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Abstract 
Our purpose with the study was to gain a perception of the opportunities and requirements the 

authorities have that make it possible for youths to stay in the community that they live in. With 

the study we wanted to se how the authorities compile their image of youths and what that image 

is. The choice of which authority to examine was based on the impact that their decisions made on 

the youths future in education, employment and influence. The form of the interviews was non-

structured and the questions were open. This is because we wanted to get informal answers over 

the telephone or planned meetings. The persons that were interviewed are a representative chosen 

by the authority’s that has responsibility for youth issues. And we have generalized their answers 

to be the authority’s own answer. We have used the government bill for the youth prerequisite and 

opportunities. This bill places the responsibility of application with the authorities. Information 

about how the authority should construct their image of the youth we took from the theorist Ziehe 

and Bjurström. The results of the study showed that the authority’s image of the youngsters was 

not the same as the real youth. It is not easy to see how the authority takes the responsibility for 

the decisions that have an impact on the youth. The decisions are made by the older generation 

that has no real contact with today’s youngsters’. This is likely to be the weak link between the 

younger and the older generation. 
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1. Introduktion 
Med vår uppsats ville vi undersöka om myndigheterna arbetar utifrån ett ungdomsperspektiv. 

Vi ville se vad myndigheterna hade för uppfattning av ungdomar och vilka förutsättningar de 

kunde erbjuda ungdomarna så att de skulle kunna stanna i sina hemkommuner. Vi tittade på 

myndigheter som både verkar för hela Norrbottens Län och som hade kopplingar till ungdomar 

som studerade eller sökte arbete. Vi har valt följande myndigheter;  

• Ungdomsstyrelsen,  

• Myndigheten för skolutveckling,  

• Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden  

• Kommunförbundet.  

Vi har också kontaktat arbetsförmedlingen i Luleå och Älvsbyns kommun. 

 

Under våren 2004 gjorde Norrbottens Teatern, tillsammans med sociologistudenter från Luleå 

Tekniska Universitet, en undersökning om ungdomars framtida planer på att stanna eller flytta. 

Teatern valde ut orterna Gällivare, Malmberget, Kalix, Jokkmokk och Luleå till att delta i 

undersökningen. Syftet med den undersökningen var att få veta vad som gjorde att ungdomar 

ville flytta eller blev kvar i sina hemkommuner. 

 

Vi var ansvariga för undersökningen i Jokkmokk. Undersökningen synlig gjorde att de flesta 

ungdomar ville flytta, för att skaffa sig utbildning eller yrkeserfarenhet, men lika många ville 

flytta tillbaka, senare i livet, till sin trygga uppväxtkommun. Ungdomarna såg inflyttningen 

som en kompetensförhöjning för kommunen då de återvänder med erfarenheter från andra 

kommuner. De unga hade insikten om hur en kommun levde vidare med deras arbets- och 

livserfarenheter. De intervjuade ungdomarna saknade myndigheternas engagemang att tillvarata 

den yngre generationens framtid, frågor gällande utbildning, arbete och medinflytande. 

Ungdomar vill ha möjligheter att studera för att kunna få ett arbete och bli självförsörjande. 

Studier är ett av skälen till att ungdomar flyttar.  

 

Vi ville undersöka hur, vad och om myndigheterna ger ungdomarna alternativ för att kunna 

stanna kvar i sina hemkommuner, i alla fall inom länet. Vi gjorde öppna intervjuer med 

personer som på olika sätt var utsedda av sin myndighet att ansvara för ungdomsfrågor. Snart 



 3

fick vi en uppfattning på myndigheternas ungdomsperspektiv, som visade sig vara mindre 

förankrad i verkligheten. Det berodde på att besluten som myndigheter tar, inte alltid är 

förankrad hos ungdomar och att besluten hinner bli föråldrad, eftersom arbetsgången framtill 

beslutet är för långsam och byråkratisk. Vi var av den uppfattningen att de beslutande 

myndigheterna hade dålig verklighetsförankring i sina beslut och vi har tyckt oss kunna se att 

de inte alla gånger, vid ett beslutsfattande, som de tänker på att det kommer att påverka den 

verkliga ungdomen. 

 

Teorierna bygger på ungdomspropositionen 2004 som Ungdomsstyrelsen utarbetat tillsammans 

med regeringen. Den visade oss vilka förutsättningar myndigheterna kan arbeta efter, för att få 

ungdomar att stanna i sina hemkommuner. Vi har använt oss av Thomas Ziehe och Erling 

Bjurström för att få en bild av hur ett ungdomsperspektiv kan uttolkas från den befintliga 

kunskapen. 

 

 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att belysa vad myndigheter ger ungdomar för möjlighet att stanna i 

sin hemkommun.  

Våra frågeställningar är: 

1. Vilka möjligheter och förutsättningar finns det för ungdomar att stanna i sin 

hemkommun?  

2. Vilken uppfattning har myndigheter av ungdomar? 

3. Med vilka verktyg får myndigheterna sin ungdomsuppfattning? 

 

 

Avgränsning 

Regeringens ungdomsproposition har utarbetat mål i ungdomsfrågor inom alla samhällsfrågor. 

Därför valde vi att göra studien med fokusering på utbildning, arbete och inflytande. 
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Disposition 

Dispositionen av vår studie har följande upplägg: 

I kapitel 2 behandlar vi förutsättningar och möjligheter som är grunden till studien. Kapitel 3 

och 4 beskriver i ungdomsbilen och ungdomsutvecklingen. I kapitel 2,3, och 4 redovisar vi 

teorierna var för sig, detta för att förtydliga utgångspunkten för vår tankegång under arbetet och 

fram till resultatet. Metoden kommer i kapitel 5 där vi även förklarar vår tolkningsmetod. I 

kapitel 6 presenterar vi våra utvalda myndigheter i en hierarkisk ordning. Och i kapitel 7 

redovisar vi svaren från myndigheterna. Resultattolkningen och egna tolkningar och 

värderingar redovisar vi i kapitel 8. Vår diskussion och förslag till framtida forskning 

presenterar vi i kapitel 9. 
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2. Förutsättningar och möjligheter ur myndighetsperspektiv 
Regeringen har utarbetat en proposition om ungdomars framtid, inom utbildning och yrkesval. 

Propositionen har två övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken: 

• Ungdomar skall ha en verklig tillgång till välfärd 

• Ungdomar skall ha en verklig tillgång till makt. 

 

För att kunna göra en systematisk samordning och kunskapsbildning har ungdomspolitiken 

delats in i fem huvudområden, vilka ska integreras med de övergripande målen  

 

Lärande och personlig utveckling 

Grundskolan och gymnasieskolan ska ge alla ungdomar kunskap och utveckling genom att de 

ska ha tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalité. Den utbildningen ska arbeta med 

ungdomars utveckling av sin intuitiva förmåga, handlingskraft, kreativitet och självtillit, sitt 

entreprenörskap och sin problemlösningsförmåga liksom sin förmåga att samarbeta i grupp. 

Målet är tillika att uppnå behörighet för att fortsätta gymnasiet och senare för högre studier. 

 

Hälsa och utsatthet 

Alla ungdomar ska ha tillgång till god hälsa och medvetenhet om vad god hälsa är. Det ska ske 

genom att bekämpa alkohol och droger, samt att motarbeta viktökning, men även genom att 

motverka utanförskap. 

 

Inflytande och representation 

Öka ungdomars delaktighet genom att införa och stödja åtgärder som gynnar utövandet av ett 

aktivt medborgarskap och som ökar ungdomars delaktighet i det demokratiska livet, genom att 

få ungdomsgrupper aktiva i demokratiska livet i skolan med elevinflytande. Det konkreta 

arbetet med elevinflytandet och delaktighet sker i kommuner och på varje enskild skola, samt 

genom att få ungdomar delaktig i föreningsliv av olika slag.1  

 

                                                 
1 Regeringens proposition 2004/05:2. s 37-39 
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Egen försörjning 

Egen försörjning, inflytande och representation är områden som samverkar. Utan 

gymnasiekompetens står ungdomar utan chans att få ett bättre arbete, som kan ge en egen 

försörjning. De får förlita sig på stöd från den egna familjen och andra närstående för sin egen 

försörjning. För att motverka att det sker vill regeringen att fler ungdomar ser entreprenörskap 

och egen företagande som en lika självklar och möjlig väg som anställning, för att realisera sina 

idéer och för att kunna försörja sig. Ungas kreativitet, företagsamhet och initiativförmåga är 

viktiga drivkrafter som kan plockas fram genom lärande och personlig utveckling.2  

 

Kultur och fritid 

Fritiden är viktig och får en allt viktigare betydelse för ungdomar och identitetsutvecklingen. 

En meningsfull och varierande fritid bidrar till både välmående och personlig utveckling. 

Regeringen vill främja ungdomars deltagande i den kulturella mångfalden och konstnärliga 

förnyelsen. Men också ge bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av 

folkrörelser och föreningar. Idrotten är en av de viktigaste areorna för ungdomars fritid. 

Idrotten bidrar till god folkhälsa och kan bidra till demokratisk delaktighet. 3 

 

I propositionen definieras begreppet ungdom som en livsfas och som social kategori, vars ålder 

samtidigt flyttas uppåt och nedåt. Livsfasen innebär att man befinner sig i en övergång från 

barndom till att bli vuxen. För att så småningom, som vuxen, kunna ha en identitet och ta del av 

de attribut som anses höra vuxenvärlden till. Som social kategori beskrivs ungdomarna som en 

grupp som delar vissa unika egenskaper, sociala och kulturella villkor, som skiljer sig från de 

egenskaper och villkor som tidigare ungdomsgenerationer haft. Dagens ungdomar har till 

exempel goda möjligheter till internationella kontakter via en snabb utveckling av media och 

informationsteknologi. 4 

 

                                                 
2 ibid, s.40 
3 ibid, s 42 
4 ibid, s13 
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Ungdomar måste ha tillgång till verktyg för att kunna vara en resurs för samhället, för att leva 

ett gott liv under ungdomstiden. Verktygen och valet av det goda livet är varierande inom 

ungdomsgruppens breda ålderspann, 13-25 år.5 

 

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är ca 1,4 miljoner av Sveriges invånare inom 

13-25 år. Gemensamt för den gruppen är att de ska ta över det samhälle som den äldre 

generationen lämnat efter sig, samtidigt som de i framtiden skall bidra till att försörja en 

växande skara äldre. Samhället har en skyldighet att ge ungdomar kunskaper, erfarenheter, 

värderingar och perspektiv som ger en tillväxt för framtiden. Det finns också en skyldighet att 

betrakta ungdomarna som en resurs med verktyg för att skapa sina egna förutsättningar för att 

bli vuxen. 

