontakt under ca 10 år med flickor och pojkar och unga kvinnor
och män har givit upphov till. Vi diskuterar dessa erfarenheter i ett teoretiskt perspektiv. I den
slutliga artikeln (kapitel 6), görs en sammanfattning av de viktigaste rönen från våra studier på
engelska i en ambition att göra dessa tillgängliga även för läsare utanför Skandinavien.

Slutnot
1 Ungdomsstyrelsen (dåvarande Statens ungdomsråd) fick regeringens uppdrag att genomföra en uppföljning på
betänkandet Ungdom och makt (SOU1991:12) och 10 miljoner kronor till Demokratiprojektet. Tretton kommuner
från hela landet valdes ut till pilotkommuner för att stimulera ungdomars delaktighet och inflytande i lokalsamhället
(Statens Ungdomsråd, 1994).
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Ungdomar och demokrati
Människors deltagande i och intresse för politik har förändrats under senare år, t ex har

valdel-tagandet sjunkit och förtroendet för politiker minskat. Detta gäller särskilt ungdomarna.
Deras tilltro till etablerad politisk verksamhet och tron på att de kan ha inflytande på politik, och
samhällsfrågor är liten. Samtidigt påver-kas deras vardag i hög grad av politiska beslut t.ex. vad
gäller skol  och fritidsfrågor (Andersson, 1992, Trondman, 1998, Sörbom, 2000). Undersökningar
(bl.a. Westholm, 1991, Nilsson, 1998, Örn, 2000) har visat att det finns ett intresse hos ungdomar
för alternativa grupperingar och spontana aktioner kring samhällsfrågor. Många är beredda att
jobba aktivt för frågor som de tycker är viktiga. Särskilt unga kvinnor ur medelklassen väljer att gå
med i alternativa rörelser (Togeby, 1985, Ericsson, 1993). Den stora gruppen ungdom från fritids-
gårdar som deltog i fredsfestivaler och ”cykling för fred” under 80-talet visade att även de engage-
rade sig aktivt i samhällsfrågor, om arbetet utformades på ett sätt som passade dem (Fria Tider
1987, Ung 1988, Tebelius, 1994).

Perspektiv på demokrati
De flesta människor i vårt land är överens om att vissa grundläggande förhållanden ska gälla i en
demokrati t.ex. att alla människor räknas som likvärda. Det ska finnas yttrande-, organisations- och
tryckfrihet osv. Sammantaget utgör detta en beskrivning av demokratins formella förutsättningar.
Enligt Isling är två principer centrala i en demokrati, nämligen respekten för mänskligt liv dvs. en
uppfattning om människolivets okränkbarhet samt uppfattningen att alla människor är lika värda
(SOU 1991:12., sid 50)

I detta arbete vill vi vidga definitionen och lyfta fram möjlighe-t till politisk handling i vid
bemärkelse, som en väsentlig del av demokratin. Putnam (1996) hävdar att människor blir engage-
rade om de deltar i olika verksamheter för det gemensamma. Den som engagerar sig aktivt för att
förändra något som upplevs som fel, får samtidigt en erfarenhet av vad demokrati kan vara. I
fritidsgårdsarbetet tycktes denna utveckling kunna komma till stånd, när ungdomar var med i gårds-
råd, där de tillsammans fattade beslut om gårdens verksamhet eller deltog i freds  eller miljö-
kampanjer. Genom dessa aktiviteter fick de tillgång till demokratiska verktyg och inblick i vissa av
demokratins förutsättningar. Förhoppningsvis ledde detta till ett framtida samhällsengagemang
men framför allt en tilltro till den egna förmågan att påverka (Fria Tider 1987, Ericsson 1991).

Den klassiska synen på demokrati utgår från antagandet om lika värde för alla medborgare i ett
land (Boström 1988). Vilka som räknas som medborgare är emellertid en annan fråga. Graden av
demokrati är emellertid beroende av om och hur engagerat medborgar-na deltar i den politiska
debatten (Levin, 1970, Montin, 1998, Bogason, 2000). En av tankarna med t.ex. områdesarbete1 är
att män-niskorna i ett bostadsområde mer aktivt ska intressera sig för frågor som rör deras lokala
situation och ha möjlighet att påverka denna. När de så ser sambandet mellan sina egna frågor och
beslut på mer generell nivå förutses deras intresse för samhällsfrågor i stort öka. Därmed skulle
demokratin i landet stärkas (SOU 1984:84). Något samband har emellertid inte kunnat påvisas (se
bl.a. Tebelius, 1986).

I både Maktutredningen (SOU 1990:44) och Kvinnomaktutredningen (SOU 1997:113) fram-
hölls att det traditionella sättet att se på demokrati blir problematiskt ur ett genusperspektiv. Genus-
systemet utmärks av att bestämningen ’manligt’ respektive ’kvinnligt’ medför skillnader i status
och makt. Detta gör att kvinnor har färre resurser t.ex. i ekonomiskt avseende och mindre infly-
tande över samhällsutvecklingen. Kvinnor har t.ex. i genomsnitt lägre lön även vid lika arbete och
utbildning. I de församlingar och grupper, där avgörande frågor diskuteras finns inga eller få kvin-
norna närvarande (Gunnarsson & Ressner, 1983).

Maktutredningen (1991:12) och Demokratiutredningen (1998:55) lyfte fram att begreppet
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demokrati kunde tolkas på två sätt, nämligen som ett samhällscentrerat respektive individcentrerat
system. Dessa båda tolkningar ställs ofta mot varandra i diskussioner om demokrati, men det har
också framhållits att det är nödvändigt att uppnå en balans mellan båda dessa former (SOU 1990:44).

I den samhällscentrerade demokratin betonas:
- att demokratin är ett sätt att kollektivt besluta om saker som rör oss alla ge-mensamt,
- att det gemensammas bästa sätts i centrum,
- att demokratin är beroende av att det finns en känsla av samhörighet mellan människor i
   olika samhällsskikt,
- att den enskilde förutsätts ta ansvar för egna och andras intressen genom att delta i
   gemenskapens verksamhet.

I den individcentrerade demokratin ligger huvudvikten vid:
- att individen har rätt till åsikts-, tanke- och handlingsfrihet,
- att individuellt ägande är en rättighet,
- att den enskildes rättigheter ska skyddas,
- att det skall finnas frihet för den enskilde att ordna sitt eget liv utan för mycket inblandning
   av andra.

Dessa synsätt representerar den spänning som finns i olika samhällen mellan individens krav på
frihet att välja hur hon/han vill leva och det gemensamma ansvaret för att andra också har möjlig-
het att leva ett drägligt liv.

Sverige är en organisationsdemokrati, vilket innebär att det finns små möjligheter för enskilda
att påverka om man inte känner några politiska representanter eller någon i t.ex. intresse  eller
fack-förening (se t.ex. Jacobsson, 1991). Den är också en deliberativ demokrati dvs. att individen
ska få chans att möta samt själv pröva och debattera olika alternativ och åsikter för att på så sätt
kunna bilda sig en egen uppfattning som delas av ett kollektiv. Ambitionen är att uppnå gemen-
samma överenskommelser som alla förväntas acceptera (Englund, 2001). Även de politiska parti-
ernas ungdomsföreningar är uppbyggda enligt detta mönster och kan utgöra påtryckningsgrupper
via sina centrala organisationer. En tanke med strävan att få ungdomar att gå med i frivilliga orga-
nisationer är att de ska sko-las in i denna modell via sina lokala föreningar. Dahlgren & Dahlgren
(1990) har emellertid visat att det är få ungdomar som är med i föreningarnas styrelser eller övrigt
demokratiskt ar-bete, som skulle kunna ge sådan erfarenhet.

En diskussion av demokratibegreppet är ofullständig om inte frågan om makt berörs. I sitt hu-
vudbetänkande diskuterade Maktutredningen maktbegreppet i tre dimensioner (hämtade från Lukes,
1979, 1986). Lukes menar att det inte enbart är den synliga makten som är viktig att förstå utan
även den osynliga. Han illustrerar detta med bilden av maktens tre ansikten. Det första ansiktet
handlar om den synliga makten dvs. vem eller vilka som fattar besluten. Maktens andra ansikte är
mer osynligt och syftar på de som avgör vad som ska tas upp till diskussion i det offentliga och så
att säga bestämmer ”dagordningen”. Det är i denna dimension som medborgare genom sina orga-
nisationer kan se till att frågor som är viktiga för dem lyfts in bland de beslut som fattas officiellt.
Maktens tredje ansikte är dolt och handlar om vem som har makt att påverka våra tankar och
värderingar, t.ex. vilka och på vilket sätt frågor förs fram i nyhetsrapportering. Bakom de frågor
som lyfts upp till offentlig diskussion och förs till beslut döljer sig processer som påverkar i den
ena eller andra riktningen, oftast utan att dessa förutsättningar tas upp till öppen diskussion. Ett
sådant exempel är de värderingar som låg bakom stängningen av fritidsgårdarna i kommunerna i
slutet av 90-talet. I det politiska livet är det många faktorer som samverkar och som avgör om
något blir en fråga som är värd att ta upp till debatt. Inte i någon av dessa dimensioner finns plats
för ungdomarna och deras intressen eller utrymme för dem att göra sina röster hörda, såvida inte
någon inflytelserik person lyfter fram deras åsikter.
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Ett annat sätt att se på makt, som vi tycker är tillämpbart i detta sammanhang, är det som repre-
senteras av den norske sociologen Mathiesen (1978, se också Isaac, 1992). Han ser makt som ett
individuellt fenomen som individen har i förhållande till andra och att det handlar om viljeyttringar
som drivs igenom i sociala relationer. Mathiesen menar också att makten i vårt samhälle har en
tendens att vara dold genom att den sprids ut eller kamoufleras av någon ideologi. De som befinner
sig i olika maktsituation har naturligtvis olika syn på graden av  maktutövning. Makt skapar lätt
vanmakt och passivitet, vilket enligt Mathiesen är en av dess förutsättningar. Vanmakt kan emeller-
tid brytas och människor mobilisera sig till kollektivt handlande och detta resulterar då i motmakt.
I Mathiesens terminologi står motmakt för kollektiva ansträngningar att genom reformer förändra
det etablerade systemet både genom kortsiktiga krav och mer långsiktiga anspråk (Ibid.). Det är ur
ett sådant perspektiv vi vill diskutera ungdomarnas situation och möjlighet till inflytande.

I detta sammanhang är det angeläget att också skilja på informell och formell makt. Enligt
maktutredningen skulle formell makt betyda att ungdomarna var med i beslutande organ och hade
rättigheter genom dessa, t.ex. att de direkt kunde påverka genom att liera sig med andra för att
komma i majoritet. Ofta handlar ungdomars formella inflytande istället om att man ger dem ett
visst handlingsutrymme och inflytande inom ramen för redan fattade beslut, vilka begränsar de
möjligheter de har att handla.

Med informell makt menar vi den påverkan som sker utanför det formella systemet t.ex. om
ungdomarna går samman och demonstrerar för att få gehör för någon synpunkt eller för att få
igenom något krav. Detta kan vara liktydigt med Mathiesens begrepp motmakt. De kan även sam-
las i egna grupper för att förbereda frågor till politiker, vilket skulle motsvara Lukes andra dimen-
sion. Förutsättningarna för att en sådan makt ska bli effektiv och användbar är helt och hållet
beroende av ungdomarnas egen förmåga att mobilisera sig och samlas kring en aktion. Att ungdo-
marna får ha representanter i beslutande organ utan att ha rätt att delta i själva besluten kan också
ses som exempel på informell makt.

Ungdomars inflytande
Den statliga utredningen Ungdom och makt (SOU 1990:44) aktualiserade frågan om ungdomars
inflytande. De slutsatser som drogs var att ungdomars möjlighet att påverka måste stärkas. 1996
tillsatte regeringen en ungdomspolitisk kommitté med uppdrag att presentera förslag till mål för
ungdomspolitiken, samt föreslå åtgärder för att stärka ungdomars inflytande på alla nivåer i sam-
hället. Slutbetänkandet (SOU 1997:71) visade att ungdomar, som hade tillfrågats, inte ansåg att de
hade politiskt inflytande på någon nivå. När det gällde deras egen vardag ansåg de att de hade
betydligt större möjlighet att påverka inte minst inom fritidsverksamheten. Vad de då troligtvis
syftade på var vad de faktiskt kunde göra inom de ramar som var givna av beslut på andra nivåer
(Tebelius & Ericsson, 1995b, Andersson, 1992). Resultatet blev att i de statliga målen för ungdoms-
politiken betonades att ungdomar ska ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, att de
ska ha reell möjlighet till inflytande och delaktighet samt att deras engagemang, skapande förmåga
och kritiska tänkande ska ses som en resurs (Ibid.).

Ute i kommunerna fanns det en oro för vad medborgarnas bristande intresse och inflytande
skulle komma att innebära för lokalsamhällets stabilitet och trygghet. Redan på 80-talet startades
ett flertal lokala projekt för att öka medborgarnas inflytande i bostadsområden och i dessa försökte
man också få med ungdomarna. Lokala myndigheter var bekymrade över missbruk, vandalisering
och bråk i förortsområden och var bekymrade över att ungdomar tog avstånd från samhället. De
var inte med om att utforma det nuvarande och inte heller framtida samhälle som de skulle leva i.
Att också engagera ungdomar uppfattades därför som nödvändigt (Tebelius, 1988, 1998).

Inom kommunal fritidsverksamhet hade det skett en förändring redan i slutet av 70-talet.
Tidigare erbjöds ungdomar verksamheter som inte krävde något särskilt engagemang utan mer
handlade om ”tidsfördriv” dvs. konsumtion av fritidsverksamhet, bl.a. i syfte att hålla ungdomarna
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borta från gatorna. Fritidspolitiken handlade oftast om socialpreventiva åtgärder (Olsson, 1992).
Efter hand krävdes det att ungdomarna själva skulle vara med och ta ansvar för det de ville göra på
sin fritid, vilket snarare innebar att de blev både producenter och konsumenter av sin fritidsverk-
samhet. Under 80-talet genomfördes ett stort antal demokratiprojekt och andra verksamhetsin-
riktade projekt, vars mål var att ungdomarna själva, med stöd av de vuxna, skulle ta ansvar för och
styra sin fritid. I samband med besparingskrav och att anslagen till fritidsverksamheten skars ner,
lämnade många kommuner över hela initiativet till ungdomarna. Sedan början av 90-talet har kom-
munerna sparat ca 20 procent på fritidsverksamhet och 5 procent på kultur. Kommunförbundets
kartläggning  visade att det fanns stor variation i den öppna fritidsverksamheten t.ex. skateboard-
hallar, musikhus, lokaler för diskotek, ungdomens hus osv. Kommunerna tillfrågades också om hur
den öppna verksamheten styrdes. Den bild som gavs var att kommunerna tycktes vara öppna för
olika modeller och var angelägna om att ungdomarna skulle ha inflytande över sin fritidsverksam-
het (Ibid., 1998). I Demokratiutredningens slutbetänkande ifrågasätter Trondman och Lebeda (i
SOU 2000:1) satsningar på t.ex. Ungdomens hus, som en samlingsplats för alla ungdomar. Ungdo-
mar kan inte betraktas som någon enhetlig grupp med likartade intressen. Dels skiljer de sig i fråga
om klass, genus och etnicitet, dels har olika ungdomsgrupper skilda värderingar och preferenser,
vilket bl.a. också Nilsson (1998) visat. Enligt Trondman (1998) finns en risk att resursstarka grup-
per, som har möjligheter till och kanaler för inflytande, kommer att styra den verksamhet som leds
av ungdomarna själva.

Centrala begrepp i de projekt som genomfördes inom fritidsverksamheten var inflytande och
delaktighet. Inflytande definierades i utredningen Ungdom och makt (SOU 1991:12) som möjlig-
het att välja, att kunna bestämma över sin egen framtid och ha känslan av att man kan påverka
denna. Inflytande kan också ses som rätten att få vara med, att ha uppgifter, att få och ta ansvar.
Delaktighet handlar om utrymme att handla kollektivt och att kunna kontrollera istället för att bli
kontrollerad. Att vara delaktig innebär att man inte är objekt för andras handlande utan själv är ett
aktivt subjekt. Med delaktighet följer uppgifter, kunskaper och makt, men också ansvar, skyldighe-
ter och plikter. Henriksson skriver att ”delaktighet handlar om rätten att få fatta egna beslut, att bli
inkluderad, att bli tagen i anspråk att få uppgifter och ansvar” ( Ibid., s. 15).

Fritidsverksamhet
I industrisamhället stod arbetet i fokus, som det som i stor utsträckning styrde människors liv.
Detta påverkade även ungdomar i deras val och handlande under ungdomsåren (se t.ex. Willis,
1990,  Trondman, 1998). I och med det s.k. postmoderna2 samhället har fritiden blivit mer central
i människors liv. Detta gäller särskilt ungdomarna, vilket bl.a. Nilsson (1994) betonar.

Det är under den fria tid som finns kvar efter fullföljande av skolplikt eller eventuellt lönearbete
som många förverkligar sig själva och skaffar sig en identitet i sina egna och andras ögon. /../
fritiden är (vid sidan av skolan, arbetet och hemmet) en arena där ungdomar utvecklar sina iden-
titeter, kulturer och livsprojekt. I så motto utgör också denna del av tillvaron mycket viktig, och
ibland förbisedd, del av våra barns och ungdomars uppväxtvillkor (sid. 11)

Skillnader i ungdomars fritidsvanor är starkt relaterade till variabler som kön, ålder, etnicitet
och klass samt i vilken utsträckning de har erövrat skolans framgångskod (Blomdahl, 1990, Nils-
son, 1998). I Blomdahls studie visade det sig att ungdomar i socialgrupp 13 dominerade i skol-
liknade fritidsaktiviteter. Dessa ungdomar var klart överrepresenterade i t.ex. kommunal musik-
skola, individuell idrott, annan förening, ridning, besök på bibliotek, läxläsning, besök på
kulturinstitutioner dvs. det som Blomdahl kallade instrumentella aktiviteter. Ungdomar från soci-
algrupp 3 fanns mer i öppen verksamhet, dvs. där de själva kunde välja vad de ville göra och inte
var beroende av att delta på bestämda tider. Ungdomar från socialgrupp 3 var klart överrepresenterade
i verksamheter som t.ex. fritidsgård, parklek, besök på badhus, TV- och videotittande dvs. expres-
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siva fritidsaktiviteter (Ibid.). Flickor i  åldern 10-13 år var lika aktiva besökare på fritidsgården
som pojkar i motsvarande ålder, men de deltog i lägre grad i de aktiviteter som förekom regelbun-
det. Efter 13-års ålder var det betydligt färre flickor än pojkar som besökte fritidsgården (jmf.
Blomdahl & Claesson, 1989).

Nästan tio år senare gav Nilsson i sin undersökning (1998) en likartad bild. Barn till högre
tjänstemän uppgav i större utsträckning att de var med i t.ex. skol-, musik-, politisk- eller
solidaritetsförening medan för ungdomar från arbetarhem det motsatta gällde. Enligt Nilsson var
flickor med i solidaritetsföreningar i större utsträckning än pojkar. Idrottsföreningar lockade en
stor del av ungdomarna, både flickor och pojkar. De yngre (13-15 år) uppger att de besöker fritidsgård
regelbundet. Bland de äldre är det framför allt de unga männen som söker sig till fritidsgård eller
ungdomshus, nämligen 16% i åldern 16-18 år. Motsvarande siffra för de unga kvinnorna är 3 %.
Det förekom också geografiska variationer. I vissa delar av storstaden var andelen som besökte
ungdomsgård betydligt högre både för flickor och pojkar (Ibid.).

Utgångspunkt för fritidsgårdarnas tillkomst var att de skulle förhindra att unga på sin fritid höll
till ute på gator och torg. Statsbidragen motiverades med att verksamheten skulle minska kriminalitet
och stökighet hos pojkar, dvs. det som allmänheten hörde, såg och stördes av (se  Olsson, 1992,
Tebelius, 1998). Detta har gjort att tyngdpunkten ofta har legat på sådana aktiviteter som pojkar
gillar, nämligen idrott, kortspel, spela musik etc. och att besökarna till stor del är pojkar.

Det har skett en ökning av forskning med kvinnovetenskaplig inriktning, men fritidsforskning
med ett genusperspektiv är av mycket liten omfattning i Sverige. Detta ville den statliga utred-
ningen Fritid i förändring - om kön och fördelning av fritidsresurser (SOU: 1995:145) uppmärk-
samma och råda bot på. December 1995 anordnades en konferens med utländska fritidsforskare
från Storbritannien och USA. En av dessa var professor Hendersson från USA, som har varit verk-
sam fritidsforskare med ett feministiskt perspektiv i många år. Hon har särskilt intresse av att
tillämpa feministiska teorier på traditionell fritidsforskning, vilket innebär att maktfrågor lyfts fram
och att t.ex. uppmärksamhet riktas mot hur flickors fritidsintressen missgynnas i samhället. Exem-
pel på det senare är att verksamhet t.ex. ishockey som i första hand intresserar pojkar subventione-
ras i stor utsträckning men inte t.ex. ridning som många flickor ägnar sig åt.

Genusperspektiv
Tidigare forskning om ungdom har oftast uppmärksammat pojkarna, eftersom de rörde sig mer i
offentli-ga miljöer. Dessutom medförde inte de metoder man använde att flickorna synliggjordes
(Öhrn, 2000). Flickorna själva ställde inte heller krav på uppmärksamhet på samma sätt som poj-
karna, vilket flera undersökningar bl.a. från skolan har visat (t.ex. Wernersson 1991). Genom att
använda andra metoder har forskarna kunnat upptäcka att också flickorna kan göra sig gällande
och synas i offentliga miljöer (Ericsson, 1993, Kleven, 1993, Örn 1998, 2000). Togeby (1985)
tyckte sig ha sett att:

Det har skapats ett nytt kvinnomedvetande, där kvinnor som grupp betraktat håller på att röra
sig från det som någon har kallat en objektidentitet till en subjekt-identitet, som karakteriseras av
att kvinnor känner sig i stånd att handla på egna vägnar (sid.14).

Feministisk forskning har till uppgift att medvetandegöra och förändra. Att synliggöra kvinnor
inom olika sektorer av samhället kan ses som ett sätt att förbättra kvinnors livsvillkor. Genom att
uppmärksamma underliggande sociala och samhälleliga strukturer fungerar den feministiska forsk-
ningen som en kritik mot övrig forskning. Kritiken kan då handla om att synliggöra grunden till
diskriminering, upplysa om sexistiska fördomar samt utveckla nya metoder och ny teoribildning.
Den feministiska forskningen kan sägas ha passerat fem faser, nämligen osynlighetsforskning,
kompensatorisk forskning, dikotomisk forskning, kvinnocentrerad forskning och slutligen genus-
forskning (Henderson i SOU 1995:145). Vår utgångspunkt i denna artikel är ett kvinnocentrerat
perspektiv.
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Termen genus myntades för att skilja det kulturellt och socialt formade könet från det biologiska
(Hirdman, 1993). Genussystemet ska betraktas som dynamiskt. Det påverkas av förändringar i
samhällets olika delar och i människors liv. Inte minst den teknologiska utvecklingen förändrar
villkoren för människor, vilket i sin tur påverkar genuskonstruktionen. I vissa perioder kommer det
som är lika att förstärkas och det olika att försvagas medan i andra t.ex. vid ekonomisk kris och
arbetslöshet betonas snarare olikheterna mellan könen. Oavsett vilka uttrycksformer genussystemet
tar så finns kvinnoförtrycket fortfarande kvar och visar sig i människors val och handlingar. Bety-
delsen av både genus och kön konstrueras i varje samhälle och individerna socialiseras in i denna
konstruktion och införlivar den med bilden av sig själv. Det kön som en individ befinner sig i utgör
referensram för hennes handlingar. Vad som är kvinnligt och manligt skapas i de sociala relationer
som individen ingår och tillskrivs henne som personliga drag (Ibid., Haavind, 1998).

Kristeva, en fransk psykoanalytiker (refererad i Björk, 1996), talar om tre strategier inom fem-
inismen: den första att kvinnor vill uppnå jämlikhet med männen på det politiska och ekonomiska
planet genom att hävda att kvinnor är som män, den andra att inga skillnader finns mellan könen
och den tredje att kvinnor betonar sin särart i positiva ordalag, ett slags ”kvinnor är annorlunda än
män men det är bra annorlunda” samt ett där själva begreppet ”män” och ”kvinnor” upplöses och
ses som rena fiktioner, som ”tillhörande metafysiken” (a.a. s 13)

Med hänvisning till Kristeva’s strategier ser Björk den paradox som finns inom feminismen
idag. Feminismen är en politisk rörelse för kvinnans rättigheter, men den är också en rörelse för att
upplösa ”kvinnligheten” som grund för en människas identitet. Björk syftar då på den kulturella
konstruktionen ”Kvinnan”. Det finns en annan paradox i samhället, som feminismen sätter fingret
på. Vårt land är en demokrati men samtidigt också ett patriarkat, vilket gör att det egentligen inte är
särskilt demokratiskt. Feminismens paradox är en paradox blott i medel, menar Björk. För att det
någon gång skall bli möjligt att upplösa könen måste dessa göras mer synliga. Inte då som naturliga
identiteter, något som hela Björks bok vänder sig emot, utan som politiska konstruktioner. Detta
medför att hon förordar t.ex. positiv särbehandling som en politisk strategi. Målet på lång sikt är då
att upplösa den demokratiska paradoxen. (Ibid.)

Ungas deltagande i politiken
En vanlig föreställning är att dagens ungdomar är politiskt passiva, något som också redovisas med
jämna mellanrum i olika utredningar (se t.ex. SOU 1984:84, SOU 1997:71, SOU 1998:103, SOU
2000:1). De unga av idag, heter det ofta, vänder sig bort ifrån politiken. Det minskade intresset för
konventionell partipolitik bekräftas av statistik från Ungdomsstyrelsen (1999a). De större politiska
ungdomsförbunden har genomgått en kraftig minskning i medlemstalen under de senaste 10-års-
perioderna. Ungdomarna ser ingen koppling mellan de mål som förs fram av de politiska organisa-
tionerna och sin egen vardag. Partierna är enligt dem för tröga och en satsning på politiken är
alltför tids- och energikrävande. De föredrar istället aktioner och handlingar som inte kräver lång-
varigt engagemang (Sörbom, 2000).

Unga kvinnors och mäns minskade intresse för partipolitik kan också ha påverkats av riksdags-
politikernas intresse för frågor som berör ungdomarna. Endast en av fem ledamöter som lyfte fram
ungdomar som en viktig grupp, tyckte att det var mycket viktigt att representera de ungas intressen.
Dock fanns en viss skillnad mellan yngre (28%) och äldre ledamöter (16%). Czaplicka (1990) drar
slutsatsen att ungdomars intressen skulle få en mer framskjuten plats i riksdagen ifall fler ledamö-
ter var yngre.

Ett annat mått på intresset för politik är valdeltagandet. Internationellt sett är detta mycket
högt i Sverige och särskilt högt är det bland kvinnor (SOU 2000:1). För ungdomars del har valdel-
tagandet emellertid sjunkit. Den sjunkande andelen röstande bland ungdomsväljarna kan tolkas
dels som ett tecken på ungdomars ökade misstro mot parlamentarismen, dels som ett avståndsta-
gande från de etablerade partierna. Det finns en generell tendens till minskad benägenhet att iden-
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tifiera sig med ett bestämt politiskt parti, och denna tycks bli mer påtaglig längre ned i åldrarna
(Ungdomsstyrelsen, 1998).

Att de etablerade sammanslutningarna behövde förnyas ansåg även Micheletti (1994) och fram-
höll att organisationerna behöver ompröva sina idéer och metoder. Hon hänvisade till en framsynt
LO-funktionär som menade att rörelsen måste sluta att försöka få kontakt med ungdomar genom
att bjuda dem på kaffe med dopp i Folkets hus. Unga människor kräver mer av folkrörelser än
medlemskurser som förklarar organisationens historiska rötter och böcker som pedagogiskt visar
hur organisationen i början av seklet medverkade i kampen för politisk demokrati.

Ungdomar, särskilt flickor, är mindre intresserade av klassiska politiska frågor som fördelnings-
politik och ekonomi. De är mindre intresserade än resten av befolkningen av skatter, socialpolitik,
arbetsmarknadsfrågor med mera dvs. allt som traditionellt har dominerat politiken och också utgör
skiljelinjer mellan de olika partierna (Uppväxtvillkor 1991). Unga kvinnor är underrepresenterade
när det gäller det traditionella och formella politiska deltagandet, exempelvis i partiarbetet. Kvin-
nor står tillbaka jämfört med män i politiska sammanhang där det ställs relativt stora krav på att
man ska hävda sig själv och våga framföra sina synpunkter. Det som i vid mening kan kallas det
”politiska språket” kan göra att unga kvinnor stöts bort ur det politiska livet. Dahlgren och Dahl-
gren (1990) har i flera studier visat att kvinnor är betydligt mer obenägna än män att yttra sig i
formella sammanhang. Kvinnor drar sig också för att engagera sig partipolitiskt eller ta politiska
uppdrag därför att de inte tror sig kunna klara av det. Att stärka kvinnors självkänsla i politiska
sammanhang är en av de åtgärder som utredningen Varannan damernas föreslog i sitt slutbetän-
kande. Tre av projekten var också inriktade på att få unga kvinnor att bli mer aktiva i det politiska
livet. (Landby Eduards & Åström, 1993). Centerns ungdomsförbund formulerade i anslutning till
detta sina farhågor över åldern hos de aktiva kvinnorna i förbundet, vilket de menade försvårar för
unga kvinnor att vara med och diskutera. Författarnas slutsats blev: Receptet här, liksom för flera
andra projekt, är att utbilda kvinnorna till större kompetens och självförtroende så att de därefter
ska kunna bilda olika former av stödjande nätverk (a.a.).

Czaplicka (1990) hävdar att svagt politiskt självförtroende är vida utbrett bland befolkningen, i
synnerhet bland lägre utbildade och bland kvinnor. Enligt henne är det proportionellt sett fler kvin-
nor än män som anser att de i jämförelse med andra har mindre möjlighet att förstå vad som händer
i politiken. De bedömer också relativt oftare sin kunskap som otillräcklig för att fatta politiska
beslut.

För de politiska ungdomsorganisationerna ser det alltså dystert ut. Samtidigt finns det tecken
som pekar på ett ökat samhällsengagemang hos medborgarna. Det gäller såväl äldre som yngre.
65% av alla ungdomar i åldern 16-29 år som tillfrågades i Ungdomsstyrelsens studie (1998) tyckte
att man ska blanda sig i politiken, stödja det man tror på och protestera mot det som är fel. Det
politiska klimatet är hetare idag än på 60-talet. Människor skriver insändare, demonstrerar och går
på möten mer än tidigare. Det politiska engagemanget tycks öka med ökad ålder upp till 30 – 40
årsåldern då människor tycks vara mest aktiva och engagerade. Dels kan detta vara fråga om en
”livscykelprocess”, dels tar det tid att växa in i och förstå samhället (Ibid.).

Tittar vi närmare på statistik över politiskt engagemang visar sig bilden vara ganska komplice-
rad. Det finns ingen enkel sanning, utan hänsyn måste tas till vilken typ av deltagande som avses.
I utredningen Medborgarnas makt (SOU 1990:40) delades politiskt deltagande in i olika nivåer,
nämligen kontakter, partiaktiviteter, manifestationer och protester beroende på aktivitetens styrka.

Kontakter, att ringa eller ta andra initiativ till direkt påtryckning på politiskt inflytelserika per-
soner, var vanligast i medelåldern. Ungdomar och äldre var mer passiva. Inom alla åldersgrupper
var männen mer aktiva än kvinnorna. Nivån Partiaktiviteter kännetecknades också av att männen
var mer aktiva än kvinnorna. Även ungdomar deltog relativt lite i traditionell partipolitik.

En helt annan bild framträdde när det gäller övriga nivåer av politiskt deltagande, nämligen
manifestationer och protester. I dessa sammanhang var kvinnorna genomgående mer aktiva än
männen, utom vad gällde de allra äldsta. De unga kvinnorna var mest aktiva när det gällde att t.ex.
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delta i bojkotter och namninsamlingar, lämna ekonomiskt bidrag och bära kampanjmärke. Protest-
aktiviteter innebar i detta sammanhang att delta i demonstrationer, strejker och olagliga protester.
Den grupp som särskilt skiljde ut sig när det gäller protester var kvinnor i åldern 16-20 år. I övrigt
fanns det endast smärre skillnader mellan olika grupper. Det var överhuvud taget en liten minoritet
av befolkningen som engagerar sig i protestaktiviteter, men av dessa tycktes de unga kvinnorna
vara mest militanta (Petersen & Thörn,  1994).