Från att vara en kort och övergående fas i livet har ungdomstiden förändrats till att utgöra en 

betydande fas i människans liv. Ungdomar utgör i många avseenden en heterogen grupp med 

skiftande förutsättningar, värderingar och faktiska levnadsvillkor. 

 

Den nationella ungdomspolitiken görs av olika aktörer inom ett stort antal samhällssektorer. 

Både kommunala och statliga planeringar på olika nivåer och områden påverkas av 

ungdomspolitiken. Bland annat utbildningen, arbetsmarknaden, bostadsplaneringen kräver en 

samordning av insatser och en helhetssyn på ungdomars levnadsvillkor på såväl på nationell 

som på kommunal nivå. 6 

 

Ungdomars unika erfarenheter, kunskaper och värderingar ska tas tillvara för att skapa ett 

samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. 

Samhällets insatser ska ta tillvara ungdomars resurser, skapande förmåga. Entreprenörskap ska 

utvecklas och tas tillvara i den offentliga sektorn, i företagen, på arbetsmarknaden, i eget 

företagande och i folkrörelserna.  

 

Insatserna ska ge ungdomar möjligheter att delta och påverka utformningen av offentliga 

verksamheter på samma villkor som övriga grupper i samhället. Insatserna ska planeras och 

                                                 
5 ibid, s. 14 
6 ibid, s 21 
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genomföras med ett gott innehåll, men det finns inget entydigt sätt att bedöma i hur stor 

utsträckning ungdomar tas tillvara som en resurs eller hur ungdomar ska uppmuntras till egna 

initiativ och entreprenörskap. För att kunna bemöta ungdomar bör ungdomspolitiken 

genomsyra hela samhällets bemötande av ungdomar och utgå ifrån ett resursperspektiv.7 

 

 

Ungdomspolitik i kommunerna 

Ungdomspolitikens genomförande och planering, tillgång till välfärd och makt fattas av de 

kommunala självstyrelserna. Hur ungdomspolitiken utvecklas utgår från den enskilda 

kommunens egen förutsättning och perspektiv vilket gör att ungdomars möjligheter och 

förhållande varierar mellan olika kommuner. 

 

Den nationella ungdomspolitiken har ett övergripande ansvar för ungdomars möjligheter att 

utvecklas under jämlika och rättvisa villkor, oavsett vilken kommun ungdomarna bor i. 

Kommunerna ska arbeta sektorsövergripande med ungdomsfrågor. Regeringen vill betona att 

ungdomarna ska ses som en resurs och inte bara frågor som rör ungdomars eget liv, utan för 

kommunala angelägenheter i stort. 

 

Drivkraften för kommuner ska vara att ge ungdomar inflytande över frågor som gäller deras 

egna liv, att motverka eller förebygga problem som ungdomar kan stöta på eller att förbättra 

ungdomars möjligheter till arbete, bostad och utbildning.8 

 

 

Ungdomspolitikens handlingsprogram 

Sverige står inför en demografisk utveckling där färre förvärvsarbetande ska försörja ett ökande 

antal äldre. 

 

Regeringen har utformat ett handlingsprogram för ungdomar som ska hjälpa regeringen att 

årligen redovisa vilka frågor som prioriteras i arbetet för att förbättra ungdomars levnadsvillkor. 

                                                 
7 ibid, s. 28 
8 ibid, s 59-60 
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Regeringen ska prioritera frågor för att förbättra ungdomars tillgång till makt och välfärd de 

närmaste åren, även att öka sysselsättningen, stärka ungdomars tillgång till utbildning och att 

göra fler bostäder tillgänglig för ungdomar. Men de ska även jobba för att prioritera insatserna 

för ungdomars hälsa, trygghet och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet samt 

ungdomars tillgång till kultur och fritid. 

 

Genom att skapa goda förutsättningar för utbildning kan fler ungdomar få ett tryggt och 

utvecklande arbete som leder till egen inkomst, egen boende och ett självständigt liv.9 

Insatserna inom skolan ska främja kunskap, vetgirighet, kreativitet, och kritiskt granskande.  

Rektorn och övrig skolpersonal ska tillvarata eleverna intresse för inflytande frågor. Skolan ska 

stärka det demokratiska uppdraget genom att göra förändringar i kursplanen för 

samhällsorienterade ämnen. Demokrati ska vara den del i undervisningen för att eleven ska 

kunna ta en aktiv roll i arbetet med lokal demokrati både i skolan och på kommunal nivå. Även 

inom gymnasieskolan ska kvalitetsförbättringar ske, detta med hjälp av att införa ett 

lärlingssystem, som blir en viktigt alternativ utbildningsväg. Men också att gymnasieutbildning 

för individuella utbildningar ska få bra kvalité och likvärdighet för att fler kan slutföra sin 

gymnasieutbildning.10 

 

Regeringen vill höja kvalitén på insatserna för arbetslösa ungdomar genom följande punkter: 

 

• en individuell handlingsplan bör upprättas med den arbetssökande 

snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att den arbetssökande 

anmäler sig på arbetsförmedlingen 

 

• det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin bör 

inledas med jobbsökaraktiviteter 

 

• den individuella handlingsplanen bör följas upp regelbundet och 

inriktas på individens aktiva sökande av arbete 

                                                 
9 ibid, s. 75 
10 ibid,s. 83 
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• arbetsförmedlingen bör garantera samtliga arbetslösa ungdomar 

jobbsökaraktiviteter inom 90 dagar 

 

• de kommunala ungdomsprogrammen bör ges ett tydligare utbildningsinnehåll 

och skall leda till ett intyg 

 

• aktiviteterna i det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin 

bör ligga i linje med den individuella handlingsplanen och öka sökaktiviteten 

 

• kombinationen mellan praktik och utbildning bör utvecklas 

 

• anställningsstöd bör under 2005 möjliggöras för ungdomar mellan 

20 och 25 år från sex månaders inskrivningstid 

 

• det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin bör 

utvärderas. Utvärderingen bör ligga till grund för förbättringar av 

de arbetsmarknadspolitiska insatserna riktade till ungdomar 

 

• arbetsmarknadsstyrelsen bör kartlägga och analysera långtidsinskrivna 

ungdomars deltagande i aktivitetsgarantin. 

 

Genom dessa punkter vill regeringen att arbetsförmedlare ska hjälpa ungdomar att fokusera på 

att öka jobbsökandet och att säkerställa kvaliteten i sökaktiviteterna. Handlingsplan för den 

individuella ungdomen ska vara till hjälp för att kunna söka rätt jobb. Kvaliteten ska höjas i de 

två arbetsmarknadspolitiska program som är skärskilt riktade till ungdomar, kommunalt 

ungdomsprogram KUP, och ungdomsgarantin UG. Jobb-sökar-aktiviteter och praktik ska ingå i 

båda programmen med mål att få reguljärt arbete. 

 

Det finns många aktörer i ungdomarnas omgivning som kan uppmuntra ungdomar att vid en 

bristande gymnasieutbildning, ta upp studierna igen, eller att få anställning. Dessa aktörer, med 
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resurser, anser regeringen ska tas tillvara i ett så kallat Navigator-centrum. Där ska ungdomar 

erbjudas ideella mentorer från näringslivet som ska underlätta ungdomars etablering11 

 

Regeringen anser att det inför kommande stora pensionsavgångar bör finnas en koordinator 

som tillsammans med arbetsmarknadens parter ska se över hur man kan få ungdomar att 

snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Koordinatorn ska se över nuvarande system och 

utveckla nya metoder som är till fördel för både arbetsgivare och arbetstagare. För att höja 

kvalitén på yrkesutbildningarna ska det ske en samverkan mellan gymnasieskolan och 

arbetslivet. 

 

Entreprenörskapsperspektiv ska ingå i gymnasieskolans undervisning för att skapa fler 

egenföretagare men också för att skapa en drivkraft för vare samhällsmedborgare i arbete, i 

organisationslivet och på fritiden. Regeringen vill att ungdomar ska se entreprenörskap och eget 

företagande som ett alternativ till anställning, för sin framtida försörjning. Skolan ska bedriva 

undervisningen där eleverna är delaktiga i arbetssättet, för att ändra attityder och öka 

kunskapen för entreprenörskap och eget företagande. 

 

Entreprenörskapet är en av de tre strategiska frågor i det regionalpolitiska tillväxtprogrammet 

för att få unga kvinnor och män att stanna eller att flytta tillbaka till sin hembyggd. Regeringen 

anser därför att det är viktigt att stödja de regionala ansträngningar som görs för att bidra till 

attraktiva miljöer där idéer och intressen kan tillvaratas för att utvecklas till arbeten.12 

 

För att öka ungdomars inflytande och delaktighet i samhället måste ungdomar släppas in i de 

rum där demokratiska beslut fattas. För det krävs, att ungdomar har motivation och kunskap, 

som ska uppnås genom skolan och föreningsliv, i kommunala ungdomsråd eller genom 

deltagande i offentlig debatt. Men också genom att de får utöva demokrati i praktiken i den 

politiska processen och genom kontakt och dialog med beslutsfattare. För att få med ungdomar 

måste det till en större öppenhet för nya frågor och nya arbetsformer i det demokratiska 

arbetet.13 
                                                 
11 ibid, s. 92 
12 ibid, s 96 
13 ibid, s 109 



 12

3. En teoretisk ungdomsbild 
Ziehe är intresserad av att formulera vad den kulturella moderniseringen i vår tid betyder för 

mänsklig subjektivitet, för vardagen och det inre livet och för människors möjligheter att 

hantera de ändrade livsvillkoren och möta modernitetens utmaningar.  

 

”I linje med andra kulturteoretiker beskriver Ziehe vår tid som en epok utsatt för en 

erosionskris: gamla traditioner och normer nöts ner i allt snabbare takt.” 14 

 

Ziehe inspireras av Habermas fenomenologi. Ziehe diskuterar nya drag i människors 

”livsvärld”. Han återkommer ofta till tre grundläggande nya drag:  

 

1. samhället ger oss allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över oss själva och vår 

identitet, och samtidigt skapa distans till oss själva, ökad reflexivitet. 

2. Det upplevs att allt är möjligt att skapa, som ger oss ett ansvar, görbarhet. 

3. En ökad individualisering. Det leder till ett förväntansgap mellan dröm och verklighet, 

som kan leda till frustration eller driva fram förändrade engagemang, individualisering.  

 

Ziehe´s texter bygger ofta på tredelningar, en minutiöst uppbyggd systematik. Enligt Ziehe 

påminner den om Jürgen Habermas´ teoribyggen och hela den tyska filosofiska traditionen från 

Kant och Hegel. Habermas´ tredelning, som han har hämtat från de sociologiska traditioner, i 

objektiv, social och subjektiv värld. ”Ziehe hör hemma i en annorlunda, mer tolkande och 

förståelseorienterad hermeneutisk-fenomenologisk tradition.”15 Han vill att hans begrepp ska 

ses som punktbelysning som kastar ljus över vissa aspekter av den moderna tillvaron.  

 

Enligt Ziehe känner barnen till allting innan de kan göra sina egna erfarenheter. ”De är på en 

och samma gång ’brådmogna’ och fattiga på direkta erfarenheter.”16 

 

 

                                                 
14 Ziehe, 1989; 8 
15 ibid, s. 12 
16 ibid, s. 17 
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Idag är barnen mer indragna i vuxenvärlden, vilket skapar nya problem. En positiv utveckling 

som gör att barndomen har fått chansen att bli mer normal. ”Ungdomens situation idag blir inte 

begriplig enbart genom att de äldre erinrar sig sin ungdom. En sådan självbiografisk jämförelse 

är inte bara haltande; den är direkt vilseledande.”17 Idag upplever vi något liknande: en 

friställning i kulturellt hänseende. Den möjliggör nya exponeringsmekanismer. Ofta ökar 

pressen på den enskilde att välja och riskera att misslyckas, men den är likväl en principiell 

förutsättning för kulturell frihet.  

 

Dagens ungdomsprotest uttrycks som generationsrelaterade krav, det vill säga krav som 

ungdomarna driver i egenskap av åldersgrupp. Kraven består exempelvis av 

utbildningsmöjligheter, praktikplatser, på materiellt oberoende och möjligheter att själva 

utveckla sina behov. De har också krav på likaberättigande, det vill säga med de vuxnas status. 

De kritiserar även samhällets modernisering, som leder till miljöförstöring, kärnkraftverk, 

kapprustning, rationalisering av arbetslivet osv, anser Ziehe.  

 

Dagens samhällssyn är en strävan om en ”ungdomlighet”. Det är egentligen en känsla med den 

ersätts med skönhetsoperationer, då vi tror att med ett ungdomligt yttre ska känslan infinna sig.  

 

Ungdomen har fått något av en representativ funktion. De får företräda sökandet efter 

annorlunda livsstilar. Ungdomen har delegerats uppgiften att representera ungdomligheten. 

”Ungdomarna tvingas vara reflexiva i bemärkelsen att de ständigt tvingas konfrontera sig med 

samhälleliga bilder av ungdomen…”18 Det är ett modernt fenomen, då du är ung och samtidigt 

konfronterad med bilder om hur du borde vara som ung. Detta blir ett problem för ungdomarna 

själva. För om samhälle är orienterat mot myten om ungdomligheten och samtidigt inte 

speciellt intresserat av ungdomarna själva, uppstår det ett glapp. 

 

Skolan har förvandlats till en myndighet och dess organisation har i stor utsträckning blivit ett 

management-problem. ”Ju abstraktare skolan har blivit som organisation, som apparat, desto 

mer är de människor som agerar inom den, det vill säga lärare och elever, hänvisade till sin 

                                                 
17 ibid, s. 34 
18 ibid, s. 52 
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egen bearbetningsförmåga…”19 Skolans socialitet sönderfaller i två delar: för det första, i ett 

förtingande av skolans institutionella sida, och för det andra, i en psykologisering av dess 

subjektiva sida.  

 

Människan har ett behov av psykisk intimisering, konceptet är ”närhet”. I strävan efter ”närhet” 

tappas moralen då alla ska reduceras till minsta gemensamma närmare. Det gör inte att 

individerna kommer närmare varandra, eftersom det skapar så att parterna inte kommer ”allt för 

nära”. Ett annat koncept, som Ziehe tar upp, är ”intensitet”, och det handlar om att kunna 

kringgå gränser med livserfarenhet. Dessa koncept uppfylls inte idag av samhället, som består 

av krav på individualismen. 

 

 

4. Bjurströms teori om ungdomsutveckling 
Bjurström skriver att på grund av samhället utvecklats från bondesamhälle till ett modernt 

industrisamhälle har ungdomar börjat att integrerats tidigare i samhället. I dåtidens 

bondesamhälle var familjen grunden för produktionen, och det innebar en flergenerations 

gemenskap. Dessa flergenerationer kunde slå sig samman med andra liknade nätverk för att 

hålla ihop byn. Nätverken kunde bidra till en effektiv spärr mot nya idéer och förändrade 

livsformer. Den yngre generationen kunde därför orientera sig gentemot den äldre 

generationen, för den framtida vuxenrollen. Samhällskontrollen av de yngre gjordes i de 

vardagliga arbetsrutinerna av alla byinvånare och inte speciella institutioner eller 

funktionärer.20 

 

Den yngre generationen växte genom, den så kallade, arbetsträningen in i arbetslivet. Och 

beroende på kön och ålder fick de unga överta nya produktionssysslor i bondesamhälle. Hela 

arbetsträningens syfte var att garantera gårdshushållets försörjningsplikt, gentemot de äldre, så 

att de fick en trygg ålderdom.21 

 

                                                 
19 ibid, s. 72 
20 Bjurström 1979; 131 
21 ibid, s. 134 
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Yrkena i samhället ärvde man beroende på ålder och kön, och inte genom vad man hade för 

kunskaper. Bondesamhällets flertal seder och traditioner levde kvar under industrialismens 

inledningsfas, där storbondefamiljens sönderfall successivt inleds och blev dagens kärnfamilj 

och familjens betydelse för produktionen försvann. Produktionen blev föremål för samhällets 

produktions- och konsumtionsroller. Och de gamla nätverken sprängdes av den snabba 

utvecklingen vilket medförde att nya idéer och förändringar kom snabbt.  

 

Kontrollen av individens arbetsträning flyttades in på samhällets institutioner och i speciella 

funktioner. Istället för personliga kunskaper, gällande arbetet, växte det fram roller i individens 

sociala nätverk för produktionen, som ledde till en konsumtionsgemenskap. Som gjorde att 

ungdomarnas primära socialisation präglades till största delen av konsumtionssfären. Detta sker 

innan ungdomarna vuxit in i en yrkesroll och därför blir ungdomar ekonomiskt beroende av 

sina föräldrar.  

 

Konsumtionens målsättning är att de ska förvärva kunskaper för en framtida yrkesroll. Det 

räknas som att ungdomar ska ha en förberedelsetid för den framtida arbetsmarknaden. I 

föreberedelserna ska yrkesutbildning ingå för att kunna möta samhällets ökande komplexitet 

och teknologisering. Konsumtionsgemenskapen har medfört att det blivit en klyfta mellan 

sociala och fysiologiska mognaden som ger effekten att inträdet i en yrkesroll skjuts upp till en 

allt äldre ålder.22 

 

Konsumtionssamhället har fört med sig att ungdomar inte har lika klara färdigheter för sina 

kunskaper och åldersklass. Färdighetsnivån bestäms i stället av allmänna kunskaper som 

ungdomar fått via en grundläggande utbildning. I det moderna samhället markeras ungdomars 

mognad med att gå från icke produktiv samhällsroll till en produktiv, med egen försörjning för 

konsumtion. 

 

Övergången från bondesamhället till industrisamhället har medfört att ungdomarna har mera 

val att göra till exempel yrkesval men också individens identitets- och livsstilsval.23 

                                                 
22 ibid, s. 137 
23 ibid s. 139 
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Valet av livsstil och identitet, som ungdomar i industrisamhället ska göra, skapar konflikter i 

primära och sekundära socialisationen. Den primära är huvudsakligen knuten till familjen och 

den sekundära socialisationen utgörs av andra samhällsinstitutioner. Konflikten gör att 

individen skärmas från familjen och kamratgänget får en betydande roll. Familjen har inte 

kännedom om vad konsumtionssfären innebär, vilket kamratgänget har. Det ger en trygghet i 

övergångsfasen från att vara barn till att bli tonåring, för att senare bli vuxen. Även om 

kamratgängets socialisation stämmer inte helt med de förväntningar som väntar ungdomar i de 

framtida yrkesrollerna. Den socialisationen blir annorlunda för ungdomar i industrisamhället 

eftersom de inte får samma arbetsträning som ungdomar i bondesamhället. I industrisamhället 

präglas socialisationen av konsumtion och får en helt annan arbetsträning som inte stämmer 

med de normer som styr arbetsgemenskapen och arbetslivet24. 

 

Bjurström skriver vidare att de äldre och yngre generationerna kan genom olika 

generationstänkande hamna i mottsättningar, som beror på olika innehåll och problem, som de 

olika generationerna brottas med. Mottsättningarna blir skarpare ju snabbare den sociala 

förändringen sker. Den äldre generationen kan ses som en ”fadersgestalt” av den yngre 

generationen, som i sig kan bilda en mottsättning, samtidigt kan ”fadergestalten” vara en 

förebild för den yngre generationen. När den förebilden upphör finns det förutsättningar för 

generationsstörningar, som kan leda till att samhället drabbas av häftiga generationskonflikter, 

som i sin tur bidrar till att relationerna mellan olika åldersklasser, som analyseras i makt- och 

statuspositioner, tappar kunskapsöverföringen som tidigare var en nödvändighet för 

arbetsträningen.25 

 

Sedan slutet av nittonhundrafyrtiotalet har ålderssegregationen förstärkts från ett 

åldersintegrerat produktionssamhälle till ett ålderssegregat konsumtionssamhälle. Dåtidens 

bondesamhälle produktiva roller fördelades efter ålderskriterier och, nutidens, 

konsumtionsroller segregeras efter liknade ålders kriterier. Ungdomarnas utveckling flyttas från 

kärnfamiljen till en konsumtionsgemenskap, där de tillhör samma ålder och marknad.  

 

                                                 
24 ibid, s. 142 
25 ibid, s. 146 
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Familjen får svårt att hänga med i tonårsmarknadens svängningar som gör att ungdomars 

yrkesidentitet utgörs av den konsumtionsgemenskap de tillhör. Skillnaden är att de vuxna har 

skaffat sin identitet och livsstil av den yrkesroll det har.26 

 

Ungdomsarbetslösheten, idag, skiljer sig från de äldres på så sätt att ungdomar inte har hunnit 

så långt i sin yrkesidentitet, de slås inte ut från arbetsmarknaden på samma sätt som vuxna. 

Ungdomar behöver en fast grund att bygga sin egen självkänsla och för att kunna bilda sin egen 

vuxentillvaro. Ungdomars osäkerhet och bristfälliga kunskap till arbetslivet kan ge en 

uppfattning av en negativ attityd i att välja och skaffa sig en framtida yrkesroll och identitet. 