Andra undersökningar har också visat att det finns ett intresse hos ungdomar för att vara med i
alternativa grupperingar och utomparlamentariska aktioner (se t.ex. Westholm, 1991, Nilsson, 1998).
När det gällde handlingsinriktade protester var kvinnorna särskilt aktiva. Många flickor var be-
redda att arbeta för frågor som de tyckte var viktiga under förutsättning att de ej behövde ansluta
sig till något politiskt parti (SOU 1991:12, Tebelius & Ericsson 1995a, b).

Den danska statsvetaren Togeby (1986) kom i sin undersökning av ”gräsrodsdeltagelsen i Nor-
den” fram till att rörelsen hade större utbredning i Sverige (20% var aktiva) än i övriga nordiska
länder (Danmark 14 %, Finland 5%, Island 17 % och Norge 10 %). Hon beskrev hur ungdomarnas
intresse hade förskjutits till just ”gräsrotsnivån” dvs. att deltaga i offentliga möten, demonstratio-
ner, namninsamlingar, festivaler, stödfester och bojkotter av olika slag riktade mot begränsade och
konkreta frågor. De bildade också aktionsgrupper som verkade utanför det etablerade politiska
systemet. Hon fann emellertid ett klart positivt samband mellan ”gräsrotsengagemang” och intres-
set för samhällsfrågor i stort. De unga kvinnor, som var mest ”gräsrotsaktiva”, tenderade även att
vara mer intresserade av andra samhällsfrågor och mer benägna att ta ställning till samhällsfrågor
i stort. Dessa unga kvinnor kom oftast från medelklassen (Ibid.).

Den typ av politiskt deltagande som handlar om opinionsbildning och protester är alltså
vanligast bland de unga. I Nilssons undersökning (1998) framkom att drygt ¼ av ungdomarna
aktivt engagerat sig i samhällsfrågor någon gång under det senaste året (a.a. sid. 87). Ungdomar
intresserade sig mest för frågor som handlar om överlevnad, t.ex. miljöfrågor och frågor kring
kärnvapen, samt i sådant som direkt berör den egna konkreta situationen. T.ex. har intresset för u-
landsfrågor minskat medan Europa har kommit i förgrunden. Fredsengagemang har på motsva-
rande sätt fått träda tillbaka för ett ökat miljöengagemang. Det politiska intresset har alltså inte
minskat utan har flyttats till andra områden och tagit sig nya uttryck som t.ex. i aktionsgrupper,
enfrågerörelser och nya typer av föreningar. I hög grad har de unga kvinnorna visat sig vara med i
dessa rörelser (SOU 1991:12).

Bilden av en opolitisk och oengagerad ungdomsgeneration stämmer därför inte. Ungdomar kanske
säger att de är ointresserade av traditionell partipolitik. När det gäller engagemang i framtida sam-
hällsfrågor är ungdomar väl så engagerade som de äldre generationerna. Breddas alltså perspekti-
vet till andra aspekter av medborgaraktivitet än vad som vanligen innefattas i politisk aktivitet
framträder en helt annan bild och i denna framträder framförallt flickors och unga kvinnors enga-
gemang och aktivitet (Petterson,1988, Nilsson, 1998, Sörbom, 2000).

Ungas deltagande i idérörelser
Vid sekelskiftet växte arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelsen fram som en betydande del av
svenskt föreningsliv. Dessa tre rörelser var proteströrelser i bemärkelsen att de engagerade sig
starkt i samhällsfrågor och verkade för förändring t.ex. i arbetsrätten. Deras roll är en annan i
dagens samhälle och även de problem som de inriktar sig mot är annorlunda (Trondman, 1998). I
dag domineras föreningslivet starkt av idrotts- och hobbyorganisationer, vilka kan betraktas som
medlemskapsorganisationer utan nämnvärt samhällsengagemang.

Även de gamla idérörelserna har minskat sitt antal aktiva medlemmar de senaste decennierna.
Enligt Ungdomsstyrelsen tappade ungdomsorganisationer cirka 401.000 medlemmar i åldern 7-25
år under perioden 1983/84 - 1994/95 (SUR 1994).  Den procentuella minskningen av medlemsan-
talet under denna period var 36,5 procent. Utredarna konstaterade att idéföreningarna har större
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svårigheter än t.ex. idrottsorganisationer. Dessa föreningars verksamhet tycks alltmer ha mist sin
attraktionskraft och de har uppenbara svårigheter att rekrytera såväl ledare som deltagare till sin
verksamhet. Mycket tyder på att ungdomar inte i lika hög utsträckning som tidigare är beredda att
engagera sig i dessa organisationer med sina traditionella ideologiska program (SOU 1998:155).

Det finns emellertid informellt organiserade ungdomsgrupper inom andra områden. Ett område
som bör nämnas är de tusentals musikgrupper som växte upp under 80- och 90-talet och nu finns
runt om i Sverige. Enbart i de olika rockcirklar och kulturgrupper som organiserades av studieför-
bunden 1990 fanns drygt 70.000 ungdomar med (SOU 1991:12). Flickorna var i störst utsträckning
med i teater, dans och showdansgrupper. Bland rockgrupperna var pojkar mest aktiva. Om vi till
detta räknar alla de spontana och mer eller mindre organiserade rock-, musik-, dans-, och kör-
grupper som finns i landet utgör detta en stor folkrörelse som berör enbart unga människor.

Trondman diskuterar orsaken till det låga samhällsengagemanget utifrån begreppet ”tomrum”,
som han hämtat från historikern Torkel Jansson (i Trondman, 1998). Denne analyserade över-
gången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Han menar att när en samhällsform börjar
ersättas av en annan uppstår till en början ett tomrum, som så småningom fylls. Ur denna process
uppstår en ny samhällsform. Trondman menar att en liknande situation som den Jansson analyse-
rade finns i dag, när industrisamhället transformeras till informationssamhället. Detta påverkar
särskilt ungdomarna, framför allt inom det som Trondman benämner det social-politiska tomrum-
met. Olika ungdomsgrupper drabbas mer eller mindre hårt av detta. För en del innebär tomrummet
en utmaning och en möjlighet, medan det för andra ger risk för marginalisering. En tydlig tendens
är också att när de sociala skillnaderna ökar tillskrivs detta individen istället för att ses som ett
kollektivt villkor. Effekten blir att ungdomarna tappar tilltron till politiken och inriktar sig på att
hantera sina egna liv istället för att engagera sig i det gemensamma. Det påverkar givetvis också
individens känsla för sig själv. Även i relation till självkänslan finns ett tomrum och för att fylla
detta riktas uppmärksamheten mot stil och smak snarare än existentiella frågor. Känslan av tillhö-
righet till en större grupp blir mer en fråga om yttre likhet än delade värderingar och gemensam
ideologi. Den grupp man identifierar sig med är den som finns nära och som man delar livsstil och
sammanhang med (a.a.). Någon annan får ta hand om de samhälleliga problemen så att var och en
själv kan ägna sig åt sina individuella livsprojekt (se också Blomdahl, 1990).

Även Lyttkens (i Blomdahl, 1990) menar att det utmärkande för vår tid är att varje enskild
individ i allt större utsträckning sätter upp individuella livsmål. Förbättrad ekonomisk standard,
ökad arbetsfördelning och förkortad arbetstid har utan tvekan medfört att många kunnat förverk-
liga sina privata livsmål. Att bli medlem i en förening är inte i samma utsträckning som förr en
handling som är inriktad mot att nå bestämda mål. Den som i dag vill uppnå samhällsförändring
kan köpa ställföreträdande aktörer och själv istället syssla med sina privata livsprojekt. Det är
mycket tidstypiskt att 150.000 människor istället för att vara aktiva i miljörörelsen betalar med-
lemskap i Greenpeace utan att kräva något inflytande över organisationen. Troligtvis tycker män-
niskor att deras individuella livsmål bättre låter sig förverkligas utanför än inom föreningslivet.

I dag upplever många yngre människor vanmakt, därför att de inte ser hur de ska kunna påverka
sin egen livssituation, t.ex. när det gäller bostad, arbete och närmiljö. De vill förändra, men inte om
de tvingas delta i diskussioner om hur problemen ska beskrivas och handlingsmöjligheter analyse-
ras i abstrakta termer. Vad de snarare vill är att göra något här och nu. Ofta har vuxna svårt att
hantera den handlingsvilja som dessa unga visar upp. De, som är aktiva, frågar inte heller om de får
utan iscensätter saker på sitt eget sätt. Detta ogillas av många vuxna och de, som handlar, stämplas
som ”aktivister”. Makthavarna beskyller dem för att agera utomparlamentariskt och inte följa de-
mokratins spelregler. Många ungdomar anser att civil olydnad är försvarbar i vissa lägen. Bl.a. är
det ett sätt att få vuxna att reagera och lyssna. Tengström (1994) är kritisk till ungdomarnas aktio-
ner främst därför att det handlar om enfrågekampanjer. Hellre än att acceptera färdigpaketerade
åsikter, som tillhandahålls av politiska föreningar, tar dessa ungdomar ställning i varje enskild
fråga. De vägrar att kompromissa mellan ’bevarande-’ och ’exploateringsintressen’ och för att
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höras måste de därför ta till drastiska aktioner. Att ungdomarna protesterar och inte använder eta-
blerade kanaler för inflytande innebär, enligt Tengström, att demokratiska processer håller på att
förändras mot det han vill kalla ’ad hockrati’ (Ibid.).

I Sverige finns en av tradition folkrörelser och kollektivt handlande, men organisationerna tycks
ha stelnat och attraherar inte längre den yngre generationen. Kanske kan detta förstås utifrån Melluci’s
teorier om att ungdomar närmar sig rörelser inte utifrån rörelsens ideologi utan som ett led i sitt
identitetsarbete (Melluci, 1996). Man går med i en rörelse för att protestera men också för att finna
sin egen identitet. En social rörelse behöver inte vara formad som en förening i traditionell mening.
Den är snarare en lös sammanslutning för att hantera ett gemensamt upplevt problem eller fråga.
Exempel på sådana grupper är husockupanter, trädkramare m.fl. Gemensamt för dessa är, enligt
Togeby (1986), att de är öppna för alla och inte förbehållna personer som är medlemmar av en
bestämd grupp eller organisation.

Thörn (1991) såg gräsrotsrörelserna bland ungdomar som en ”brokig” rörelse och likställde den
med en slags ungdomskultur. Rörelserna gav ungdomarna utrymme att handla både på ett politiskt
och kulturellt plan. De nya rörelsernas organisation var beroende av äldre strukturer. För att få
bidrag måste de anpassa sig efter de traditionella rörelsernas form. Dessutom kunde det sätt protes-
terna presenterades på vara avgörande för vilket bemötande de fick. Att samhällets repressiva kraf-
ter slog till om alternativen fördes fram på fel sätt har ju visat sig både vid husockupation och när
slakteribilar bränts.

Slutnoter
1 Områdesarbete kommer från Seattlementsrörelsen som var en filantropisk rörelse som växte fram i England i
början av seklet och som betonade samarbete för sk inbördes hjälp (i Mattsson, 1986).
2 För definition av postmodernism, se Lyon, 1998.
3 Till socialgrupp 1 hör ungdomar till föräldrar som är högre tjänstemän och fria yrkesutövare, företagare som inte är
ensamföretagare samt föräldrar som bedriver högskolestudier, minst är treåriga. Socialgrupp 2 består av ungdomar
till föräldrar som är lägre tjänstemän samt ensamföretagare samt föräldrar som ägnar sig åt högskolestudier som är
kortare än tre år. Till socialgrupp 3 förs ungdomar med föräldrar som är icke facklärda och facklärda arbetare (se
Blomdahl, 1990, Crompton , 2001).
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Har ungdomar något att säga till om?
Den förändring som det västerländska samhället genomgått under efterkrigstiden har inneburit en
ändrad situation för tonåringarna. Ungdomar utgör en grupp som är marginaliserad i bemärkelsen
att de inte har någon direkt funktion för samhället annat än att förbereda sig för framtiden. Ökad
utbildningstid, svårighet att få fast förankring på arbetsmarknaden och senare familjebildning gör
att ungdomstiden har förlängts. Ungdomar befinner sig i ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt
sammanhang som påverkas av både lokala och globala händelser. Inom ramen för det har olika
ungdomar skaffat sig skilda livserfarenheter. Samtidigt bidrar kommersiella krafter och media till
att avgränsa och likrikta ungdomsgruppen (Nilsson, 1998).

Den snabba sam-hällsutvecklingen har medfört att tidigare generationers erfarenheter och vär-
deringar uppfattas som föråldrade, något som de vuxna kan ha svårt att inse och acceptera. Samti-
digt utmålas ofta ungdomstiden av vuxensamhället som en tid av spänning, äventyr och utmaningar.
De unga måste på egen hand hitta vägar att forma sin identitet och finna riktlinjer för sin framtid.
Detta kan ta sig många olika former t.ex. gängbildning, graffiti, något som vuxna och också vissa
ungdomar i bland anser störande (Tebelius, 1988, 1998, Trondman, 1998). I Nilssons (1998) un-
dersökning hade många av ungdomarna en klar uppfattning om vad som skiljer skötsamma från
icke skötsamma ungdomar. Denna skillnad syntes emellertid inte i deras eget val av aktiviteter
(Ibid. sid 158).

Eftersom det inte finns fasta normer och regler i samma utsträckning som tidigare för männis-
kor att förlita sig på ställs individer inför ett antal val, som måste ske utifrån deras egen bedömning
och förmåga. Individens handlingar och reflektioner i samspel med andra utgör grunden för hennes
identitet. Giddens (1990) menar att en individs ”själv” uppstår i och med att det lilla barnet känslo-
mässigt accepterar en yttre verklighet. Detta själv konstrueras och rekonstrueras kontinuerligt ge-
nom individens reflektioner och tolkningar av sin egen livshistoria och i interaktionen med omgiv-
ningen. Det kan förstås som de känslor och uppfattningar som individen har om sig själv som en
och densamma oberoende av ålder och yttre omständigheter. Identiteten skapas alltså i en ständigt
pågående process och är både stabil och föränderlig (Ibid.).

Områdesarbete
För att försöka överbrygga klyftan mellan vuxna och ungdomar som uppstod under 70- och 80-
talen i många av miljonprogrammets bostadsområden togs olika initiativ av bl.a. fritidspersonal
ofta i form av särskilda projekt (Tebelius & Ericsson, 1995a). Ett sådant var områdesarbetet, vilket
har sin utgångspunkt i det samhällsarbete som uppstod genom den s k Settlement rörelsen1 i Eng-land
på 1800 talet. Syftet med denna var att minska spänningar i samhället genom att skapa en mötes-
plats i arbetarkvarteren för arbetare och överklass. Sådana möten skulle också bidra till att de
fattigas levnadsförhållanden förbättrades (Briggs & Macarty 1984).

I många kommuner omorganiserades fritidsnämndernas arbete under 80 talet i riktning mot
områdesarbete, vilket innebar att verksamheten skulle vända sig till samtliga människor i området
och inte bara vara för ungdomarna. Genom att få de vuxna att engagera sig och samarbeta skulle en
bättre förortsmiljö kunna skapas och situationen även för ungdomarna förbättras, menade man
(Mattsson 1986). När fritidsledarna fick en mer övergripande roll för området fanns emellertid en
risk att ungdomsverksamheten kom på undantag (Tebelius, 1986). Detta var ett av skälen till att vi
ville studera just ungdomarnas situation. viville studera just ungdomarnas situation.

Projekt ”Tonåringars plats i samhällsarbete” startade 1991 i tre kommuner, Huddinge, Jönkö-
ping och Örnsköldsvik, med medel från Byggforskningsrådet och Sveriges Allmännyttiga Bostä-
der. Syftet var att se vilken roll tonåringarna hade i områdesarbetet samt i vilken utsträckning deras
upplevelse av medinflytande i fritidsverksamheten hade påverkats av områdesarbetet. Vi var sär-
skilt intresserade av att ta del av flickornas erfarenheter. Vintern 1991/92 och 1993/94 gjorde vi ett
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antal intervjuer med ungdomar och vuxna, studerade dokument och gjorde observationer i områ-
dena. Totalt har 79 ungdomar mellan 12 och 23 år intervjuats, varav 11 två gånger. De övriga från
första intervjutillfället gick inte att få tag i av olika skäl. Några hade flyttat från orten, andra var
bortresta eller svåra att få tag i osv. Intervjuerna handlade om ungdomarnas känsla av att kunna
påverka och ha inflytande i sitt bostadsområde, deras kunskaper om områdesarbetet samt intresse
för samhällsfrågor. Flickorna frågade vi också om deras syn på att vara tjej respektive skillnaden
mellan flickor och pojkar samt hur de såg på sin framtid.