 

Det finns skillnader mellan olika ungdomsgrupper i inställningen till valet av yrkesrollen. 

Ungdomar från ekonomiskt privilegierade miljöer betonar inte de ekonomiska aspekterna för 

framtida yrken. Det i sig är inte något som kan säga hur ungdomar kommer att välja sina yrken. 

Däremot kommer bristande yrkeserfarenheter och bristfälliga kunskaper om arbetslivet att 

försätta att spegla ungdomars osäkerhet och inställning till yrkesvalen. 27 

                                                 
26 ibid, s. 159 
27 ibid, s. 162 
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5. Metod 
Vi ville veta vilka förutsättningar och möjligheter myndigheterna gav ungdomar så att de skulle 

kunna stanna kvar i sin hemkommun, och vilken uppfattning de har om ungdomar. Med den 

utgångspunkten började vi att göra en ”mind-map”. Där skrev vi ned vårt syfte och utifrån det 

letade vi igenom de svenska myndigheterna, som arbetar med ungdomar. Med hjälp av 

myndigheternas hemsidor kunde vi nå fram till vilka myndigheter som arbetade specifikt med 

ungdomsfrågor. Det ledde till att vi kunde besluta om att intervjua följande myndigheter: 

Skolverket, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen och Kommunförbundet. 

 

Eftersom Skolverket arbetar direkt med skolan, och skolans personal, fick vi rådet att ta kontakt 

med Myndigheten för skolutveckling, som arbetar med att utveckla innehållet i skolan. När 

detta var gjort gjorde vi en arbetsplan, där både intervjuperiod, tid för tolkning och 

eftertänksamhet gavs för oss. 

 

Myndigheterna vi valde har direkt eller indirekt med ungdomars framtid att göra och att deras 

beslut påverkar ungdomar på något sätt. Vi har läst dessa myndigheters handlingsplaner eller 

annan skrift för att kunna skaffa oss en uppfattning om myndigheternas ungdomsuppfattning. 

Vi valde att studera hur myndigheterna belyser frågor som berör utbildning, arbete och 

medinflytande. 

 

När vi tog kontakt med myndigheterna presenterade vi vårt syfte med uppsatsen. Målsättningen 

var att kunna genomföra öppna och ostrukturerade intervjuer, mer likt ett samtal, där vi under 

samtalets gång gjorde manuella anteckningar av frågor och svar. Vi använde oss av en 

grundmall28, som baserade sig på utbildning, arbete och inflytandefrågor, till våra öppna frågor 

så att vi skulle kunna ha samma teman med alla samtalen och för att vi skulle kunna hålla oss 

till vårt syfte. 

 

Tack vare denna grundmall ansåg vi att vi skulle kunna få ut mer information från våra 

informanter, än om vi skulle ha fasta frågor där de skulle kunna svara på sina korrekta 

myndighetssätt. Vi ville inte att de formella svaren skulle kunna användas, utan vi ville få en 
                                                 
28  Bilaga 1 
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mer informell insyn i vad de beslutsfattande personerna egentligen ville och tänkte, utöver vad 

som var politiskt beslutat. 

Vi tog kontakt med beslutspersonerna inom de olika myndigheterna genom en förfrågan om 

intresse via e-mail. Vår första myndighet blev Länsstyrelsen, där fick vi en god inblick och 

information om det pågående, lokala ungdomsarbetet. Vi fick information om myndigheternas 

visioner och tankar om den formella hanteringen av ungdomsfrågor och vad som eventuellt 

skulle kunna förbättra ungdomsarbetet och hur dagens beslut ska kunna ha fokus på 

ungdomarnas framtid i sin hemkommun.  

 

Från Länsstyrelsen fick vi vidare information om vilken myndighet, och vem vi skulle 

efterfråga, för vidare forskning. Vi mötte de övriga myndigheterna på samma sätt, förutom 

myndigheten för skolutveckling. Den myndigheten gjorde vi en telefonintervju, på grund av det 

geografiska avståndet.  

 

Efter det tog vi kontakt med nyckelpersonerna, som har ansvar för ungdomsfrågor inom, 

Myndigheten för skolutveckling och Länsarbetsnämnden via e-mail. I mailet fick de med vårt 

syfte med uppsatsen. Efter mailet fick vi kontakt med personerna via telefon. 

Vi avtalade ett möte med Länsarbetsnämnden, där vi fått en nyckelperson, och genomförde 

intervjun på personens arbetsrum. Från Länsarbetsnämnden fick vi förslag på andra 

myndigheter som kunde vara oss behjälpliga i vår studie. Vilket ledde oss till 

arbetsförmedlingen i Luleå, där vi också avtalade en tid för en intervju med deras 

nyckelpersoner för ungdomsfrågor, och genomförde detsamma på dennes arbetsrum. 

 

Information om Kommunförbundets arbete, med ungdomsfrågor, fick vi via konferensen som 

Ungdomsstyrelsen höll i Älvsbyn. Informationen presenteras i resultatet längre fram i 

uppsatsen. 

 

Vi besökte även utställningen som ”Ung företagare” hade i Älvsbyn, för att se hur en kommun 

använder sig av ungdomar som resurs för kommunens framtid. Där fick ungdomar visa sina 

affärsidéer, från vision till färdig, marknadsförd produkt.  
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Under en kvällsföreläsning, som var arrangerat av Norrbottens Teatern och under temat 

”Stanna eller flytta”, deltog olika berörda parter såsom forskare och kommunföreträdare i en 

debatt. Under den debatten fick vi veta att det finns en hel del kunskap om vad ungdomar 

behöver i dagens samhälle och att de fortlöpande skapas förutsättningar runt om i landet där 

ungdomar ges möjlighet att påverka sin situation. 

Både utställningen och föreläsningen bidrog tillvidare uppslag till vår uppsats. De gav oss 

uppslag för vilka myndigheter vi skulle välja för vår studie. Vi har inte använt oss av 

informationen från utställningen eller föreläsningen som teori eller empiriunderlag. 

 

Vi har valt att redovisa resultatet av intervjuerna i en hierarkisk ordning, för att tydliggöra 

beslutsnivåerna. Vilket innebär att vi ville belysa hur besluten delegeras nedåt i de olika 

myndigheterna. 

 

 

Tolkningsmetod 

Med vår studie ville vi söka efter fenomen som kan uppstå i beteendemönster, normer regler, 

värderingar, och sociala mönster hos de berörda myndigheterna. Metoden kan användas för att 

förstå meningen i handlingar, muntliga texter och yttringar. Vi tyckte att metoden var lämplig 

då vi skulle undersöka om det fanns något gemensamt för dessa myndigheter, gällande 

förutsättningar och möjligheter för ungdomar, att kunna stanna kvar i sina hemkommuner. 

Syftet, för oss, var att se hur deras uppfattning av ungdomar såg ut. Vi ville att vårt arbete 

skulle mynna ut och ge en bredare grund till en mer verklighetsanknuten, framtida och 

långsiktig handlingsplan, för att få fler ungdomar att stanna i sina hemkommuner. 

 

För att ett fenomen ska vara meningsfullt ska det gå att uttrycka i en mening eller få en 

betydelse genom texter, språkliga uttryck och mänskliga handlingar. Mänskliga aktiviteter och 

resultat av mänskliga aktiviteter, eller betingelser av aktiviteter, kan vara något som vi 

översätter till något meningsfullt. Meningsfulla fenomen måste tolkas för att kunna förstås. 

Tolkningar gör vi hela tiden, som sociala aktörer, för att kunna integrera oss med andra sociala 

aktörer, som lever med många gemensamma kulturella och sociala förutsättningar.29 

                                                 
29 Gilje, Grimen 1992; 175 
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Genom att ha läst myndigheternas hemsidor har vi fått fram information om deras arbete med 

ungdomsfrågor och hur de tolkar ungdomar och deras behov. Utifrån denna information har vi 

kunnat formulera frågor, vars svar har gjort det möjligt att göra tolkningar mot vårt syfte. 

 

Fenomenets mening kan vara svår att förklara, eftersom den kan vara systematisk mångtydig 

eller oklar. Det kan bero på att frågan inte är rätt ställd, med utgångspunkt i fenomenets 

mening, eller att vi redan har en klar uppfattning om fenomenet. Meningen, av fenomenet, kan 

ersättas med andra begrepp och karakteristiker av både, aktiviteten och dess resultat. 

 

Ur svaren, från myndigheterna, har vi sökt efter vilken uppfattning de har av ungdomar och hur 

de vidare grundar förutsättningar och möjligheterna, som de erbjuder de unga. Med en matris 

har vi tematiserat svaren, för att få en tydligare förklaring till vårt syfte. Matrisen30 har delats 

upp i teman, förutsättningar, möjligheter och ungdomsuppfattning/ungdomlighet, i var sin 

kolumn, för att utifrån begrepp och karakteristiker tyda myndigheternas svar. Vi har 

generaliserat myndigheternas svar utifrån deras nyckelpersoner. Vilket kan göra att vår tolkning 

av begreppen och karakteristiker kan bli förvrängd. 

 

I den samhällsvetenskapliga forskningen går det varken att bortse, eller helt bygga på, de 

sociala aktiviteternas begrepp och beskrivningar. Problemet blir då hur aktörens erfarenheter 

kan integreras med de samhällsvetenskapliga teoriernas begrepp och beskrivningar, som ligger 

långt från erfarenheten. Det blir ett unikt problem, som består av, att få växelspelet mellan 

vetenskapens teori och aktörens verklighet att gå ihop.  

 

Grundtanken inom hermeneutiken, som tolkningsmetod, att vi alltid förstår något, mot 

bakgrund av vissa förutsättningar. Förutsättningar kan dock vara ett hinder då vi ska se och 

förstå, utan att värdera det vi ser. Därför är förförståelsen nödvändig för att tolka det vi ser, för 

att världen aldrig tolkas som ett blankt blad. Redan innan vi tolkar har vi idéer om vad vi ska 

                                                 
30 Bilaga 2 
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söka efter. Utan idéerna skulle undersökningen sakna riktning och då skulle vi inte veta vad vi 

ska leta efter.31 

För att fenomen ska bli meningsfulla måste det sättas in i ett sammanhang eller i den kontext 

där det förekommer. Det finns olika tolkningar av fenomen, ett sätt är att tolka handlingar i 

studerade situationer, och i vilka handlingarna blir utförda. Handlingarnas kontext innehåller 

både aktörens avsikter, de regler och normer som de följer eller bryter mot. Utan ett 

sammanhang kan ett fenomen inte tolkas som meningsfullt.32 

Nuförtiden tillämpas hermeneutiken inom många olika vetenskapliga områden. Därför har 

hermeneutiken tolkats och formats på olika sätt. ”Många forskare har låtit sig inspireras av 

grundläggande tankegångar inom hermeneutiken men tillämpar inte någon speciell metod eller 

teori”.33 

 

En hermeneutiker menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom 

att tolka mänskligt liv. Den hermeneutiska forskaren ställer helheten i relation till delarna och 

pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som 

möjligt.  

 

Via medier får vi till oss att ungdomar lämnar sina hemkommuner och att vissa kommuner 

håller på att bli avbefolkade, men vilka faktorer spelar in i deras beslut att de ska flytta? 

                                                 
31 Gilje, Grimen, 1992; 183 
32 ibid, s. 190 
33  Patel, Davidsson 1994; 26 
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6. Myndighetspresentation 
Myndigheterna vi valt har på olika sätt beröring med ungdomar och att myndigheternas tagna 

beslut ger konsekvenser för ungdomarnas framtid. Myndigheternas presentation grundar sig på 

information från respektive hemsida. Informationen från hemsidorna gav oss en uppfattning om 

hur myndigheterna framställer uppfattningen av ungdomarna. Vi har vidare valt att presentera 

myndigheterna i en hierarkisk ordning utefter hur deras beslut verkställs, alltså från 

ungdomsstyrelsen ner till kommunerna. 

 

 

Ungdomsstyrelsen 

Utbildningsdepartementet står som ansvarig för Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen har av 

regeringen fått en förordning om att arbeta med ungdomsfrågor. Styrelsen i Ungdomsstyrelsen 

består av representanter från myndigheter, kommuner, organisationer och riksdagsledamöter. 

Ungdomsstyrelsen sitter i Stockholm.  

 

Ungdomsstyrelsen ansvarar och lämnar statsbidrag till olika ungdomsorganisationer. Deras 

uppdrag är att verka för att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, 

ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Men även ungdomars engagemang, 

skapande förmåga, och kritiskt tänkande ska ses som en resurs.34 

 

Ungdomsstyrelsen ska verka för att ungdomsverksamheten i kommuner och föreningsliv ska 

förnyas genom att följa utvecklingen och sprida kunskaper om ungdomars levnadsvillkor. De 

ska också göra uppföljningar av statliga och kommunala insatser för ungdomar. 

 

Ungdomsstyrelsen genomförde en attityds och värderingsstudie, år 2002, som propositionen 

bygger på. Syftet var att få en ökad kunskap om ungdomars syn på sina levnadsvillkor samt att 

se hur ungdomarna ser på samhällets och sin egen framtid. Studien har gjorts två gånger 

tidigare så en jämförelse mellan generationerna och mellan grupper inom ungdomsgruppen har 

varit möjligt. 

                                                 
34 http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1,00.html 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1,00.html
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Ungdomsstyrelsen har även gjort även en attityds och värderingsstudie för de unga som varken 

studerar, förvärvsarbetar eller är anmälda som arbetslösa. Syftet med den undersökningen var 

att få en ökad kunskap om varför ungdomar i åldern 16-24 är en växande grupp som varken 

studerar eller ingår i arbetskraften. .35 

 

 

Myndigheten för skolutveckling 

Myndigheten har huvudkontoret i Stockholm och fem enheter lokaliserade i Göteborg, 

Karlstad, Sundsvall, Stockholm och Växjö.  

Myndigheten har av utbildningsdepartementet fått i uppdrag att stödja kommuner och andra 

huvudmän, i deras utveckling av verksamheten så att nationellt fastställda mål och likvärdighet 

i utbildning uppnås. Målen för de olika utbildningsformerna slås fast av riksdagen.  

 

De ekonomiska ramarna styrs av ett regleringsbrev som beslutats av regeringen. Myndigheten 

ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utveckling av förskola och skola. 

Myndigheten ska också inspirera och stödja förskolor och skolor i deras utveckling. Målet för 

myndighetens arbete är utbildning av hög kvalitet. Varje lärande ska nå de mål som finns för 

utbildningen, i en god fysisk och social miljö. Myndigheter ska:  

 

• genomföra generella utvecklingsinsatser inom nationellt prioriterade områden  

• stödja lokal kvalitetsutveckling och utveckling av goda närmiljöer  

• främja kompetensutveckling av personal i förskola och skola  

• svara för den statliga rektorsutbildningen  

• stödja användningen av informationsteknik i förskola och skola  

• sprida kunskap, erfarenhet och resultat från praktik och forskning  

• delta i nätverk och samarbeten, i Sverige och internationellt  

 

                                                 
35 Regeringens proposition 2004/05:2, s. 9 
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Myndigheten för skolutveckling ska samverka med andra aktörer, såsom kommuner, olika 

organisationer och högskolor. Arbetet ska präglas av flexibilitet, med fokus på de lokala 

verksamheternas skilda behov och förutsättningar.36 

 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas 

villkor, utifrån det uppdrag som Länsstyrelsen fått av regeringen och den folkvalda riksdagen. 

Det finns 21 län i Sverige, och ett län är ett stort område som består av flera kommuner. 

Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet och landshövdingen är 

chefen Det finns en länsstyrelse och en landshövding i varje län. Länsstyrelsen arbetar med 

många olika saker som till exempel hus och bostäder, miljö och natur, trafik och vägar, djur, 

jakt och fiske. 

 

Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur allt ska skötas i Sverige och 

Länsstyrelsen ska se till att de besluten blir verklighet i länet på ett bra sätt. Länsstyrelsen ger 

råd och information till alla som bor i länet, om vilka regler som finns för just dem. 

Länsstyrelsen kontrollerar att företag och myndigheter följer reglerna som riksdagen och 

regeringen har tagit beslut om. 37 

 

Norrbottens tillväxtprogram, RTP, 2004-2007 är ett program för länets utvecklingsarbete. 

Programmet har tagits fram gemensamt med flera aktörer, till exempel myndigheter, landsting, 

kommuner, näringslivets organisationer samt föreningar. Man skulle kunna kalla det ett 

"handslag" mellan länets parter på hur våra resurser ska samordnas och användas för att skapa 

tillväxt i hela regionen. 

 

Norrbottens tillväxtprogram består i sin helhet av en analys av länets förutsättningar, ett 

programdokument, som anger färdriktning, och olika handlingsprogram, som beskriver de 

insatser och aktiviteter som ska genomföras under programperioden. Programmet beskriver hur 

                                                 
36 http://www.skolutveckling.se/om_myndigheten/uppgifter.shtml 
37 http://www.lst.se/lattlast.htm 

http://www.skolutveckling.se/om_myndigheten/uppgifter.shtml
http://www.lst.se/lattlast.htm
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vi ska arbeta för att utveckla näringslivet, förstärka regionens attraktionskraft och trygga 

kompetensförsörjningen. I programmet finns också särskilt viktiga tillväxtområden.38 

 

 

Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen 

Länsarbetsnämnden är en länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och ansvarar 

därmed för arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ligger under Arbetsmarknadsstyrelsen, 

som i sin tur är en del av Arbetsmarknadsverket. För att kunna forma arbetsmarknadspolitik 

efter lokala förutsättningar finns det arbetsmarknadsnämnder i varje kommun. 

 

Målet med arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. 

Arbetsmarknadspolitiken ska därigenom, tillsammans med övrig politik, bidra till att målet med 

den ekonomiska politiken uppnås, full sysselsättning och ökat välstånd genom en god och 

uthållig ekonomisk tillväxt. Ett delmål är att den öppna arbetslösheten ska vara högst fyra 

procent och att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år ska ha reguljär sysselsättning.39 

 

Länsarbetsnämnden arbetar med ett råd, det Regionala Kompetensrådet, som ska samordna 

insatserna för länets kompetensförsörjning. Regeringsuppdraget syftar till en bättre balans 

mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Regionala Tillväxt Programmet ligger som grund 

för rådets arbetsordning. 

 

Utifrån en samlad bild av de regionala utbildningsbehoven ska Kompetensrådet ge förslag på 

kort- och långsiktiga åtgärder, utifrån arbetslivets behov. Det kan exempelvis avse anpassning 

av utbildningsutbudet, rekryteringsåtgärder eller kompetensutveckling av befintlig personal. 

Kompetensrådet skall även sprida information och ge kunskap om förändringsprocesser, 

arbetsorganisations- och ledarskapsfrågor anpassade till de regionala och lokala 

förutsättningarna40 

 

                                                 
38 http://www.tillvaxtinorrbotten.nu/ 
39 https://www.ams.se/RDFS.asp?L=32486 
40 http://www.ams.se/RDFS.asp?L=30770 

http://www.tillvaxtinorrbotten.nu
https://www.ams.se/RDFS.asp?L=32486
http://www.ams.se/RDFS.asp?L=30770
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Arbetsförmedling i Luleå 

Arbetsförmedlingen i Luleå är en av ca 325 förmedlingar i Sverige. En offensiv 

platsförmedling är grunden i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift 

är att medverka till en snabb och effektiv kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare, med 

lediga platser. Arbetsförmedlingen har också ett viktigt uppdrag i att värna om 

arbetslöshetsförsäkringens roll, som omställningsförsäkring.41 

 

 

Kommunförbundet  

Kommunförbundet Norrbotten är en intresse- och serviceorganisation för länets 14 kommuner. 

Länsförbundet har ett flertal uppgifter, bland annat ska de verka inom Tillväxt/regionalpolitik, 

regionfrågor och kommun- och internationaliseringsfrågor. Förbundet ska ta tillvara 

kommunernas intresse, främja deras samverkan och tillhandahålla service. Samt att de ska 

stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen. 

 

Barn- och ungdomsfrågor utgör en stor del av kommunförbundets verksamhet. Förbundet har 

ett projekt som kallas ”Fler till studier – Utbildning, arbete och näringsliv i Norrbotten”. 

Projektet ligger helt i linje med det regionala tillväxtprogrammet. Syftet är att motivera fler till 

studier, för att undvika hög arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Men också att bidra till en ökad 

balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft med rätt och tillräcklig kompetens i 

Norrbotten. 

Kommunförbundet Norrbotten är, som det kallas, ”projektägare” och Iiris Mäntyranta har 

anställts som projektledare. Projektet som pågår under tiden 2005-01-01 – 2006-08-31 

finansieras av Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Norrbottens län landsting.  

 

Från och med 1 januari, 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 

under ett gemensamt namn ”Sveriges Kommuner och Landsting”.42 

 

 
                                                 
41 http://www.ams.se/RDFS.asp?L=32486 
42 http://www.bd.komforb.se/kansliet/ 

http://www.ams.se/RDFS.asp?L=32486
http://www.bd.komforb.se/kansliet
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Älvsbyn kommun 

Älvsbyn är en kommun med ca 9 000 invånare och har tre stora industrier i kommunen, 

Polarbröd, Älvsbyhus och RFN. 