Merparten av de flickor och pojkar vi har intervjuat, var sådana som var aktiva med någon
organiserad verksamhet inom kommunal fritid. De flesta kom från arbetarklass och några från
lägre medelklass. Dessa ungdomar representerar endast sig själva, men de redovisar erfarenheter
som, tolkade i ett teoretiskt perspektiv, kan öka vår förståelse för ungdomarnas roll i områdesar-
betet. De flesta visade stor öppenhet och nyfikenhet, ville veta mer om undersökningen och varför
vi valt ut just deras område. På olika sätt förmedlade de, att de uppskattade det intresse vi visade
dem. De gav oss sitt förtroende t.ex. genom att ta oss med till sina särskilda ställen i stan.

Avsikten med vårt arbete har varit att ge röst åt de unga flickorna och pojkarna. I analysen har vi
utgått från deras eget sätt att uttrycka sin syn på och uppfattning om olika situationer, vilket inte
alltid överensstämmer med faktiska förhållanden. En sådan skillnad är i sig intressant, eftersom
den troligtvis speglar svårigheter och brister i kommunikationen mellan myndigheter och ungdo-
mar. Vid tolkningarna har vi försökt lyfta fram sådant som vi uppfattar viktigt för att förstå ungdo-
marnas plats och inflytande i områdesarbetet. (Se Patel & Tebelius 1987, Kvale 1997).

Beskrivning av orterna
På två av de orter vi valt att studera hade områdesarbete nyligen införts (Visättra i Huddinge 1988,
Gullänget i Örnsköldsvik 1989) som ett samarbete mellan kommun, kommundel och fritidsnämnd,
medan områdesarbetet i Råslätt, Jönköping var av äldre datum.

Hösten 1990 startade ett projekt i stadsdelen Gullänget med en seminarieserie om området för
de boende, som resulterade i ett antal arbetsgrupper. Man använde sig bl.a. av öppna frågor för att
få boende intresserade av projektet och få dem att dela med sig av sina tankar och funderingar om
vad som var bra eller dåligt i området. Därefter såg en intresseförening, bestående av boende och
tjänstemän, till att verksamheten fortsatte. Fritidsnämnden och Folkets Hus föreningen blev ansva-
riga för ett intresseområde, som kommit fram i dialogen med de boende. Det innebar att Folkets
Hus (Gnistan) öppnades för alla typer av aktiviteter och med kafét som huvudsakligt samlings-
ställe för vuxna och ungdomar. Där arrangerades sådant som musikkafé, folkdans, kursverksamhet
av olika slag. För ungdomarna fanns ett biljardbord och pingisbord som sällan användes samt
replokal och lokal för filmvisning i källaren. Ungdomarna upplevde att miljön var stel och ödslig
och de kände sig inte riktigt välkomna. Deras huvudsakliga träffpunkt blev ingången till Folkets
Hus, där de hade översikt över folk som kom och gick. Ett beslut att bygga om Folkets Hus fanns
sedan gammalt och i september 1993 stängdes huset. För ungdomarna ordnades en tillfällig fritids-
gård i närheten. Den fritidsgården stängdes i april 1994 och ett år senare öppnades Folkets Hus
igen med nya lokaler för ungdomarna och vuxna.

Fritidsförvaltningen i Råslätt gjorde en omorganisering av sin verksamhet 1982 och införde
områdesarbete. Utifrån idéer och förslag som de boende formulerade med hjälp av arbetsboksmet-
oden2, bildades ett antal intressegrupper. 1985 startades ett särskilt projekt för att förbättra området
för ungdomarna med medel som anslagits med anledning av Världsungdomsåret. Fortfarande var
emellertid tanken att alla i området, även de vuxna, skulle involveras och vara delaktiga i den
verksamhet som utvecklades.

Samma arbetsätt som grundlades under projekttiden, att ungdomarna självständigt tog
ansvar för verksamheten i grupperna tillämpades även i fortsättningen. Vid vår studie var ett
antal ungdomar aktiva med t ex kafé, disco, musik, media och idrott. Många tonåringar, varav
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merparten flickor, var också engagerade i Lokala ungdoms-forum som var ett medinflytande-
projekt uppdelat på nio områden i Jönköpings kommun. Meningen var att ungdomarna genom
detta skulle ges möjlighet att påverka i lokala frågor och hitta gemensamma former för hur
påverkan skulle ske. En bärande tanke var att skapa mötesplatser där ungdomar och politiker
kunde komma till tals med varandra (Tebelius & Ericsson, 1995a).

I Visättra drevs utvecklingsarbetet av kommundelsnämnd, Hyresgästförening och bostads-
företaget fram till våren 1992, då projektet avslutades. Avsikten med områdesprojektet var att höja
kvaliteten för de boende i området genom att utveckla former för medinflytande. Tonåringarna höll
till i fritidsgården som låg i bottenplanet på ett av hyreshusen, där det fanns café, styrketränings-
lokal, rum för att spela innebandy, ett f.d. musikrum m.m. Samtidigt som själva projektet upphörde
genomförde Huddinge ett sparbeslut på 250 miljoner som fick drastiska konsekvenser för kommu-
nen. Besparingar skulle främst göras inom barn, ungdoms  och kultursektorn t ex genom att biblio-
tek, fritidsgård och öppen förskola lades ner. Protester från Huddingeborna uteblev emellertid inte.
Genom att bl a ungdomarna kunde mobiliseras till demonstrationer och namninsamlingar kunde
Visättra fritidsgård räddas. Den öppnades igen men med reducerad personal och minskat öppethål-
lande.

Modern ungdom
Ungdomarna på de tre orterna får liksom annan modern ungdom inblick i vad som händer runt om
i världen via massmedia. Dramatiska och spektakulära händelser förmedlas i form av korta
ögonblicksbilder i TV eller på video. Ideal och förebilder växlar snabbt och kan ge tonåringar-na
en känsla av att allt är möjligt; att man själv har ansvar för vem man blir och hur man utformar sitt
liv. Det rika bildflödet gör världen fragmentarisk och svårförståelig. Uppluckring av traditionella
normer och regler medför att ungdomarna har litet stöd, när de ska skapa en självbild. De kan
istället söka bekräftelse på sin identitet i ungdomskultur och kamratgäng (Petersson, 1990).

De livsstilar ungdomarna väljer är i hög grad kopplade till fritidsverksamheten. Fokus har för-
skjutits från arbetsliv till fritid. Det är i första hand då man tycker att man kan förverkliga sig själv
(Se diskussion i Thörn, 1991, Trondman, 1998, Nilsson, 1998). När helgen kommer lever man upp,
då ska man ut och ha roligt. För självförtroendet och för att signalera vem man är, markerar man sin
identitet i kläder, frisyr och musiksmak. Som en av pojkarna uttryckte det: ”Självförtroende är
grymt viktigt, annars blir man en i mängden och det vill man inte.” Genom att söka sig till sina
jämnåriga kan den känsla av vilsenhet och ångest dövas som friheten i det moderna samhället tycks
ge upphov till (Ziehe, 1986). Tillsammans med kamraterna kan man känna sig innesluten i en trygg
gemenskap. Beroendet av andra kan, enligt Giddens (1990), åstadkomma en känsla av ontologisk
trygghet hos individen dvs. känslan av att vara som andra och höra till gruppen, på samma gång
som hon upplever existentiell oro dvs. frågor om framtiden, livets mening etc. (Ibid., sid 91-97).

Genom ständigt nya upplevelser, som bl.a. media ger möjlighet till, påverkas både flickor och
pojkar. De vill att det ska hända något hela tiden. Det skapas bland dem ett antal kollektiva myter
som kan uttryckas som ”det finns inget att göra”, ”vi har ingenstans att vara”, ”här är så dött och
tråkigt” (Petersson, 1990). Särskilt pojkar kan försöka att motverka tråkigheten t ex i form av
motorisk rastlöshet. De ungdomar, som vi mötte, fick till viss del utlopp för detta på gården, där
pojkarna ofta spelade kort, pingis eller biljard och tillsammans med flickorna gick runt och kol-
lade, köpte fika, träffade kompisar osv.
Ett flertal studier har visat att flickor i mindre grad utnyttjar det kommunala fritidsutbudet, vilket
också gäller besök på fritidsgård (se bl.a. Blomdahl & Claesson, 1989, Nilsson, 1998). En av
flickorna berättade att hon började gå på gården därför att hennes pojkvän gick dit. Nu hade hon
emellertid träffat en annan, som inte gick på gården och då hade hon också slutat gå. Att hänga med
pojkarna och att vara en i deras beundrarskara kan innebära frihet från föräldrarnas kontroll och
kan samtidigt ge flickorna en känsla av äventyr (se t.ex. Wulff, 1988).
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Ungdomarna ville påkalla uppmärksamhet på olika sätt t.ex. genom att samlas på en central
plats och kommentera de som passerade, ha jackorna på inomhus eller ”slänga käft” med vakt-
mästarna eller annan personal. På de olika orterna fanns utrymmen där ungdomarna var utanför de
vuxnas omedelbara kontroll, där de kunde vara ganska ostörda och känna sig fria, t.ex. en entré,
rökrum eller replokal. När det blev varmare samlades ungdomarna utanför t.ex. Närlivs, Kiosken
eller Grillen. De ville vara där andra lade märke till dem och samtidigt ha uppsikt över folk. ”Där
är det bänkar och så kommer folk”, berättade en av flickorna. Enligt Lieberg (1994) är det en del av
tonåringarnas självbild att utforska närmiljön på olika sätt. Ställen där ungdomarna samlades för
att synas kallar han ”on stage” till skillnad från ”back stage”, dvs. de utrymmen ungdomarna valde
när de ville vara helt för sig själva. När tonåringarna blev äldre ökade deras behov av att vidga sin
aktionsradie. De rörde sig utåt mot stadens centrala delar (det informella uppsökandets princip,
enligt Petersson 1990). De ungdomar, vi intervjuade, sökte sig till bestämda platser t ex järnvägs-
stationen, hamnplan, affärscentrum eller något ställe som serverade öl eller hade öppet sent. Poj-
karna drev omkring, tittade på skivor och gick till MacDonalds. Flickorna åkte däremot hellre till
ett  köpcentrum för att kolla kläder och småprylar.

Både när de rörde sig hemmavid och när de samlades i centrala delar av staden kom särskilt
pojkarna lätt i konflikt med vuxna som har andra åsikter om hur ungdomarna skulle bete sig och
var de skulle befinna sig. I och med att deras uppförande stred mot de krav på ordning och reda som
de vuxna hade, blev det lätt konfrontation (jmf. Mattsson, 1997). Ungdomarnas beteende å andra
sidan kan ses som ett exempel på deras kamp att hävda sitt oberoende och sin frihet mot
vuxensamhällets regler och normer.

Könsmakt
Föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt införlivas tidigt i barns medvetande
och uttrycks som normer för uppträdandet. I vissa åldrar är det mycket viktigt att vara som andra
”tjejer” eller ”killar”. Dessa föreställningar kan vara förvånansvärt stabila och därför upplevs de
också som självklara.

Rådande köns  och maktstrukturer påverkar i stor utsträckning hur de flickor, som vi har intervjuat,
utformar sina liv. När de berättade vilken typ av utbildning eller jobb de ville ha blev det inom de
kvinnodominerade områden som fanns inom ramen för deras klassbakgrund t ex kassörska, servi-
tris eller barnsköterska. Flickornas syn på sig själva och sin framtid höll sig inom traditionella
mönster. Även den tonårs-flickan som körde egen bil och kunde en hel del om bilar och motorer,
valde sin framtid inom ramarna för en traditionell kvinnoroll.

Fritidsgården betyder mycket för flickorna i yngre tonåren (12 14 år). Då är de ofta lika mycket
där som pojkarna (Blomdahl & Claesson 1989), men deras motiv till att vara där är delvis annor-
lunda än pojkarnas. Ofta när flickorna kom till gården verkade de enbart passiva. Frågade fritids-
ledaren vad de vill göra, kunde svaret bli ”inget” eller ”vet inte” (Ericsson 1991). Eftersom kom-
munerna anslår en mängd resurser till idrottsverksamhet, gynnas främst pojkarna och det finns
mycket lite av det som flickorna är intresserade av. Några flickor konstaterade:

”Det är bara massa killar som sitter i kafét och spelar kort och sådär. Så det blir inte att jag går
hit andra dagar än de jag ska ha hand om kaféet. Det finns inte så mycket att göra här tycker jag.
Det är ju inte så roligt att spela biljard och sånt.”

Genom våra intervjuer kunde vi konstatera att flickorna ägnade sig åt viss verksamhet, t.ex.
hjälpte till i kaféet, med diskot eller tog hand om djur, medan grabbarna övervägde i musik  och
mediagrupperna eller som discjockey. För flickorna var dansen ett område som gav dem speciella
möjligheter att visa upp sig men också aktivt markera sin integritet (Tegner 1991). En av flickorna
i ett av diskoråden tyckte egentligen att hon hade blivit för gammal, men att hon ville vara kvar ett
tag till för att få ”dansa och skämma ut sig”. I andra sammanhang måste hon mer tänka på att
uppföra sig vuxet, tyckte hon. Genom att arrangera och delta i disco fick de en plats att agera från,
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visa upp sig och spela med sin kvinnlighet. Deras behov av estetisk framtoning var lika stark som
pojkarnas musicerande, men detta togs inte riktigt på allvar. Inte på någon av orterna hjälpte fritids-
ledarna flickorna att få igång en mer målinriktad kabaré- eller teaterverksamhet.

Varken flickor eller pojkar ansåg att det spelade någon roll om man var kille eller tjej i råden.
Även om arbetet i grupperna ofta blev uppdelat med flickor för sig och pojkar för sig, menade
flickorna att man valde att göra det man tyckte var roligast. Killarna var förstås ofta stökiga som de
brukar i den åldern (14 15 år) enligt flickorna. Om det hade varit bara tjejer skulle det ha blivit mer
samarbete och mer jämt fördelat jobb, ansåg en av dem. Som det nu var försökte killarna smita
undan de tråkiga jobben. ”Det blir ju alltid att tjejerna gör mer, i fall det är något jobbigt så blir det
att tjejerna får göra det. De har ju ingen makt över grabbarna,” var hennes slutsats.

Efterhand som flickorna blev äldre och de fick kompisar som har egna lägenheter, upphörde
deras behov av fritidsgården som samlingsplats. De pojkar som gick där uppfattades som alltför
små och barnsliga. Nu var det äldre killar som gällde. Genom att flytta hemifrån, skaffa egen
lägenhet ihop med en väninna eller pojkvän kunde tonårsflickorna frigöra sig från beroendet av
föräldrarna. Att bo ihop med en väninna som var lik en själv kunde vara ett sätt att hålla rädslan för
allt för stor självständighet under kontroll samtidigt som den unga kvinnan fick fortsatt bekräftelse
på att hon hörde ihop med någon (jmf  Jørgensen 1985, Grewin, 2001). På olika sätt försökte
tonårsflickorna att bli erkända som vuxna och få utrymme att själva bestämma över sina liv.

När flickorna resone om framtiden, talade de om att först ’leva’. De syftade då på allt det roliga
de ville göra innan de skaffade sig familj och barn. Att leva handlar om att träffa mycket folk och
kompisar innan man stadagar sig, som någon uttryckte det. Dessutom hade de t.ex. drömmar om att
bli sångerska, dansare, fotograf, skåderspelare osv. De lite äldre flickorna nämnde att de ville åka
utomlands med en kompis eller kanske som aur-pair. Få av dem hade emellertid möjlighet att
realisera dessa drömmar, eftersom de hade lite inflytande på de faktorer som styrde deras liv. Det
allra viktigaste för flickorna var ändå att få jobb, inkomst och ett arbete som intresserade dem. För
de lite äldre flickorna var detta det överskuggande. Även om de räknade med att bilda familj och
vara hemma med barnen någon tid, var det viktigt att behålla jobbet. ARbetete var också det som
avgjorde var de kunde tänka sig att bosätta sig. Deras erfarenhet av mammaornas tillvaro var att
egen inkomst var en garanti för viss frihet.