 

Älvsbyn kommun hade ordnat en ungdomskonferens där ungdomsministern Lena Hallengren, 

generaldirektören och anställda från Ungdomsstyrelsen föreläste. Under konferensen var flera 

olika kommuner representerade. 



 29

7. Myndigheterna svarar  
I detta avsnitt redovisar vi resultaten av svaren från myndigheternas nyckelpersoner. 

Nyckelpersonernas svar har vi generaliserat till att vara myndigheternas åsikt. Hela 

ungdomskonferensen, som Ungdomsstyrelsen höll, redovisar vi alla förläsare i ett sammandrag. 

 

1. Myndigheten för skolutveckling svarade på frågan, om hur ungdomar ska få möjlighet att 

bli kvar på sin ort, att det ligger på ungdomarnas ansvar och intresse. Och att myndigheten som 

sådan inte kan göra så mycket för ungdomarnas beslut. Vilket ansvar myndigheten för 

skolutveckling har för ungdomar som vill bli kvar fick vi inget rakt svar på. Vi hänvisades till 

att göra en attityds- och värderingsundersökning bland ungdomarna. 

 

2. På Länsarbetsnämnden fick vi inget svar på hur Arbetsförmedlingen jobbar med 

ungdomar. Länsarbetsnämnden är arbetsmarknadsdepartements förlängda arm och måste lyda 

de direktiv som kommer från departementet. Det fanns möjligheter att jobba med projekt för 

speciella målgrupper, men för tillfället fanns inget projekt för ungdomar. Av 

länsarbetsnämnden fick vi namn till kommunförbundet. 

 

Länsarbetsnämnden kan ses som stödperson till chefer och myndigheter när det gäller 

ungdomsfrågor. Intervjupersonen i sig hade inte, teoretiskt sett, haft någon egen 

ungdomskontakt sedan cirka fem år tillbaka. De jobbar under ett krav av att sysselsättning ska 

leda till ett arbete. Länsarbetsnämnden utför det de blir ålagda att göra, inte mer. Riksdagen och 

regeringen är uppdragsgivarna. Länsarbetsnämnden är en rådgivande myndighet till 

Arbetsförmedlingen.  

 

De har ett rikstäckande uppdrag som de ska uppfylla. Det är i första hand den rikstäckande 

sysselsättningen åt alla, oavsett det geografiska läget, som ska åtgärdas. Därför är det svårt för 

Länsarbetsnämnden i Luleå Kommun att göra egna, lokala, åtgärder. Det kan dock finnas 

projektmedel för ungdomsprojekt, det får då efterfrågas ”nerifrån”. 

 

”FAROS”-modellen pågår under cirka ett och ett halvt år, som ska leda till en utvärdering, som 

i sin tur ska leda till en plats in på hela svenska arbetsmarknaden. Den gäller bara för 
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långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Ett exempel på detta är lärlingsutbildning som i 

början bara var för ungdomar sen blev gällande för alla. 

 

3. Länsstyrelsens uppgift är att få beslutsfattarna att ta in ett ungdomsperspektiv vid sina 

beslut. Tanken är att integrera ungdomarna i samhället. De vill också att myndigheterna får en 

förståelse, och att de kan se tänkbara konsekvenser, av deras beslut. Det finns kommuner som  

har olika projekt för ungdomar. En del kommuner har involverat ungdomar i innovativa 

projekt, både inom kommunpolitiken och via ungdomars entreprenörskap, vilket innebär att de 

får testa sina idéer, med tilldelade pengar, och sedan utvärdera desamma.  

 

Länsstyrelsen ser ett problem med nyrekrytering av ungdomar till det kommunala politiska 

arbetet. De fastställda partipolitiska lagar och paragrafer, med det politiska arbetet ger inte 

utrymme för det nytänkande, som ungdomar vill tillföra. Hindret, såsom Länsstyrelsen ser det, 

är myndigheternas och organisationernas egna tröga, förlegad och uråldriga byråkrati.  

 

Myndigheter och organisationer har svårt att ta tills sig den nya samhällssynen, som dagens 

ungdom levererar, då det är den äldre generationen som arbetar i en omständlig byråkrati. 

Byråkratin används som ursäkt av den äldre generationen för att förhindra ungdomars 

nytänkande och nyskapande, vilket skulle innebära att de kanske skulle vara tvungna att se om 

sitt eget arbete och vad det tillför. De anser att det är viktigt med attityder och förhållningssätt 

till fenomenet, ungdomar. Idag saknas det en struktur som kan visa vart myndigheternas beslut 

leder och hur ungdomarna blir påverkade av beslutet. 

 

Länsstyrelsen befinner sig i en fas där det görs en utvärdering av Tillväxtprogrammet. Det finns 

handlingsprogram för varje tillväxtområde. Ungdomsprogrammet går tvärs över alla nitton 

områden.  

 

Ungdomsstyrelsen är regeringens förlängda arm. De jobbar bara med ungdomsfrågor och de 

jobbar på bredden, sektorövergripande, och Lena Hallengren är minister.  
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Länsstyrelsen vill ha en definition av ”ungdom”. Idag definieras ungdomar med hänsyn till, när 

de har egen bostad, egen försörjning och när de fattar sina egna beslut, vilket Länsstyrelsen inte 

är en rättvis uppfattning av dagens ungdomars situation.  

 

4. Arbetsförmedlingen jobbar i ett nationellt perspektiv. De har inte möjlighet att bara 

tillgodose de lokala behoven. Därför har de svårt att tänka sig att få ungdomarna att stanna i 

sina hemkommuner då de är ålagda att skaffa sysselsättning, oberoende av geografiskt område. 

De är den grupp som ska prioriteras i arbetet med att finna sysselsättning. Arbetsförmedlingen 

kan inte själva starta någon form av åtgärd, för det är kommunen som är ”projektägare”. 

 

Det finns ett stort behov för ungdomar att hitta sysselsättning, speciellt då det idag finns en 

grupp ungdomar som inte har behörighet vare sig från högstadiet eller från gymnasiet. Därför 

har arbetsförmedlingen tittat på att återskapa ett ”lärlingssystem”, där ungdomar utan 

kompetens ska få en chans att skaffa sig en yrkesutbildning. 

 

5. Vid Ungdomskonferensen i Älvsbyn skulle berörda parter diskutera undersökningen 

”LUPP”, lokal uppföljning på ungdomspolitiken. Magnus Björkström presenterade ”LUPP” 

och det är ett enkätbatteri som är uppdelad på tre ålderskategorier, Högstadiet, Gymnasiet och 

19-24 år. Enkäten är uppdelad i följande moduler: 

• Fritid 

• Skola 

• Politik och inflytande 

• Arbete 

• Hälsa och trygghet 

• Ekonomi 

• Framtid 

 

Ungdomsstyrelsens syfte med enkäten är att ge kommunen verktyg för att utveckla 

sektorövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik. Enkäten är uppdelad på ca sjuttio 

procent samhällsfrågor och tio till tjugo procent politiska frågor. 
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Tjugo procent av alla Sveriges kommuner har deltagit i undersökningen. Haparanda i 

Norrbotten har deltagit två gånger, vilket Haparanda kommun ville påvisa som ett engagemang 

i ungdomsfrågor. Målet med enkäten är att ungdomspolitiken ska bli prioriterad i kommunerna.  

 

Älvsbyn har genomfört en ”LUPP”-undersökning, som Tommy Lindgren och Kjell Tegnelund, 

Fritids och Kulturnämnden, presenterade. De tyckte att enkäten gav mycket och bra material 

som går att använda som grund vid arbetet med ungdomsfrågor. Ungdom ska vara basen i ett 

ungdomspolitiskt program och inte en tolkning av en enkätundersökning. För att förhindra att 

enkätresultatet blir en skrivbordsprodukt kommer kommunen att anställa en ungdomskonsulent. 

Konsulenten ska arbeta med att sammanställa och verkställa det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet. Alla förvaltningar är representerade i en styrgrupp som är tillsatt för 

enkätarbetet. Förankringen av undersökningen har skett hos cheferna på varje förvaltning. 

Tommy och Kjell gav en rekommendation om att genomföra enkätundersökningen under 

skoltid, för att få en högre svarsfrekvens. Svaren från enkäten skall sammanställas och 

användas vid kommunala beslut, enligt Älvsbyn kommun. 

 

Ungdomsministern Lena Hallengren presenterade en kort sammanfattning av 

ungdomspropositionen. Hon förklarade behovet av en Ungdomsstyrelse, eftersom den berörda 

åldersgruppen, tretton till tjugofem år, går igenom liknade skeenden i livet, alltså den naturligt 

mänskliga utvecklingen, som kan ses som åldersbaserade. 

 

2005 är första gången som regeringen har budgeterat för ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen 

har börja arbeta upp en struktur för att få ett långsiktigt arbete. Det för att få ungdomarna att 

vilja jobba eller att de ska kunna jobba med ungdomsfrågor. 

 

Kommunförbundets Gun Jonsson presenterade resultat av samtalsintervjuer, som är gjorda i 

14 kommuner i Norrbottens Län. Målet med intervjuerna är att Kommunförbundet vill 

kartlägga kommunernas ungdomsaktiviteter. Ansvaret för ungdomsfrågor låg oftast under 

fritids- och kulturnämnden, vilket i sig skapade en del tankar om hur ungdomsfrågor hanteras, 

men några kommuner hade satt ansvaret för ungdomsfrågorna under kommunstyrelserna. Gun 

anser att kommunpolitikerna ska ta mera ansvar för ungdomsfrågor och att de ska jobba aktivt 

för att få ungdomarna att stanna. 
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”Undersökningen visar att alla kommuner har olika ungdomsprojekt”, säger Gun Jonsson. Det 

visar att respektive kommun kan utforma sina egna ungdomsprojekt. 

 

Centralbyråkraten, Fredrik Gunnarsson, som arbetar för Ungdomsstyrelsen, konstaterar att allt 

jobb med utformning och fokusering, specifikt på ungdomsfrågor, har mött en positiv attityd, 

vilket har lett till att det har gått att nå en bredd i ämnet. Ungdomspropositionen kan användas 

som reklam till de yngre, då det gäller att locka ungdomar till politiken. Det skulle leda till att 

vi fick yngre beslutsfattare, som i sin tur leder till, att besluten är närmare ungdomarna. 

 

Per Nilsson, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, vill att kommunerna ska fortsätta att jobba 

med ungdomsfrågorna med utgångspunkterna:  

 

• hur gör ungdomar 

• Stödja ungdomsförbund 

• Internationella engagemang 

 

Avslutningsvis säger Per Nilsson att framtidens ungdomsfrågor kommer att handla om de stora 

minoriteternas framväxt och polarisering av de olika grupperna. Samt att ungdomars hälsa 

kommer att var i blickpunkten. 
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8. Resultattolkning 
Vi kan inte direkt hitta erbjudanden om möjligheter, från myndigheter, som kan få ungdomar 

att stanna kvar i sin hemkommun, mer än det står skrivet i propositionen eller nämns i det 

regionala tillväxtprogrammet. En av möjligheterna är att det ska utformas ett lärlingssystem, 

som ska leda till erfarenhet av arbetsmarknaden, och i förlängningen ge lärlingarna 

sysselsättning med egen försörjning. Arbetsförmedlingen ser detta arbetssätt som en möjlighet 

att få yngre människor att stanna i sin hemkommun. 

 

Två mål i propositionen är att ge ungdomar mer inflytande och representation i det 

demokratiska arbetet både i skolan och i samhället. På konferensen framkom det att det är svårt 

att kombinera ungdomars arbetssätt med det befintliga byråkratiska arbetssättet. Citat från en 

kommun på ungdomskonferensen ”Ungdomar vill och kan bara arbeta med sakfrågor, och så 

kan inte vi arbetar…”. 

 

I propositionen framgår det att, för att få med ungdomar i det demokratiska arbetet måste en 

större öppenhet för nya frågor och nya arbetsformer prioriteras. Politiskt styrda myndigheter 

sitter mittemellan vad ungdomar behöver och vill ha, och vilka resurser som finns. Resurserna 

verkar ha baserat sig på den framtagna uppfattningen som finns av ungdomar. En uppfattning 

som är skapad av att den äldre generationen minns sin egen ungdom, utan att ta hänsyn till den 

högteknologiska utveckling, som dagens ungdom har vuxit upp till och som har gjort 

ungdomarna till en grupp som alltid befinner sig i ett utvecklingsstadium i snabbt tempo. 

 

Ungdomsstyrelsen försöker ge myndigheterna, som arbetar med ungdomsfrågor, en 

verklighetsanknuten uppfattning av ungdomar. De har därför tagit fram en undersökning som 

ska ge myndigheterna verktyg i sina beslut i ungdomsfrågor. Den undersökningen kallas för 

LUPP, lokal uppföljning på ungdomspolitik. Undersökningen kan sökas av kommunerna, och 

tjugo procent av landets alla kommuner har utfört den.  

 

Vi har svårt att tolka myndigheternas verklighetsuppfattning av ungdomar, då de flesta inte har 

träffat denna åldersgrupp i praktiken. Ett redskap som finns för myndigheter är Propositionen 

som kan ge en rättvisare uppfattning av de unga och ungas behov genom att se på vad de 

behöver för att kunna bidra med sina egna kunskaper i framtiden. 
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Det tyngsta ansvaret ligger på kommunen i de flesta frågor, och nu även ansvaret för 

ungdomsfrågorna. Många av Norrbottens kommuner gör vad de kan för att kunna ge 

möjligheter till den yngre generationen i form av olika projekt och anser sig på så sätt att de tar 

sitt samhällsansvar för den yngre generationen. 
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Egna tolkningar och åsikter  

I avsnittet nedan redovisar vi egna tolkningar och åsikter som framkommit under arbetet med 

empiri och teori. Med den valda tolkningsmetoden fick vi, utöver resultattolkningen, även dessa 

tolkningar och åsikter. Våra tolkningar och åsikter är inget som vi kan vetenskapligt bevisa, 

utan det är fria spekulationer.  

 

Är det så att det alltid kommer att finnas en uppfattning av ungdom som oansvarig, ovilliga att 

hjälpa till och till och med slöa? Och att det är deras attityd ger oss en bekräftelse på att vår 

vuxna uppfattning som redan är inställd på det negativa om ungdomar? Orsaken kan vara den 

att det är de ungas osäkerhet som syns i en ovilja att ta tag i vad de vill göra. Propositionen har 

försökt att ge en rättvis uppfattning av de unga och ungas behov genom att se på vad de 

behöver, för att kunna bidra med sina egna kunskaper i framtiden, när de kommer att befinna 

sig i samma situation, som den äldre generationen gör idag. 

 

Vår tolkning är att ungdomarna själva ser sig ofta som förbigånga och missförstådda, vilket i 

sig tillhör den fasen i livet då vuxenlivet börjar närma sig. Medelåldern vid de olika 

myndigheter och kommunala inrättningar är för närvarande hög, i förhållande till den stora 

åldersgrupp som står utanför arbetsmarknaden. Kan deras ålder vara ett hinder för att kunna 

komma fram till en lösning med utflyttningen och arbetslösheten. Den äldre generationen, även 

kallade fyrtiotalisterna, sitter tungt på sina stolar i alla beslut som ska fattas. Tänker de någon 

gång på hur deras beslut påverkar de ungdomar som ska finna sig i att efterleva och leva med 

deras beslut. Det finns ett intresse från ungdomarna att få säga sitt, som i alla tider, men de 

släpps inte fram av den äldre generationen. Varför? Vid fri spekulation kan man kanske tolka 

det som en rädsla, och då kan man fråga sig vad de är rädda för? Är de rädda för att de kan bli 

ifrånsprungna av de yngre eller att det visar sig att de unga har mer kunskap och 

verklighetsanknytning? Kan det då summeras med att de äldres föreställning av ungdomar 

vinklas på grund av deras ålder? 

 

Att ungdomar är arbetslösa är en fas som hör till processen att bli vuxen, att vara mellan skolan 

och ett arbete. Bjurström skriver att ett arbete innebär för ungdomar att de ska få en chans att 

starta sitt eget vuxenliv med en egen försörjning. Kommunerna bär här ett tungt ansvar över 

ungas sysselsättning, vilket kanske kan vara kärvt i dessa ekonomiska tider av neddragningar. 
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Var ska ungdomarna göra sin insats? Kommunerna genomgick ett stålbad under 

nittonhundranittiotalet vilket ledde till att bland annat ungdomar drabbades hårt. Samhället 

utmanas nu när Sverige står inför en demografisk förändring som gör att behovet av ungdomar 

blir stort. För att möta det ska kommunerna ändra och bryta ner gamla strukturer för att unga 

ska kunna komma in med sina nya erfarenheter eller brist på erfarenheter. 

Under den äldre generationens ungdomsfas fanns det ett stort behov av arbetskraft i Sverige. 

Efter andra världskriget fanns mycket uppbyggnader och nybyggnader att göra, så det krävdes 

mycket arbetskraft för att starta upp på nytt. Inget var omöjligt och vem har inte hört uttrycket 

”det var bättre förr”, vilket kan göra att dagens uppfattning av ungdomar gör att de kan ses som 

en belastning. Enligt Bjurström kan det förklaras med att de unga är osäkra på sitt yrkesval och 

sin framtida yrkesroll. De äldre glömmer kanske, eller tänker inte på skillnaderna, att de gamla 

bondesamhällena var baserad på att sysslorna skulle gå i arv enligt ett ålderskriterium och att 

dagens industrisamhälle har helt annorlunda urval, kunskap, erfarenheter och krav.  

 

I propositionen föreslår regeringen att i undervisningen ska finnas möjlighet till lärlingssystem. 

Men om det redan är idag svårt att få den äldre och yngre generationerna att se lika på 

uppkomna situationer och behov. Hur ska då ett lärlingssystem få det att bli bättre? Eller ska 

lärlingssystemet forma de yngre i samma spår som de äldre? Men med tanke på att det finns en 

ström av multikultur i Sverige kan det bli svårt att få den yngre generationen att formas efter 

den gamla traditionella arbets-, eller beteende formen. Då även kulturer från andra delar av 

världen vill göra sig hörd. Det finns redan idag ett problem med den snabbt växande 

teknologin. Den äldre generationen har svårt att hänga med en den snabba utvecklingen medan 

de unga hänger med och kvar blir då den äldre generationen med de gamla vanorna, tankarna 

och med en gammal teknik.  

 

De organisationer vi valt att studera är politiskt styrda och de gör att flexibiliteten kan bli 

mindre. Organisationerna blir styrda ekonomiskt och tappar styrkan att jobba för sitt eget län 

eller region. Inflytande och representation är två mål i propositionen som ska få ungdomar att 

bli mera engagerad i det demokratiska arbetet i skolan, men också i samhället. Men om den 

styrande politiken har en inställning att ungdomar ska formas och lära sig ett vuxen ”tänk”, 

innan ungdomar ens själva har hunnit få egna erfarenheter av det vuxna livet, så får vi tillslut 

ungdomar som tänker som de äldre och tappar kanske farten för att orka tänka  
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Målet med entreprenörskap är ju att få ungdomar att se utöver de traditionella 

utbildningsvägarna och arbetsmarknad, för att hitta sin egen väg till att förverkliga sina 

livsdrömmar. Finns det då hinder och bromsklossar så kanske ungdomarna tappar sin 

skaparlusta. Viljan verkar det inte heller vara fel på från myndigheters sida, men när det är 

politiska direktiv som gäller så får vi en uppfattning av att myndigheterna blir bakbundna av 

direktiven. Politiskt styrda myndigheter sitter mittemellan vad ungdomar behöver och vill ha 

och vilka resurser som finns. Och resurserna verkar ha baserat sig på den förlegade uppfattning, 

som finns av ungdomar. Entreprenörskap ska lära våra unga att bli kreativ och aktiv i att hitta 

lösningar på framtida yrkesval. Vad kan då ungdomar göra för att få ihop ekonomin på sina 

projekt om inte det finns bidrag att hämta någon annanstans? Låt entreprenörskapet få växa för 

Norrbotten kan ju en dag stå i ett läge när inte det finns ett bidrag för regionen Norrbotten. Då 

gäller det att våran framtid har fått erfarenheter för att kunna försörja ett helt län. 

 

Vår åsikt, idag, är att det inte finns samma behov av arbetskraft eller liknade arbetsuppgifter 

kvar. Data och teknikutvecklingen har gjort att många arbetsuppgifter inte finns kvar. Men det 

har också gjort att kraven på kompetensen har förändrats för ungdomar till att de bör ha en 

formell utbildning både inom språk och av teorier. 

 

Vem bär ansvaret över ungdomarna? Är de så att det är den myndighet som friställer 

ungdomarna, som ett fenomen, som ska ta det yttersta ansvaret? De myndigheter som inte 

friställer ungdomarna, utan ser dem som en del av samhället i sig, tar redan sitt ansvar eftersom 

de ingår i det redan befintliga medborgaransvar som föreligger Sveriges kommuner och stat. Är 

det viktigare att vi har jobb eller ungdomar? 