Ansvar för egen fritid
Även de ungdomar som inte är med i förening har kravet på sig att de ska vara aktiva med någon-
ting så att de lär sig acceptera vuxensamhällets normer bl.a. demokratins spelregler. Det är inte
vanligt att ungdomar har något större inflytande över t.ex. en idrottsförening eller i skolan. I fritids-
verksamheten förväntas de emellertid ta ansvar. De tonåringar som deltog i öppen verksamhet på
de olika orterna möttes ofta av ett dubbelt budskap om både frihet och disciplinering. För att du
skulle ha en känsla av att desjälva bestämde vad de ville göra, kunde de få svara för olika aktivite-
ter under ledarnas överinseende. De planerade och ordnade gemensamma arrangemang t.ex. disko,
musik eller filmvisning. De gjorde själva ansvars- och arbetsfördelning, hade utvärderingsmöten
och inkasserade pengar. Att ungdomarna engagerade sig i råden var mest en slump enligt dem
själva. De var sådana som ofta var på gården och därför blev tillfrågade av fritidsledaren eller
kände någon kompis som redan vara med. De tre flickor, som var bland de mest aktiva i Lokala
ungdomsforum, hoppade på trots att de egentligen inte visste vad det var fråga om. När de väl var
med och förstod vad det handlade om blev de engagerade och tyckte att det var roligt att få göra
något aktivt. Det fanns också exempel på ungdomar, både pojkar och flickor, som mer aktivt  hade
sökt sig till gruppeprna för att de ville ha inflytande. De var helt inställda på att man kunde påverka
om man bara sa ifrån. I Visättra hade några ungdomar uppvaktat Bostadsbolaget för att få en skate-
board ramp men utan resultat. Hade de bara varit tillräckligt många så hade det nog gått, ansåg en
av pojkarna.
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De gruppe som ungdomarna bildade kan bl.a. ses som en reaktion mot det traditionella förenings-
livet. Tonåringarna var mer inriktade på själva arbetet än på former för att fatta beslut och de
träffades bara när de hade något konkret att planera och genomföra. De hade stort inflytande på
verksamhet i råden och grupperna, även om fritidsledarna såg till att mötena kom till stånd och
genomfördes utan bråk. Inte på någon av orterna hade de unga själva ansvar för ekonomin. Däre-
mot tog de ansvar för ordningen t.ex. vid discot så att ingen förstörelse förekom. På vissa ställen
fungerade ungdomarna i gårdsrådet som en slags assistent till fritidsledaren, medan de som job-
bade i t.ex. kafét snarare kände sig enbart som arbetskraft. Belöningen kunde i de flesta fall bli en
gemensam resa. Ungdomarna uppfattade att de också fick belöning på annat sätt genom att de blev
kända och respekterade av de andra. Deras position stärktes av att de gjorde ”vuxensaker”. Råden
och grupperna betydde särskilt mycket för flickorna, eftersom de där kunde pröva på olika aktivi-
teter samtidigt som den sociala gemenskapen vara stor.

I Visättra och Gullänget fick ungdomarna arbeta ganska självständigt, eftersom det bara fanns
en respektive en och en halv fritidsledare medan i Råslätt varje grupp hade ”sin” fritidsledare.
Denna gav emellertid ungdomarna ganska fria händer och var lyhörd för deras önskemål. Ändå
tycktes de flesta initiativen komma från fritidsledarna. Fritidsledarna hade en central roll i verk-
samheten. De utgjorde en brygga mellan vuxenvärlden och ungdomarnas värld. Ungdomarna upp-
fattar ledarna som vuxna men också som lika dem själva. Så här uttryckte en av pojkarna det:  ”Det
är inte några ledare, fritidsledarna. De är ju kompisar helt enkelt. Dom är ju lite äldre och så där
och det kan ju vara bra att känna äldre människor ibland.”

En fritidsledare ordnade t ex så att discorådet träffades några dagar före varje disco kväll och
fördelade arbetsuppgifterna. Så här beskrev en av flickorna i Gullänget hur planeringen gick till:

” Det är väl lite si och så. Det är väl G mest som planerar. Vi samlas då och så ställer han olika
frågor, vad vi ska ha för tävlingar, vad discot ska heta osv. Så får vi komma med förslag, sen så
finslipar han det och tar ut det som vi ska ha.”

Även här hade fritidsledaren tagit det ekonomiska ansvaret. Själv menade samma flicka, att de
egentligen kunde få bestämma mycket mer, men att de var så slappa. Det tycktes som om ungdo-
marna hade tagit till sig de vuxnas syn på sig själva, bl.a. när de inte trodde sig om att kunna klara
ansvaret för ekonomin. Deras erfarenhet var att det blev struligt och stökigt om de själva skulle ta
hand om allting. Argumenten för att behålla fritidsgården i Visättra gick också på samma linje. I
överensstämmelse med de vuxnas föreställningar hävdade ungdomarna själva att om det inte finns
någonstans för dem att vara så drar de ner till stan och ställer till med bus.

Möjlighet att påverka
På alla tre orterna var ungdomarnas tilltro till vuxensamhället liten. De betraktade politiker och
högre tjänstemän med misstänksamhet. I Visättra och Råslätt blev inte motsättningarna så påtag-
liga utan yttrade sig mera som ett allmänt avståndstagande mot t.ex. Bystugan eller mot vakt-
mästarna i Stadsgården. I Gullänget däremot kom ungdomarna i direkt konfrontation med de vuxna
i och med att alla fanns i samma hus. Idén i Gullänget om att människor i olika åldrar skulle ha en
gemensam mötesplats var god. Den fungerade emellertid inte, eftersom de vuxna enbart utgick
från sina föreställningar om hur en sådan samlingsplats skulle utformas utan att ta hänsyn till att
ungdomarna hade egna behov av rörelseutrymme. Denna konflikt fick en särskild dimension ge-
nom den tradition som Folkets Hus rörelsen representerade (Mattsson 1997). Den självständighet
som hade börjat växa fram hos ungdomarna raserades effektivt när personalen slutade och Folkets
Hus stängdes för reparation. Några ungdomar försökte protestera genom fritidsledaren och med en
insändare till en lokal tidning, men de fick inget svar. De kunde ha vänt sig till styrelsen men tyckte
inte det var lönt. Som en av medlemmarna sa: ”Det fanns inget att göra. Vi hade ju ingen makt över
det, vi var ju bara där och spelade”.

Ungdomarna i Visättra visste också att deras möjlighet att påverka beslut som rörde deras var-
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dag var liten. En av pojkarna reflekterade över detta i samband med att fritidsgården skulle stängas:
 ”Jag tycker ändå att politiker kan gå och fråga folket vad dom tycker. Vi ska egentligen inte

behöva komma och demonstrera /.../ Jag tycker att dom ska kunna fråga själva /../ Så får dom veta
vad som gäller, vad folket tycker. ”

De upplevde snarare, att de inte blev tagna på allvar och seriöst bemötta, när de försökte an-
vända formella vägar för att göra sina röster hörda. Ungdomarnas erfarenhet var att så länge de
”skötte” sig brydde sig de som bestämde varken om dem eller vad de gjorde.

Reaktionen blev emellertid stark när kommunen aviserade att ett antal fritidsgårdar skulle stängas
med anledning av ett sparbeting, ”bomben” som fritidsledaren uttrycker det. Tillsammans med de
andra gårdarna lyckades fritidsledarna mobilisera ungdomarna, som demonstrerade, gjorde namn-
insamling och uppvaktade kommunpolitiker. Även om verksamheten skars ner, fick de behålla
gården och kunde känna att deras aktion hade lyckats. Att musikhuset i panncentralen beviljades
och pengar sattes till hade inte alls samma effekt eftersom reparationerna drog ut på tiden. De
ungdomar som var beredda att arbeta med huset tappade intresset när ärendet förhalades.

Ungdomarna i Jönköping hade helt andra erfarenheter. Trots det begränsade ansvaret i grup-
perna och råden tyckte pojkarna och flickorna att de hade inflytande, om inte annat så jämfört med
de som stod utanför. De kände sig delaktiga, eftersom de ordnade och självständigt genomförde
verksamhet. Genom att de hade lyckats med jobben, fick de bekräftelse på att de kunde ta ansvar
och klara av stora arrangemang. Ungdomarna jämförde med hur det var i skolan och menade att
möjligheten att bestämma var klart större i fritidsverksamheten. Flera var emellertid medvetna om
att de skulle kunna bestämma mer, men de tyckte att det krävde för mycket energi och tid att ta reda
på hur. Bristen på kunskap om hur de skulle gå tillväga och hur de formella besluten gick till,
hämmade dem.

Fredsarbetet i Råslätt, som bedrivits tidigare hade i mycket fungerat på så sätt som verksamhe-
ter i nya, alternativa rörelser beskrivs. Man utgick från en konkret, näraliggande fråga, med liten
politisk koppling och använde sig av symboliska, expressiva uttrycksmedel för att skaffa sig kun-
skap. För att få ihop pengar till att kunna cykla till fredsmötet ordnades olika aktiviteter som disko,
rockkonsert o dyl. Vid offentliga möten och diskussioner under vägen utvecklade tonåringarna
sina kunskaper och slipade sina argument. I grupperna stöttade medlemmarna varandra i de många
nya, ovana situationerna (Ericsson m fl 1991). Detta skapade en känsla av solidaritet som de fort-
farande pratade om vid intervjutillfället ca fem år senare. Så här berättade en pojke som var med i
fredsgruppen: ”Jag fick lära mig mycket nytt och det öppna-de ögonen på mig, för frågor i samhäl-
let ./..../ Man fick lära sig hur en organisation va upp-byggd och hur man gjorde såna grejer. /../
Man lärde sig så mycket nytt/../Jag har dessutom lärt mig att vara mer öppen och så till andra
människor. För det går ju inte att bara gå fram till folk och HEJ vill du skänka en krona och så va,
utan man måste gå direkt på frågan till folk liksom. ”

Idag, säger han, är han inte engagerad utan deltar bara i kafégruppen och mediaverkstaden på
Stadsgården. Ungdomarna som var med i lokala ungdomsforum hade också fått en annan syn på
möjligheten till inflytande. Enligt dem så var det bara att gå till representantgruppen med sina
önskemål så hände det saker både i skolan och i fritidsverksamheten. Visserligen ställde de ganska
låga krav på vad de ville driva igenom. Det rörde sig oftast om sådant som hade betydelse för deras
trivsel, t.ex. att göra skolan till en bättre arbetsplats eller tätare kommunikationer. När det gällde
större frågor hade de en känsla av att de hade behövt mobilisera många fler.

Få av ungdomarna kunde tänka sig att arbeta organiserat i någon förening med motsvarande
frågor. De hade en känsla av att en organisation skulle ta ifrån dem det individuella ansvaret. ”Man
behöver väl inte vara med i en politisk organisation för att ha politiska åsikter. Det kanske är
lättare att framföra dom där. Men då behöver man ju inte stå för dom själv, då står ju organisatio-
nen för det.”

De tog också avstånd från organisering i traditionella former med styrelse, ordförande osv. I sin
egen verksamhet behöver de inga formella beslutsregler. Det fungerar ändå och alla kunde känna



Har ungdomar något att säga till om? 25

att de var med och bestämde.
Vårt intryck var alltså att ungdomarna hade åsikter och brydde sig om vad som hände i kommu-

nerna. Däremot hade de inte tillräckligt med kunskap, tid eller intresse att aktivt kämpa för de
frågor, de tyckte var viktiga. Ungdomarnas uttalanden speglade också ett dåligt politiskt självför-
troende som bl.a. yttrade sig i att de inte hade någon idé om vad de själva skulle kunna göra för att
påverka situationen. De hade inte kunskapsunderlag och information tillräckligt för att analysera
det faktiska läget och bedöma vad som var möjligt. Inte heller var de hemmastadda i ett formellt
politiskt arbetssätt eller i makthavarnas sätt att definiera problemen. Resultatet blev att de flesta
drog sig undan och inte tyckte att det var lönt att försöka.

Nya möjligheter.
De ungdomar som besökte fritidsgårdarna uttryckte behov av att ha ett ställe att träffas och umgås
utan planerad verksamhet. För dem var engagemang inte i första hand att göra en insats utan fram-
för allt ett sätt att ha roligt, att vara tillsammans och kanske göra något för de andra.
Föreningsverk-samhet var knappast ett alternativ för dem. Den präglas för mycket av traditionella
strukturer och besluts-former. Särskilt flickorna har svårt att göra sig gällande i sådana samman-
hang (Blomdahl & Claesson, 1990). Varken flickorna eller pojkarna var särskilt benägna att accep-
tera formella mötesformer, som de upp-fattade som märkvärdiga. Själva använde de sig av lösare
beslutsformer, vilka tycktes fungera bra, om vi ser till vad de hade uppnått. Viktigt för dem var att
de kunde se sambandet mellan beslut och handling. De ville arbeta med en konkret fråga som gav
snabbt resultat och som fick dem att känna sig betydelsefulla.

Genom grupperna och råden blev flickorna synliga och de fick utrymme för sina intressen.
Deras önskan att skapa relationer och göra något för andra blev tillgodosett, samtidigt som de var
aktiva med planering och arrangemang. De kunde förena arbetsrationalitet med omsorg. Att de
hade inflytande och kunde fatta beslut var inte minst viktigt. I lokala ungdomsforum fick de aktiva
flickorna utrymme att påverka. De stannade kvar därför att de tilltalades av möjligheten att få vara
med och göra sin röst hörd.

Merparten av de ungdomar vi intervjuade, tog hand om vissa aktiviteter och fick genom det
också visst inflytande på verksamheten. Något reellt ansvar för planering och ekonomi hade de
däremot inte med undantag för lokala ungdomsforum. De visste hur de skulle dra nytta av systemet
för att få tillfälliga fördelar men var dåligt insatta i hur övergripande beslu-t kom till. Vad de lärde
sig i grupperna var att ta initiativ, fatta beslut, fördela arbetsuppgifter, fixa saker osv. med sikte på
ett omedelbart resultat. Det stärkte deras självkänsla att få tillträde till en vuxenvärld på detta sätt.
Däremot innebar det inte att de blev mer aktiva medborgare.

Det fanns också några få ungdomar t.ex. i ungdomsforum som tog ett större självständigt ansvar
för verksamheter t ex satt i en styrelse eller var ledare. I och med att de fick en ledande ställning i
verksamheten visade de sig också kunna tala för sig, driva frågor och få andra med sig. En förut-
sättning för detta var emellertid att de hade frihet att jobba som de ville. Tillsammans med andra
som representerade ungdomarna kunde de ha ett visst inflytande. De som hade fått en sådan möj-
lighet var emellertid klart mer öppna för tanken, att de skulle kunna påverka och vara aktiva sam-
hällsmedborgare. Snarare än formellt inflytande trodde emellertid de flesta att en kollektiv aktion,
där många deltog, skulle ha störst effekt.

Beslutfattare ger ofta sken av att vara rationella och logiska, när de uppehå-ller sig vid detaljer
och delbeslut och undviker övergripande frågor. Makt och intressefrågor har en tendens att döljas
bakom procedurregler (se t.ex. Jacobsson, 1991). Det var något som ungdomarna uppfattade, vil-
ket gjorde att de reagerade med avståndstagande. Politik och demokrati i formell bemärkelse var
inget som de brydde sig om. Kravet på demokratisk representation krockade med ungdomarnas
behov av närhet och omedelbarhet i frågorna. Detta gällde framför allt ungdom från socialgrupp
tre, vilka utgjorde merparten av dem vi har intervjuat.
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Är det överhuvudtaget möjligt för ungdomar att ha något reellt inflytande utöver att påverka i
mindre frågor som rör deras dagliga trivsel? Både ungdomar och beslutsfattare underströk betydel-
sen av att ungdomar fick göra sina röster hörda och att de vuxna lyssnade på ungdomarna. Det
fanns också politiska representanter som menade att det endast var genom det partipolitiska syste-
met som ungdomarna kunde ha en chans till verkligt inflytande. Det är just där det stora problemet
ligger, eftersom stora flertalet ungdomar inte var intresserade av partipolitik. De kunde engagera
sig aktivt i lokala ungdomsforum därför att det där inte ställdes krav på partitillhörighet. Tilltron
till etablerad politisk verksamhet var liten hos de ungdomar, vi intervjuade. Dessutom var de inte
särskilt medvetna om på vilket sätt deras liv påverkades av beslut i kommunal styrelse, riksdag
eller regering. Deras intresse för samhällsfrågor var däremot betydligt större än deras intresse för
partipolitik.

Slutnoter
1 Seattlementrörelsen var en filantropisk rörelse som växte fram i England i början av seklet och som betonade
samarbete för s k inbördes hjälp (Beskow 1930).
2 Arbetsboken är en slags enkätundersökning, vars syfte är att få boende att formulera sina behov och förslag till
förbättring av området. Metoden är uppbyggd i tre steg, nämligen inventering, sammanställning samt formulering av
ett handlingsprogram (Tebelius 1986).
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Flickors engagemang och inflytande
Sedan slutet av 80-talet har vi haft kontakt med tonårsflickor inom fritidsverksamhet på lokal nivå.
Tonårsflickor glöms lätt bort i den kommunala fritids- och kulturverksamheten. Det satsas mer
resurser på det som främst intresserar pojkar medan flickornas intressen försummas (SOU 1996:3).
Ser vi till det som skrivs och sägs om ungdomar i reportage, utredningar och forskningsrapporter,
innebär begreppet ungdomar oftare pojkar än flickor. Pojkarna tar det offentliga utrymmet i besitt-
ning på ett påtagligt sätt. Flickorna däremot uppmärksammas mindre och skillnader mellan vad
pojkar och flickor gör tas sällan upp. Behovet av kunskaper om olika grupper av tonårsflickor är
alltså stort.

Inom sociologin finns sedan 70-talet en forskningstradition med intresse för ungdomars fritid
och föreningsliv. Flera sociologer som t ex Dahlgren (1991), Blomdahl (1990) och Nilsson (1998)
har tittat på snedfördelningen mellan könen i föreningslivet. Dessa författare berör emellertid i
mindre utsträckning frågor om inflytande och delaktighet. Avsikten med denna studie är att belysa
tonårsflickors, i åldern 12 -16 år, aktiva deltagande i fritidsverksamhet och vad det har betytt för
dem. Utgångspunkten är observationer och intervjuer med flickor inom ett antal projekt, vilka haft
till syfte att öka flickors engagemang och inflytande i lokalsamhället. Projekten har främst gällt
fritidsverksamhet men har på en del platser också innefattat skolan. De frågor som tas upp berör
vilka flickor som engagerar sig, former och motiv för deras engagemang samt vad deras engage-
mang har betytt för dem.

De flickor, vars berättelser denna studie bygger på, utgjordes i huvudsak av icke föreningsan-
slutna ungdomar från socialgrupp 2 och 31. Flickorna valdes ut därför att de varit deltagare i projekt
eller fritidsatsning med syfte att göra dem delaktiga i samhällsfrågor. Det rörde sig om flickor med
olika intressen och bakgrund. En del framstod som tysta och anpassade, krävde inte och påkallade
inte heller någon större uppmärksamhet. Andra ville synas mer och några få av dem var särskilt
framträdande. Intervjuerna visade att deras skolframgång följde mönster från klassbakgrund och
föräldrarnas yrke med några få undantag. En invandrarflicka från Råslätt hade goda skolprestationer.
En annan flicka, som kunde fått goda betyg, fick inte det därför att hon var mycket engagerad i
lokala ungdomsforum vid sin skola och därför hade hög frånvaro. Övriga flickor låg strax under
medel i betyg men gick genom skolan utan att uppfattas som problem. Med något undantag hade
varken de själva eller deras kamrater några erfarenheter av att engagera sig i liknande projekt
tidigare.

Flickorna bodde i området där fritidsgården/träffpunkten fanns. Att de hade sökt sig till fritids-
gården kunde bero på att de blivit inbjudna att delta eller att de gick dit för att kolla in killar.
Flickorna hade sina vänner i området och sökte sig sällan utanför detta om det inte fanns speciella
skäl. Framför allt gällde det de något äldre flickorna, som på lördagskvällar åkte in till city.

Positionering av kvinnlighet
Den syn på kvinnlighet som vi företräder är att kön är något som konstrueras genom de aktiviteter
och handlingar, som individen deltar i och som får sin mening genom språkliga föreställningar,
normer och symboler som kopplas till respektive kön. Könet blir en levd verklighet för individen i
och med att hon gör samhällets föreställningar om kön till sina egna (Fagrell, 2000). Könets inne-
börd och mening skapas i språket och får sitt uttryck genom språket. För flickorna handlar det om
att identifiera vad som är normal och önskvärd kvinnlighet respektive manlighet. De kan välja att
utforma sin kvinnlighet på olika sätt utifrån de innebörder som är tillgängliga för dem i det dagliga
livet. (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1995, Bjerrum Nielsen & Davis, 1997).

”Flickorna blir ’flickor ’ genom att delta i det sociala spel av betydelser samt sätt att vara och
bete sig som definierar dem som ’flickor ’. /../ De intar hela tiden motsägelsefulla subjektpositioner,
men de kan också utveckla sig själva som flickor i de positioner som står öppna för dem ” (Jones,
1994, sid ).
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Flickorna deltar själva i skapandet av sig själva i sitt kön genom att anpassa sig mer eller mindre till
de könsinnebörder som samhället erbjuder (Haavind, 1993, Bjerrum Nielsen & Davis, 1997). Man-
lighet och kvinnlighet är något som är föränderligt och som formas i förhandling dels på strukturell
nivå, dels i det dagliga umgänget mellan könen. Den kvinnlighet som tillskrivs flickan anges som
personliga egenskaper hos henne, vilket gör att hon uppfattar sig ansvarig för de handlingsval hon
gör (se Haavind, 1998).

Under sin uppväxt får flickor erfarenheter av att vara underordnade som kön. Samtidigt som de
förväntas bli autonoma ska de också inordna sig i den existerande sociala ordningen. Det gör att
tonårstiden kan bli en kritisk period för flickor (Gilligan et al. 1990). Antingen riskerar flickor att
bli nertystade eller om de är öppet kritiska riskerar de att utdefinieras från det som betraktas som
’den faktiska verkligheten’. Budskapet är att de ska se sig själva som andra ser dem främst genom
den manliga blicken (Grewin, 2001).

Ju äldre flickorna blir, desto större möjligheter har de att reflektera över sin egen roll och de
begränsningar som omgivningen sätter för deras liv (Ericsson, 1993, Tebelius, 2001). Enligt Ethelberg
(1983) kan de mekanismer som avgör kvinnors underordning beskrivas på tre samhällsnivåer: den
första utgör det kvinnoförtryck och de olikheter mellan könens status och makt som råder i hela
samhället, den andra är den manliga dominans som finns i den vardagliga relationen mellan män
och kvinnor och den tredje nivån omfattar kvinnors personliga strategier att hantera samhällets
förtryck och männens dominans med bibehållen självkänsla. De strategier som gör det möjligt att
hantera motsättningen på det personliga planet, uttrycker Ethelberg på följande sätt: (1) Jag är bra
nog och manlig dominans existerar inte. (2)  Manlig dominans existerar och därför är jag inte bra
nog. (3) Jag är bra nog och manlig dominans existerar.

Genom att utgå från Ethelbergs teori kan vår förståelse öka för vilket utrymme tonårsflickor har
att hantera underordningen. Varje flicka måste skapa en bild av sig själv som värdefull samtidigt
som hon ska hantera en verklighet där män faktiskt är överordnade kvinnor. Störst möjlighet att få
sin kvinnlighet bekräftad på ett positivt sätt har flickan om hon låter underordningen framstå som
sitt eget val (a.a.).

Om en flicka väljer den första strategin måste hon tränga bort sin erfarenhet av manlig domi-
nans dvs. sådant som är en del av hennes verklighet. I dagens samhälle är denna strategi särskilt
uppskattad, eftersom vi har ett jämställdhetsidealet som säger att underordning inte finns. Genom
att inrätta sig efter detta får denna flicka bekräftelse från omgivningen på sin kvinnlighet. I och
med att ojämlikheten osynliggörs, cementeras emellertid underordningen. Om en flicka väljer den
andra strategin accepterar hon sin underordning, vilket kan ge negativa effekter med t.ex. låg själv-
känsla och passivitet som följd. Dessutom raseras den ideala jämställdhetsbilden av en alltför up-
penbar underkastelse. Effekten blir att andra inte räknar med henne just därför att hon är flicka.
Hon får därmed inte någon positiv bekräftelse på sin kvinnlighet. Den tredje strategin innebär att
flickan för en kamp för sin självständighet, utmanar underordningen och ifrågasätter den idealbild
av jämställdhet som råder i samhället. Flickan räddar sin självkänsla men upplevs troligen som
besvärlig och får inte heller någon bekräftelse på sin kvinnlighet (a.a.).

Flickors identitet - en skapande process
Under tonårstiden är flickorna inne i en intensiv process med att skapa sin identitet som kvinna.
Det moderna samhället har givit dem större plats och möjligheter jämfört med tidigare generatio-
ners tonårsflickor som hade ett mer kringskuret liv. För flickorna framstod utvecklingen till kvinna
som full av möjligheter. De menade att det hängde på en själv vad man blev, valet var fritt. Alla
flickor som intervjuades framhöll att det inte spelar någon roll om man var kille eller tjej.

Utrymmet för vad de kan välja att bli och hur de vill framställa sig kan tyckas hur stort som
helst. Rådande samhällsförhållanden samt köns- och maktstrukturer påverkar emellertid hur deras
liv blir. Spelrummet är dock betydande samtidigt som flickorna kan vara osäkra på var gränserna
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går t.ex. när det gäller sexuell frihet. Fortfarande skälls den flicka för hora som visar sig mycket i
pojkarnas sällskap, medan det för pojkarna är en merit att ha varit tillsammans med många flickor.
Det kan alltså vara svårt för flickorna att hitta rätt i alla motstridiga budskap om hur de ska vara
(Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1992, Tebelius, 1994). Anpassar de sig till normerna för sitt kön
riskerar de att tystna. Om de å andra sidan utmanar förväntningarna på hur de ska bete sig riskerar
de att bli bestraffade och utfrysta (Belenky et al., 1986, Gilligan et al., 1990). I skolan t.ex. visar det
sig i kravet att flickorna ska vara själv-ständiga och hävda sig samtidigt som de förväntas vara
klassens hjälpredor (Öhrn, 1990).

Flickorna ville ha möjlighet att aktivt engagera sig men de var också kroppsmedvetna och hade
lust att experimentera med sitt utseende (se bl.a. Ericsson, 1993). Att ägna sig åt kroppens estetik
var en del av identitetsprocessen men också av relationsskapandet (Ganetz, 1992, Drotner, 1986,
1995). Detta gav t.ex. teater- och  kabaretverksamhet bra tillfälle till. Stil och mode kan innebära
experiment med identiteter. Flickor och unga kvinnor utnyttjar kläder för sitt stilskapande. I klä-
derna ges en möjlighet att forma olika identiteter och pröva olika kvinnoroller tillsammans med
väninnorna. I varuhusens provrum, som kan ses som en blandning av offentliga och privat rum,
kunde flickor experimentera med olika självbilder (se t.ex. Ganetz, 1992).

Flickors identitet hänger starkt samman med gemenskap och behovet av att skapa relationer till
andra människor ( Gilligan et al., 1990, Brown & Gilligan, 1992). Det framkom i intervjuerna att
väninnorna var viktiga. Även vid aktivitet var möjligheten att skapa relationer central (Sören-
sen,1991, Tebelius & Ericsson, 1995, Tebelius 2001). När flickorna var tillsammans ville de ha
nära och personliga kontakter med varandra. De flickor vi intervjuade attraherades av att delta i
verk-samheter, där det fanns utrymme att bara vara och umgås. När de själva inredda ett rum blev
det mjuka soffor, dukar på borden och mysiga lampor. De var emellertid inte ointresserade av att
göra saker om det också gavs möjlighet till social samvaro.

Känslan av ett ’själv’ kan sägas bestå av de föreställningar och känslor som en individ har om
sin person i relation till den omgivning hon befinner sig i (Stern, 1985). Med självkänsla avser vi
hur flickor värderar sig själva och sin förmåga i relation till hur de tror andra ser dem. Att ha
självkänsla innebär då att känna inre trygghet dvs. flickor ser sitt eget värde som individer och kan
göra en realistisk bedömning av sin kompetens (Giddens, 1990). De flickor som vi intervjuade
framhöll att de i allmänhet tyckte bra om sig själva och de värderade också sina tjejkompisar högt.
Tjejer pratar mer med varandra om viktiga saker, menade de. ”Tjejer är inte så ytliga som grabbar
och behöver inte alltid spela tuffa. Vi tjejer kan mer visa vad vi känner och så. Jag vet inte men det
känns bra”, framhöll en av flickorna. Även den flicka som menade att tjejer var taskiga och bakta-
lade en, tyckte att hon kunde prata på ett annat sätt med tjejer än med killar. Hon menade att:
”Tjejkompisar kan man verkligen ha förtroende för. Berättar man för en tjej så håller hon tyst. ”

De flickor, som vi intervjuade, uppfattade att de lever i ett samhälle där kvinnor och män är
jämställda, fast de egentligen hade erfarenheter av att det inte var så. Flickorna gav flera exempel
på när de inte blivit lika behandlade som pojkarna och ej fått samma möjligheter därför att de var
tjejer. De gav också olika exempel från situationer i klassrummet där pojkarna tog det största ut-
rymmet. De menade att det berodde på individuella skillnader eller att det bara är så.

”Grabbar är ju mer att dom snackar på och så. För dom ska ju visa att dom är stora, starka och
käfta. Inte vet jag. Det är väl skillnad på grabbar med. Men i klassen så hörs ju grabbar mest och
så”, ansåg en av flickorna.

Flickorna hade alltså klart för sig att det var skillnad mellan hur pojkar och flickor tar för sig och
behandlas. Vilka slutsatser de drog av detta och hur de att hanterade de skilda villkoren var olika.
Vi kunde bland flickorna finna exempel på de olika strategier för att hanterar sin underordning,
som Ethelberg (1983) lyfter fram. I det följande ges exempel på de olika strategierna:
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Strategi 1. Jag är bra nog och manlig dominans existerar inte.
Genom att anpassa sig till den bild som samhället ger av relationen mellan könen samtidigt som

hon förträngde nedvärderingen av kvinnliga sysslor, kunde flickan hantera konflikten.
”Jag tycker att en kille ska ha killyrke. I min familj ska vi jobba bägge två. Jag ska laga mat och

han ska laga bilen. Städar gör vi gemensamt (flicka 14 år). ”

Strategi 2. Manlig dominans existerar och därför är jag inte bra nog.
Dessa tjejer erkände öppet den manliga dominansen, men den motiveras av att kvinnor är min-

dre värda än män. Genom att erkänna kvinnors lägre värde gjorde de avkall på sin egen känsla av
egenvärde och överanpassade sig.

”Dom underlägsna i klassen har inget att säga till om. I klassen beror det nog både på att vi är
minst antal och att vi är tjejer (14 år). ”

”Om jag vore kille skulle jag inte bry mig om en tjej var dum i huvudet. Med ett snyggt utseende
kommer man långt. I alla fall med killar och sånt (15 år). ”

I det sista citatet skulle vi kunna ana ett spår av ironi, vilket också kan vara en del av över-
anpassningen.

Strategi 3. Jag är bra nog och manlig dominans existerar.
En sådan strategi innebär en protest mot att motsättningen finns och en vägran att inordna sig i

underordningen. De flickor som intog den hållningen avslöjade den manliga överordningen.genom
att göra uppror mot den eller själva dominera. De uppfattades lätt av andra som flickor som var
besvärliga och ville skapa en massa problem

”Jag vill pröva att bli lastbilschaufför (...) många reagerar på mig, när de säger det. Dom säger
att de är ett killjobb. Ibland är det roligt att höra det, men ibland är det jobbigt. Jag skall jobba ett
år på verkstad så jag lär mig motorer och sånt. Det är ju alltid killarna som håller på med moppar
(15 år). ”

”Om jag skulle ha familj, ska vi dela på allt hemarbetet. Han kan t.ex. inte säga att han inte kan
laga mat. Då får vi väl köpa en kokbok till honom. Jag tror att det är fler och fler som säger till
killarna att hjälpa till mer och mer. Det måste nog vara tjejer som ställer krav på dom (15 år). ”

I exemplen ovan beskrivs strategierna renodlat. Flickornas berättelser visade emellertid att de
flesta alternerade mellan olika strategier och att de såg för- och nackdelar med de olika sätten att
förhålla sig. Den första strategin var dock den som flertalet flickor trodde var mest realistisk.

I dagens tjejkulturer ingår allt från att krama träd, ockupera hus, uppträda på scen och ta gatans
rum i besittning. Samtidigt är flickor kroppsmedvetna och vill kunna visa vem de är t.ex. genom
kläder, smink, piercing och work out. Det intressanta är att flickorna vill ha både och, vilket enligt
Drotner (1995) är en stor förändring jämfört med tidigare generationers flickor.

Tjejverksamhet
I fritidssammanhang har behovet av att stärka flickorna för att de ska kunna skapa en positiv själv-
bild identifierats. Flickorna behöver bli medvetna om och förstå på vilket sätt över/underordningen
uttrycks i samhället. Ett sätt har varit att bilda tjejgrupper. Dessa grupper är en metod, som tar
hänsyn till tonårsflickors intressen. Tjejgrupper finns numera på fritidsgårdar landet runt, i skolor
inom socialverksamheten och i föreningslivet. De kan se olika ut men huvudmålen är desamma, att
synliggöra flickors starka sidor för dem själva och ge dem möjlighet att utveckla sin självtillit och
sitt självmedvetande i t ex dans, teater, musik, skrivarverkstäder och samtal. Samtidigt ska de
tränas att fungera demokratiskt och att lära sig klara de påfrestningar som det innebär att vara tjej
och tonåring (Ericsson m.fl., 1991, Hanström, 1994).

Grupperna fungerar olika beroende på ålder. En grupp skall inte vara större än 6-8 deltagare för
att gruppen ska känna trygghet. De har själva inflytande över vad innehållet ska bli och  under vilka
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former de ska träffas. I tjejgruppen står ”fikasamtalet” i centrum. En grupp kan arbeta praktiskt
med olika pröva på verksamheter. I en annan diskuteras enbart livets viktiga frågor. En tredje
utforskar samhället genom studiebesök och inbjudna gäster. Vanliga ämnen är sådant som handlar
om kropp, själ, kärlek, smink etc., vilket lockar många tonårstjejer. Dessa aktiviteter blandas med
allvarliga ämnen och mycket diskussion.

I en del fall har dessa tjejgrupper fått kritik för att vara konserverande. Hur ledaren för tjej-
grupper möter flickorna, bekräftar det könsstereotypa och tar upp dess konsekvenser är avgörande
för vilken betydelse verksamheten får. Under 70-talet fanns s.k. ”Eva-rum” med kropp-, hår och
sminkverksamhet på en del av landets fritidsgårdar. I en tid av radikalism, ifrågasättande av köns-
roller och i iver att nå jämställdhet i raketfart plockades dessa utrymmen bort. Det var säkert rätt att
ta bort dem då, men det stora misstaget var att det inte kom något annat som passade tjejerna
(Ericsson, 1993). Tjejgruppen ska ses som ett sätt att tillgodose flickors intressen, där den sociala
formen får utrymme men det också ges tid för aktiviteter.

Tjejgruppen kan också vara ett sätt att visa flickorna att fritidsgården är till för dem. Ett led i den
demokratiska träningen är att de ska börja ta för sig och ställa krav. Ledaren har en  viktig roll. Till
en början har hon stort inflytande som så småningom tonas ner (se Börjesson, 1999). För de flesta
flickor som deltagit i tjejgrupp, har denna haft en betydelse för deras självkännedom och självför-
troende. Tjejgruppsverksamheten har också lett till att tidigare deltagare när de nått vuxen ålder
utbildat till sig att själva vara ledare för tjejgrupper. De vill fungera som förebilder och dela med
sig av något som haft en mycket stor betydelse i deras liv (Fria Tider, 1995).

Dahlgren och Dahlgren (1990) konstaterade i sin studie om flickor i föreningslivet att flickor
generellt sett slutar tidigare än pojkar och mer sällan tar förtroendeuppdrag i föreningslivet. De
visade också att flickors faktiska inflytande i beslutande organ var mindre än pojkars. I projektet
Att stärka flickor i föreningslivet arbetade flera ungdomsorganisationer med att synliggöra meka-
nismer som verkar uteslutande för flickor och unga kvinnor. Exempel på detta var att påvisa olika
tekniker som användes av män för att osynliggöra och marginalisera det andra könet (Se Ås, 1990),
t.ex. att inte lyssna på kvinnornas inlägg eller att använda förkortningar i styrelsearbetet som är
obegripliga för den som är ny. Andra exempel gavs som visade att information undanhölls kvinnor
men spreds informellt mellan män och att unga kvinnor som ställde frågor förlöjligades. I projektet
prövades flera alternativa arbetssätt med t.ex. talarrundor, arbete i mindre grupper samt delat eller
roterande ansvar för styrelseuppgifter, utbildning i sammanträdeskunskap och mentorskap etc.
(Ulmanen, 1995).

Som vi tidigare beskrivit handlar inflytande om att kunna bestämma och påverka sin egen fram-
tid. I det avseendet har de former som används för inflytande stor betydelse för flickornas engage-
mang. Vår kontakt med dem har visat att de var kritiska till de formaliserade sätt att arbeta och fatta
beslut som används i  traditionella föreningar och i politiska organisationer. De  grupper som flick-
orna var med och bildade kan bl.a. ses som en reaktion mot det traditionella föreningslivet. De var
mer inriktade på själva arbetet än på former för att fatta beslut och träffades bara när det hade något
konkret att planera och genomföra. Öppen verksamhet utan formella poster eller procedurer tillta-
lade dem, eftersom de var inriktade på att åstadkomma något konkret utan tidsfördröjning. En
flicka i årskurs 9 beskrev hur de arbetade: ”Det är ganska enkelt. Alla kommer med förslag, sedan
bestämmer vi gemensamt vad vi vill jobba vidare med”. De menade att de bestämde lika mycket
allihop. Det var bara om de var tvungna som de använde sig av ordförande och sekreterare. Med ett
friare arbetssätt tog de tillvara alla idéer och uppslag som kom. Detta passade för arbetet med
frågor som kunde åtgärdas inom snar framtid och där flickorna själva hade satt upp målen.

Andra studier från både fritidsverksamhet och skola har visat att ju mindre formaliserat
dvs. ju lättare det var att få ordet och göra olika inlägg, desto mer aktiva var flickor i den offent-
liga debatten. Intervjuer med flickor som deltog i Ungdomsriksdagen visade samma mönster. Ju
mer formaliserad och strukturerad diskussionen var, desto färre inlägg bidrog flickorna med.
Däremot engagerade de sig i större utsträckning när det handlade om att samtala utan krav på
prestation (Odelfors m.fl., 1996).
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Flickornas samhällsengagemang
Det som gjorde att flickorna i vår studie gick med i olika ansvarsgrupper var att de tyckte att det var
spännande att pröva något nytt, att få göra något tillsammans med andra. I vissa fall hade fritids-
ledaren eller någon annan vuxen övertalat dem att börja. Det belystes av en flicka som var med i
discorådet. Självklart tyckte hon att det var kul att dansa, men framför allt var det något nytt: ”Jag
gick med för att det verkade spännande man tänkte Gud ett discoråd/..../ det va kul att få va med på
nåt sånt. ”

De frågor som engagerade flickorna i de olika projekten var av olika karaktärer, men de gällde
i första hand sådant som rörde deras egen vardag. Många flickor gick med för att de gillade att
hjälpa till och att känna sig behövda. Det utrymmet de fick i gårdsrådet blev emellertid betydelse-
fullt även för deras bild av sig själv. En av flickorna uttryckte det som så: ”När man är med i
gårdsrådet blir man ju känd alla vet man är och då har man ju ögonen på sig hela tiden liksom. ”
Flera av dessa flickor upplevde sig som mer vuxna genom sitt engagemang och var medvetna bl.a.
om den roll som förebild som de spelade för yngre flickor, vilket samtidigt innebar ett ansvar.

Som vi kan se från flera uttalanden betydde flickornas aktivitet t.ex. i lokala ungdomsforum att
de fick utrymme att bestämma och påverka. Gemensamt för de som engagerade sig var att ingen av
dem egentligen visste vad det handlade om, när de accepterade att vara med. De tilltalades av
möjlighe-ten av att få påverka och göra sin röst hörd. Det blev en kontrast mot det vardagliga och
enahanda, vilket utmanade deras nyfikenhet och aktivitetsbehov. De flickor som var aktiva och
fick en ledande ställning i verksamheten, visade sig kunna tala för sig, driva frågor och få and-ra
med sig. Att de fick stor frihet att jobba som de ville, uppskattade de, men också det stöd de fick
från fritidsledarna. För dessa flickor blev deras engagemang en kanal att göra sin röst hörd, även
om deras tilltro till att det skulle ha någon effekt på politiken inte var särskilt stor. En mycket aktiv
flicka i lokala ungdomsforum uttrycker följande tankar:

”Jag tror att det är många som tycker att politik är tråkigt, bland ungdomar i alla fall. Men kan
man vara med mer allmänt och inte i olika partier så skulle man bli mer intresserad. Jag har lärt
lite hur det fungerar. Hur politiker fungerar. Att man kanske kan påverka eller ändra./.../. Jag har
fått bättre självförtroende, vågar prata mer med folk och håller i saker och tar ansvar. ”

I samtal med flickorna märktes att de inte uppfattar sitt samhällsengagemang som något poli-
tiskt ställningstagande. Att nämna ordet politik i intervjuerna innebar att de ropade Usch! och Trist!
och skakade på huvudet. Politik för dem var lika med partipolitik. Flickorna ansåg inte att de visste
något om politik, trots att de hade visat sig ha politiska åsikter i många frågor.

Det kan finnas flera skäl till att det var flickor som blev mest engagerade i t.ex. lokala ungdoms-
forum. Flickorna hade själva inte reflekterat över det, men en av flickorna i en central arbetsgrupp
sa spontant:

 ”Det är faktiskt fler tjejer som är aktiva. Jag har inte tänkt på det själv, men det är det. Alltid är
det faktiskt det men jag vet inte varför. Många av dom killarna som är med, är med för att slippa
skolan./.../ Tjejerna tycker det kanske är roligare att jobba lite. Jag vet inte varför det är så. De
killar som är med verkar helt ointresserade, tycker jag. Dom är jobbiga. Men jag brukar skälla på
dem faktiskt. Vi (tjejer) brukar be dom gå ut. På uppföljningen (ett möte efter ett stort central
ungdomsforum) gjorde vi det. ”

Stödet från vuxna hade mycket stor betydelse. I intervjuerna talade flickorna om fritidsledarna
som en av dem själva och underströk att de var som kompisar. Flickorna litade på dem och därmed
på att deras eget engagemang skulle ge resultat. För de medvetna vuxna som arbetade med tonårs-
flickorna blev det allt viktigare att hitta en arbetsform som utvecklade flickorna personligen . Ge-
nom dessa skulle flickorna också kunna erfara att engagemanget i frågor som gällde demokrati och
inflytande kunde ge resultat. En del flickor visade tecken på en samhällskritisk inställning. Exem-
pelvis arbetade flickor i tjejgrupper med könsdiskriminerande reklam, vilket resulterade i att de
gjorde anmälningar till Konsumentverket och Etiska rådet. Ett intresse kan väcka ett annat och
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förhoppningsvis leder det till att de blir mer aktiva samhällsmedborgare.
I våra samtal om vad som engagerade dem tog flickorna också upp frågor av mer global karak-

tär. De gav exempel på att de t.ex. hade arbetat mot rasism och apartheid och för rädda regnskog,
Agenda 21 osv. När det gällde miljöfrågorna kom flickorna in på vad de själva kunde göra, något
som följande 15-åriga flicka reflekterar över:

”Miljön är viktigt,../../Jag är väl inte så mycket för att klättra i skorstenar, jag är mer för sånt
man kan göra själv och så. Sortera sopor t.ex. ”

För att de skulle kunna påverka i större frågor, hade de en känsla av att det krävdes en annan
samling från ungdo-marnas sida. Som en flicka konstaterade: ”Om det skulle vara många som kom
med ett förslag, då kanske det skulle gå att ändra även större saker.” Det var inte många som
trodde att det gick att påverka i sådant som rörde skolans ledning eller om lärare var inblandade. I
intervjuerna framkom att de hade en föreställning om olika hinder trots att de inte prövat hur långt
de kunde gå i sin strävan att påverka. De ställde lägre krav än vad många av de vuxna hade förvän-
tat sig. Om det berodde på okunskap, ovana att någon lyssnade på dem eller allmänt dåligt engage-
mang kan inte denna studie svara på. Troligt är att  samt-liga dessa faktorer spelade in.

Flickornas kompetens i samhällsfrågor ökade när de hade gemensamma utgångspunkter vari-
från de tillsammans kunde formulera sina krav och förväntningar. De egna frågorna blev för många
flickor ett slags inkörsport till en aktivare samhällsroll som också kunde innebära att de engage-
rade sig även i andras frågor.

Att upptäcka sina inneboende resurser
Flickor upplevs alltför ofta som passiva. Många anser att tonårsflickor är svåra att få med i olika
verksamheter. Det kan bero på att dessa inte är anpassade till flickornas intressen eller svarar mot
deras önskemål. Flickorna önskade bredd i sin fritidsverksamhet. De ville pröva på olika saker och
bli tagna på allvar i det de gjorde. Våra studier har visat att det lokala arbetet med ansvarsgrupper,
forum, råd etc. var betydelsefullt för flickorna som genom dessa fick sitt behov av att skapa rela-tioner
och göra något för andra tillgodosett, samtidigt som de var aktiva med möten, planering och ar-
rangemang. Genom verksamheten blev flickorna synliga, fick möjlighet till inflytande och att delta
i när beslut fattades.

De motiv för att vara med, som flickorna förde fram, var att det var kul att engagera sig och att
de ville vara med och påverka. De tyckte att de fick chans att vara med där det hände något roligt.
Genom att hjälpa till i olika sammanhang fick de dessutom inblick i hur det var att bestämma.
Kontakten med andra människor och gemenskapen i arbetet gav dem mycket. De tyckte att de
lärde sig jämka ihop olika åsikter och att ställa upp för varandra. Det ansvar och den erkänsla, som
de hade fått från kamrater och vuxna, stärkte dem som personer.

Genom att själva få styra sin verksamhet fick flickorna en tilltro till sin förmåga att påverka. De
kunde också erfara att lokalt inflytande krävde stort engagemang. De lärde sig förstå betydelsen av
lokala nätverk för att skapa kontakter. Det innebar i sin tur att flickorna konfronterades med de
motstridiga budskap som finns i skolan när det gäller annan aktivitet än den skolan föreskriver.
Detta speglades bl.a. i den konflikt mellan skolarbetet och engagemanget i lokala ungdomsforum
som några flickorna råkade ut för, när deras frånvaro antecknades i betyget. Någon hänsyn till vad
de gjorde, när de vara borta togs inte. Motsvarande erfarenheter gjorde de flickor som Öhrn (2000)
studerade, vars önskan om att delta i ett anti-rasistiskt arrangemang på skoltid jämställdes med
pojkarnas behov av ledighet för privat bruk.

Flickorna tog fler egna initiativ och visade sig mer mogna att ta ansvar, när de själva fick ta hand
om verksamheter på ett sätt som passade dem. Särskilt några flickor, som inte var särskilt motive-
rade för skolarbete hade fått större tilltro till sig själva genom att vuxna hade lyssnat på dem och
uppmuntrat dem, men också genom att arbetet hade givit resultat. Detta påverkade troligtvis deras
självkänsla på två sätt, dels genom att deras eget självförtroende ökade, dels hade flickorna fått mer
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kunskap om politikens villkor och arbetssätt, vilket innebar att de vågade kräva inflytande.
Många av flickorna vittnade om att de fått en framåtanda genom att delta i verksamheten i

lokala råd och forum. Inte minst möjligheten att arbeta med samhällsinriktade frågor t.ex. för mil-
jön eller lokala ungdomshus, kunde innebära att flickorna upptäckte sina inneboende resurser och
sin förmåga att själva ta ansvar för sina liv. Genom detta engagemang blev de synliga och indragna
i ytterligare verksamhet, vilket i sin tur kunde leda till ett demokratiskt uppvaknande. Engage-
manget kunde leda till ökad självkänsla, vilket i sin tur kunde resultera i att flickorna upptäckte
möjligheten av att vara en aktiv samhällsmedborgare.

Slutnot
1 Se Blomdahl & Claesson, 1989, för definition av socialgrupper.
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Livsstil eller politisk handling
Vår utgångspunkt i detta arbete har varit frågan om ungdomars möjlighet till inflytande över sin
egen livssituation och framtid. De ungdomar vi mött har varit olika med avseende på inriktning och
intressen men också med olika geografisk hemort. Merparten har varit flickor och unga kvinnor
från lägre medelklass eller socialgrupp 3. I de flesta fall har de varit sådana flickor som inte synts
eller utmärkt sig vare sig i skolan eller på fritiden. Det de har haft gemensamt har emellertid varit
att de saknat inflytande över sin vardagssituation. De har inte kunnat göra sin röst hörd och har inte
heller vetat hur de kunde påverka de övergripande beslut som begränsar deras valfrihet.

Denna skrift handlar alltså om makt, dvs. den makt som påverkar människors relationer i var-
dagslivet mellan olika generationer, mellan politiska representanter och mellan könen. Den for-
mella makten i samhället har blivit mer osynlig, vilket visar sig i att även politiker menar sig inte ha
särskilt mycket makt. Makten mellan könen har också blivit osynlig genom att över- och under-
ordningen relateras till individernas fria val. Kvinnor har frihet att göra vad de vill och de blir
accepterade så länge de inte hotar männens dominans (Haavind, 1998). I det moderna samhället
ses tonårstiden som en period då flickan och pojken ska utveckla sig till en autonom och självbe-
stämmande ung flicka och pojke. Studier av bl.a. Gilligan et al (1990) har emellertid visat att denna
period är mer kritisk för flickorna än för pojkarna, eftersom flickornas framväxande känsla av
kompetens och självständighet konfronteras med den nedvärdering av det kvinnliga könet som
finns i samhället. Fagrell (2000) konstaterar att redan hos barn i åldern 7-8 år finns en medvetenhet
om denna bedömning av könens olika värde.

Åtgärder för att främja demokrati
Människors, inte minst ungdomars, känsla av maktlöshet och misstron mot de som har makten

har medfört att valdeltagande, partiidentifikation och förtroendet för politiker har minskat. Benä-
genheten att aktivt engagera sig i etablerade politiska partier har avtagit under de senaste decen-
nierna. Denna utveckling har oroat politiker och makthavare och resulterat i olika försök att få
ungdomar att intressera sig för demokratiskt arbete.

Ett försök att möta detta var Ungdomsriksdagen, som anordnades första gången 1994. Den
första hade mer än 1200 deltagande ungdomar i åldern 14-22 år från hela landet, varvid förhållan-
devis många flickor tillhörde de mest aktiva. Syftet var att skapa ett forum för att diskutera ungdo-
marnas gemensamma framtid och delaktighet i det mångkulturella samhället (Johansson, 1996).
Ungdomarna deltog i seminarier och i mindre utskott för att diskutera fram lösningar på konkreta
problem under fyra dagar. Ett resultat av ungdomsriksdagen var att det i ca 40 kommuner utsågs
s.k. ”goodwillambassadörer”. Dessa utgjorde sedan kärnan i den kampanj ”Ungdom mot rasism”
som arrangerades av Civildepartementet och Europarådet. Ungdomsriksdagarna handlade mycket
om rasism och främlingsfientlighet, men senare togs även frågor upp om hur ungdomar ska få mer
inflytande i samhället. Stiftelsen Gemensam framtid, som består av Elevorganisationer, Röda Kor-
sets Ungdomsförbund och Ungdom mot Rasism fick i uppdrag att driva ungdomsriksdagen vidare
fr.o.m. 2001 varje år (Ungdomsstyrelsen,1996).

Tanken med ungdomsriksdagen var bl.a. att skapa en mötesplats för ungdomar som ville enga-
gera sig i samhällsfrågor utan att tillhöra ett politiskt parti. I vissa kommuner hade man redan
tidigare startat lokala ungdomsråd för att skapa forum i vilka ungdomarna kunde föra fram frågor
och synpunkter som berörde deras livssituation. I dag finns ca 90 lokala ungdomsråd i landet
(Ungdomsstyrelsen, 1999). Initiativet togs ofta av beslutsfattare som önskade få del av ungdomars
syn på kommunala frågor. Åldersgränsen för ungdomsråden varierade, men tyngdpunkten låg of-
tast mellan 15 och 25 år. Vissa ungdomsråd tillsattes genom att politiska ungdomsförbund utsåg
representanter medan till andra genomfördes direktval av kommunens ungdomar. I vissa kommu-
ner hade man bestämt att olika ungdomsgrupper skulle vara representerade t.ex. invandrare, ar-
betslösa och de från landsbygden. Många av de råd som inrättades genom någon slags formell
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representativitet hade haft svårt att fylla sina platser. Om ungdomarna själva fått bestämma så hade
alla som var engagerade fått vara med. Intresse och engagemang hade gått före representativitet.
Genom stormöten och kontakt med andra ungdomar på fritidsgårdar och i skolor försökte ungdo-
marna fånga upp de frågor som ungdomsråden skulle arbeta med (Ibid.). Även i ungdomsråden
visade det sig att unga kvinnor var särskilt aktiva (Tebelius & Ericsson, 1995b)representativitet
hade haft svårt att fylla sina platser. Om ungdomarna själva fått bestämma så hade alla som var
engagerade fått vara med. Intresse och engagemang hade gått före representativitet. Genom stormöten
och kontakt med andra ungdomar på fritidsgårdar och i skolor försökte ungdo

Jönköpings kommun genomförde nyligen en studie av vilken betydelse demokratiarbetet inom
lokala och centrala ungdomsforum 1992-1996 hade haft för de ungdomar som deltog (Ljungberg,
2001). Enligt Ljungberg fanns det ungdomar som menade att engagemanget i ungdomsforum, både
lokalt och centralt, hade betytt mycket för dem. Att politiker kom bara för deras skull och lyssnade
till deras synpunkter hade påverkat deras personliga utveckling och stärkt deras självkänsla. De
tyckte själva att det var fantastiskt att de hade vågat uppträda offentligt, att de fick ta ansvar och
hade känt sig respekterade. Genom ungdomsforum hade de fått en mer nyanserad bild av både
politiker som människor och den politiska verksamheten. En del av ungdomarna ansåg emellertid
att ungdomsforum inte hade haft någon betydelse för deras möjlighet till inflytande. Politikerna
hade inte tagit dem på allvar, menade de. Ljungberg framhåller i rapporten att ungdomar som var
resursstarka i något avseende i större utsträckning kunde dra nytta av de möjligheter som ungdoms-
forum gav. Hon diskuterar emellertid inte vilka som är att räkna som resursstarka. Inte heller tar
hon upp frågan om kön, trots att merparten av de hon intervjuade var unga kvinnor. Däremot drar
hon slutsatsen att de ungdomar som engagerade sig genom ungdomsforum hade utvecklats till de
kunniga medborgare med självförtroende, som behövs i en demokrati för att den ska fungera (Ibid.
sid 19).

Ungdomsforum i Jönköping var i första hand till för att skapa en mötesplats där ungdomar
kunde möta politiker och kommunala tjänstemän för att en dialog skulle komma till stånd. Fritids-
ledarna som initierade demokratiprojekten, satte snarare den demokratiska handlingen i centrum.
Avsikten var att få ungdomarna att förstå innebörden av demokrati och att engagera sig för gemen-
samma frågor. De som därigenom drogs med i ett engagemang var ”vanlig” fritidsgårdsungdom
dvs. mestadels från socialgrupp 3 och i stor utsträckning flickor. Både i fredsarbetet, lokala råden
och i ungdomsforum fanns exempel på flickor och pojkar som genom verksamheten fick en chans
att utvecklas. Central faktor i denna process var mötet med vuxna som trodde på dem, tog dem på
allvar och gav dem förtroende och ansvar. Framför allt flickorna fick möjlighet att tänja gränserna
för sin position som kvinnor. Genom att de fick auktoritet och status i arbetet med ungdomsforum
fick de också viss makt, även om den mest var symbolisk (jmf. Fagrell, 2000).

Skilda förväntningar

Vad vi har kunnat konstatera i de projekt vi utvärderat, är att det tycks vara viktigt att ungdomarna
lär sig demokratins procedurer för att de ska förstå hur de ska bära sig åt för att påverka. De
ungdomar som vi har mött framhöll själva betydelsen av att de lärt sig att leda möten, förenings-
teknik osv. Denna lärdom var emellertid inte särskilt betydelsefull för dem. Det viktiga var hur
deras försök att påverka bemöttes. I de fall de inte blev tagna på allvar som t.ex. i Gullänget  kunde
verksamheterna i råd och grupper snarare bidra till att de fortfarande kände sig stå utanför samhäl-
let. Det fanns en risk att de verksamheter som de var med att arrangera kom att upplevas som
skendemokrati utan betydelse. De centrala beslut som skulle kunna ge utrymme för lokalt infly-
tande togs någon helt annanstans, dit ungdomarna inte hade tillträde. Vad de i så fall lärde sig var
snarare att det inte var lönt att försöka påverka. Ungdomsstyrelsen (1995) varnade för just detta i
sin skrift om Ungdomsråd. Skendemokrati genomskådas lätt av ungdomar och de lämnar då hellre
arbetet. Ett exempel på detta var bostadsbolaget som förhalade beslutet om att några pojkar skulle
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få inreda en replokal så länge att de tröttnade och gav upp. Ett annat var när ungdomarna hade
synpunkter på kollektivtrafiken och hänvisades att på egen hand förhandla med trafikbolaget. Ett
problem som vi har kunnat se fanns i demokratiprojekten var att de ofta byggde på en föreställning
om att ungdomar hade behov att träna demokratisk beslutsfattande både när det gäller aktuella
frågor och procedurer. Samtidigt som de vuxna betonade betydelsen av att ungdomarna lärde sig
demokratins spelregler ställdes förväntningar på att de själva skulle hitta nya former för att mobi-
lisera ett gemensamt inflytande över vardagsfrågor. Dessa nya former måste emellertid underord-
nas de formellt godkända, eftersom politiker och tjänstemän inte kunde kringgå de regler de själva
satt upp. En annan paradox var att de vuxna ansåg att de inte skulle påverka ungdomarna genom att
komma med egna förslag, samtidigt som vuxensamhället dagligdags påverkar både i skolan och på
fritiden. I debatten kring ungdomars inflytande betonades starkt att frågorna, som skulle tas upp
skulle komma från ungdomarna själva. Det vi fann var emellertid att deras önskan om egen lokal
och disco betraktades som mer autentiskt än deras miljöengagemang.

I fritidsgårdsarbetet uppmärksammade fritidsledarna att flickornas intressen inte togs tillvara.
De aktiviteter som fanns var ej avpassade för dem. Därför startades särskilda tjejgrupper för att ge
flickorna eget utrymme. En utvärdering av dessa gjordes av Ungdomsstyrelsen (Börjesson, 1998).
Enligt Börjesson fanns en risk med tjejgrupperna att de förstärkte en traditionell bild av kvinnor
som annorlunda än männen. Som också våra intervjuer visat, var bilderna av kön mer stereotypa i
flickornas föreställningar, än vad de ansåg att de själva som flickor kunde göra (jmf. Fagrell, 2000).
Fritidsledarna såg arbetet med flickorna som en rättvisefråga och ett sätt att synliggöra flickorna i
fritidsverksamheten, eftersom de ofta är missgynnade där. Arbetet avsåg i första hand att bidra till
att göra flickorna medvetna om de skilda villkor som gäller för kvinnor och män och att stärka dem
som grupp (Börjesson, 1998). Tjejgrupperna har inte heller inneburit att flickorna fått mer infly-
tande eller att deras intressen uppmärksammats i kommunerna. Fortfarande subventioneras flick-
ornas ridnings- eller teaterintresse i betydligt mindre utsträckning än pojkarnas fotbolls- och
ishockeyintresse. ”Flickors deltagande på pojkars villkor är inte jämställdhet” (Dahlgren, 1991).

Flickorna däremot uppfattade de konstruerade skillnaderna mellan könen som naturligt och
något som de hänförde till individuella val. Därför tänkte de inte heller på att det var de som var
mest aktiva i t.ex. lokala ungdomsforum. De ansåg sig inte ha något dåligt självförtroende utan var
tvärtom nöjda med det de representerade. Genom de olika projekt och lokala grupper som flick-
orna var aktiva i skapades hos dem ett samhällsengagemang om än i liten skala, som dessutom
stärkte deras självkänsla. De blev mer säkra på sig själva, fick kunskaper om samhället och möjlig-
heter att driva samhällsfrågor och de var stolta över det de hade kunnat åstadkomma.

Samhällsengagemang och makt
Det finns tecken på ett ökat intresse för samhällsfrågor och ett ökat samhällsengagemang i vid
mening hos ungdomarna. Gunderlach (1995) har emellertid funnit att intresset för nya rörelser
minskat under 90-talet. Detta kunde vi också kunde se bland de ungdomar som hade varit engage-
rade i fredsarbetet på 80-talet. En orsak kan vara att de rörelser som uppstod på 70-talet t.ex. miljö-
, freds- och kvinnorörelsen fått ett mer organiserat arbetssätt och formell struktur, som gjorde att
ungdomarna inte kände sig lockade längre. Istället, menade Gunderlach, satsar ungdomarna på
aktioner som bottnar i deras val av livsstil. En viss livsstil kan innehålla sätt att konsumera och bete
sig, som också uppfattas ha politiska dimensioner. Exempel på sådana kan vara militanta veganer,
djurrättsaktivister m.fl., vilka förutom en speciell klädsel och musikstil också innefattar icke lag-
liga handlingar. För dessa ungdomar betyder detta en uppfattning av politik som ligger nära det
som sker i vardagslivet (Ibid. sid 49-51).

Att ungdomarna hittar egna vägar och former för att skapa uppmärksamhet kring de samhälls-
frågor, som de tycker är mest viktiga, har inte alltid tilltalat makthavarna. Olika åtgärder för att
stärka demokratin kan då ses som ett motdrag mot dessa icke-parlamentariska proteströrelser. Detta
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 har bl.a. gjort att ungdomsfrågorna lyfts upp på dagordningen. De verksamheter som har genom-
förts i kommunerna har i första hand syftat till att utveckla ungdomars kompetens i att hantera
demokrati ur ett samhällscentrerat och formellt perspektiv. Ungdomarna själva har däremot varit
inriktade på näraliggande frågor, som berörde dem personligen och använde sig av informella
beslutsformer.

När vi har talat med ungdomar men också  tjänstemän och politiker har vi funnit vissa motstri-
diga tendenser i arbetet med att ge ungdomar inflytande och plats i den representativa demokratin.
Det tycks finnas förväntningar hos många vuxna att ungdomarna ska revoltera mot olika tendenser
i vuxenvärlden samtidigt som det krävs att de ska inordna sig i etablerade mönster och traditioner.
Myten om ungdomstiden som en tid av protest och uppror är varmt omhuldad, men den gäller
endast pojkarna. I verkligheten visar det sig emellertid att de som verkligen opponerar sig mot det
etablerade var flickorna och de unga kvinnorna, men inte som ett individuellt uppror utan snarare
som en kollektiv protest. När flickor tog för sig uppstod lätt moralisk panik. Ett exempel som var
aktuellt när vi genomförde våra intervjuer var några mindre gäng tjejer i Stockholm som brukade
våld mot andra ungdomar. Detta blåstes upp till ett stort problem och det talades om att nu hade
flickorna tagit över pojkars våldsmetoder.

Mathiesen ser makt som något som individer har eller inte har. Det är den utgångspunkten som
gör att vi, trots risken för skendemokrati, ändå menar att de möjligheter, som ungdomarna fick
genom de olika projekten och satsningarna, hade betydelse för att bryta den vanmakt, Mathiesen
också talar om, och rusta dem för att bli mer aktiva medborgare. Uttryckt i hans terminologi skulle
verksamheten lokala ungdomsråd kunna ses som ungdomarnas kollektiva motmakt mot de etable-
rade makthavarna. Ungdomsforskaren Henriksson (1991) menar att delaktighet och inflytande har
den största betydelsen för en persons utveckling. När unga är aktiva och därmed delaktiga utveck-
las de. De får mer självförtroende, får en känsla att vara värda något som människa och av att de
har något att tillföra det gemensamma. Därför menar han att delaktighet för ungdomar innebär att
de får uppleva att bli tagna i anspråk och att bli respekterade för sina erfarenheter och tankar (a.a.).
Vi menar att det är just detta vi har funnit i vårt forskningsarbete och som gör att det ändå är viktigt
att verksamhet finns som syftar till att göra ungdomarna delaktiga i utformningen av samhället.
Samtidigt behövs en rörelse i samhället i stort som minskar klyftan mellan beslutsfattare och med-
borgare och som gör att människor i gemen får större möjlighet att påverka sina liv. Men det är en
annan historia som H. C. Andersen sa.
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