 

Vart är de unga när konferenser och forum om ungas framtid diskuteras? Är det fel på 

ungdomarna eller är det fel på dem som arrangerar aktiviteterna om ungdomar? Varför finns det 

bara erfarna politiker, ofta från den äldre generationen, med på sådant? Kanske skulle de istället 

gå ut i skolorna och vara med på lektionerna och diskutera i korridorerna med ungdomar om 

vad som saknas. ”Jag får gå till berget när inte berget kommer till mig.” 
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Våran tolkning är att ungdomsaktiviteter skulle hamna i en högre prioriteringsordning om 

ansvaret lyftes till kommunstyrelserna i det kommande arbete. Ungdomsfrågorna skulle få en 

helt annan dignitet och förståelse för ungdomarnas behov skulle kunna upprättas. 

 

Vi har försökt att belysa hur vi ska få våra infödda ungdomar att stanna i sina hemkommuner, 

men vi kanske också skulle ta hjälp av ungdomar för att få fram hur och vad behovet är, för att 

få ungdomar från övriga Sverige att flytta hit. Kanske är utflyttningsproblemet snarare ett 

inflyttningsproblem? På traditionellt sätt tar vi på fram samma form av utbildningsvägar; 

gymnasiet, universitet, lärlingsplatser eller praktikplatser, men vi borde bjuda in den yngre 

generationen och låta dem själva få arbeta med att ta fram var deras behov ligger och i vilken 

form. Lösningen på att minska arbetslösheten för de yngre ligger kanske hos dem, men de som 

sitter på beslutsfattande poster har kanske inte förmågan att närma sig ungdomarna för en 

kreativ dialog. Båda parter måste hitta ett forum där de kommer till tals och alla bemöts med 

respekt. Det är av vikt att visa vår unga generation att vi är en fungerande demokrati och att de 

är en tillgång för det svenska samhället. 
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9. Diskussion  
Myndigheterna, som vi valt att studera, är politiskt styrda, vilket gör att de arbetar med redan 

fattade beslut. Regering och riksdagen fattar beslut om samhällsfrågor som de sedan lägger ut 

på berörd myndighet eller kommun. De i sin tur ska omsätta beslutet till verklighet. Vi har 

kunnat se att det blir ett glapp mellan beslut och verklighet, som ligger i ansvar, ekonomi och 

generationsglapp. Myndigheter och kommuner är ålagda att ta ansvar över deras ungdomar och 

se till att de har utbildning, arbete och inflytande i någon form. Vi tolkar att de har svårigheter 

att leva upp till besluten, då de har en ansträngd ekonomi. 

 

Uppfattningen av ungdomar baseras på den äldre generationens egna erfarenheter från sin 

ungdomstid, som idag är långt ifrån dagens ungdomsstil. Det gör att de båda generationerna har 

svårt att förstå och nå varandra. Vilket leder till att möjligheterna och förutsättningarna för 

ungdomar att stanna präglas av generationsglappet.  

 

Det har i riksdagen diskuterats om att höja pensionsålder. Är det ett försök från den äldre 

generationen att skjuta upp ett kännbart beslut? Kanske den äldre generationen ser att de är ett 

funktionellt vapen till att skjuta framtiden framför sig. Om pensionsåldern höjs leder det till att 

den yngre generationens intåg på arbetsmarknaden senareläggs ännu mer. Finns det någon form 

av vanmakt eller avundsjuka i den äldre generationens tillvägagångssätt? De är kanske rädda att 

upptäcka att de är utbytbara och att de går att ersätta. 

 

I vårt undersökningsmaterial har det framkommit att när den yngre generationen söker arbete 

krävs det att de har arbetslivserfarenhet, men de kan inte skaffa sig arbetslivserfarenheten när 

de sällan blir insläppta på arenan, och det är den äldre generationen som inte släpper in dem. 

Det krävs en större ödmjukhet från den äldre generationen. De måste förstå att det är den yngre 

generationen som är samhällets framtid och för att de ska hinna skaffa sig kunskap och 

erfarenheter, som gör att samhällets struktur upprätthålls, måste få bli delaktiga i det vardagliga 

arbetet med att göra rätt för sig och ta ansvar över sina beslut och handlingar.  

 

Det är svårt att skaffa sig samma erfarenheter som den äldre generationen har på kortare tid än 

vad de har haft tillåtelse till. Är det ett mått på ett lands välfärd om arbetskraften tillåts arbeta 

tills de är sextiosju år? Tänk vad många yngre som skulle komma in på arbetsmarknaden, och 
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inom beslutsorganen, om Sverige hade en lägre pensionsålder än det vi har idag. Det skulle inte 

bara leda till att de yngre fick arbeten utan också till att ge den äldre generationen en ålderdom 

med kvalité. Det skulle vara mer rättvist att kalla detta, fler som arbetar och fler som får 

inkomst för konsumtion, att det existerar en välfärd i Sverige. För att komma tillrätta med 

generationsglappet måste de yngre beredas plats och integreras i det vuxna arbetslivet och det 

ligger på den äldre generationens bord att se till att det görs möjligt. 

 

Regeringen och riksdagen har sett ett behov av att skaffa sig kunskap om ungdomar. De tillsatte 

Ungdomsstyrelsen som fick tilluppgift att samla in fakta om ungdomar. Ungdomsstyrelsen har 

utarbetat en enkät, LUPP; som ska leda till att beslutsfattarna har tillgång till kunskap och 

verktyg, som underlag för sina beslut. Dock är det åter igen kommunerna som ska ta beslut och 

ansvar om de vill vara med i denna ungdomsundersökning.  

 

Vår avsikt var inte att undersöka ansvarsfördelningen mellan, och i, myndigheterna. Vi har sett 

under arbetets gång att ansvarsfördelningen är mer teoretisk än praktisk.  

 

Vi har generaliserat myndigheterna utifrån våra intervjupersoners svar. Det kan ge en skev 

uppfattning av deras egentliga arbete eftersom intervjupersonerna har gett sin personliga 

tolkning av sitt arbete med ungdomar. Det personliga engagemanget varierar mellan 

intervjupersonerna, vilket gör att myndighetens ungdomsuppfattning utformas utifrån 

personens intresse.  

 

Den hermeneutiska metoden ska leda till en förståelse, vilken blir subjektiv då empirin tolkas 

av oss som individer. Det kan också bli fallgropen för studien i och med att fenomen är 

abstrakta, kan vi inte heller ta fram dem och titta på dem för att på så sätt bestämma oss för vad 

de är. För att kunna göra studien mer mätbar kan en intervju med fasta svarsalternativ eller en 

enkät vara mer tillförlitlig, vilket skulle säkerställa reliabiliteten, men då vi är ute efter 

förståelse har detta arbetssätt istället valts. 
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Våra framtidsvisioner 

Vi tittar på hur vi ska få våra ungdomar att stanna, i sina hemkommuner, men vi kanske skulle 

titta på hur och vad behovet är för att få ungdomar från övriga Sverige att flytta hit. 

Utflyttningsproblemet är snarare kanske, som sagt var, ett inflyttningsproblem? Istället för att 

fundera på hur vi ska ungdomarna att stanna i sina hemkommuner skulle vi vilja ställa frågan, 

hur gör vi för att lockat yngre människor till ”våra” hemkommuner? 

 

För att ge ungdomar möjlighet till inflytande i beslutsfattande nivåer krävs det en tidig 

inskolning av intresset för medinflytande. En tanke är att integrera medinflytande och 

delaktigheten i dagliga skolarbetet. Arbetet börjar redan i klassrummet i form av klassråd, som 

leder till ett intresse och kunskap om medinflytande. Läggs grunden tidigt blir det lättare att 

integrera det senare i sitt vuxna liv.  

 

Hur kommer dagens unga generation behandla den framtida ungdomsgenerationen? Kommer 

propositionen att kunna ge förståelse för vikten av ungdomsfrågor inom myndigheterna, de 

måste föryngra ungdomsuppfattningen. Älvsbyn Kommun har idag LUPP-undersökningen som 

grund i sitt kommunala arbete. Det gör att de kan mäta resultatet av dagens arbete med 

ungdomsfrågor i framtiden. 

 

Vi valde att belysa myndigheters perspektiv på tre områden, utbildning, arbete och 

medinflytandet. Vid Vår tolkning av arbetet fann vi ett åldersglapp mellan den äldre och den 

yngre generationen. I glappet upptäckte vi vad den äldre generationen tror att den yngre 

generationen vill ha; 

• utbildning som leder till en snabb karriär som når höjden, som ger maximal lön med 

liten insats, eller att de yngre bara vill ha en utbildning som innebär att de ska bara 

behöva sitta vid ett skrivbord 

• ett arbete som ger maximal lön med en liten insats. De yngre anses visa ett generellt 

ointresse för fysiska arbeten. 

• makt, när de yngre egentligen bara vill ha medinflytande. Vi tror att båda 

generationerna blandar ihop makt med medinflytande. Alla vill bestämma men ingen 

vill ta ansvar. 
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Det finns olika redskap, LUPP och Ungdomsstyrelsens olika utredningar, att skaffa sig en 

rättvisare och verkligare ungdomsbild och uppfattning av ungdomar, än den som 

myndigheterna har idag. Skulle den äldre generationen dessutom våga ge ansvaret åt den yngre 

generationen skulle glappet mellan generationerna minska. Skulle den äldre generationen 

dessutom våga bjuda in unga för att lära upp de unga och återupprätta något sorts 

”bondesamhälle-lärlings-system”, så skulle de yngre skolas in och få erfarenheter som de äldre 

har och dessa erfarenheter skulle inte gå förlorade. De yngre skulle dessutom få den fadersfigur 

som Bjurström beskriver, vilket vi anser att de unga saknar idag. Den äldre generationen borde 

ta ett vuxenansvar och se till att den kommande generationen får förutsättningar och 

möjligheter att lära sig hur samhället de växer upp i ska kunna fortleva, istället för att stå och 

titta på när kommuner uttöms på unga människor, som i sin flytt tar med sig kommunernas 

framtidsvisioner och livskraft. 
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10. Sammanfattning 
Vårt syfte med studien var att belysa vilka möjligheter och förutsättningar myndigheter ger 

ungdomar till att stanna i sin hemkommun. Med studien ville vi få en kunskap om vilken 

uppfattning myndigheterna har av ungdomar. Valet av myndigheter baserades på hur deras 

beslut påverkar ungdomars framtid i val av utbildning, arbete och inflytande. Myndigheterna 

intervjuades med en grundmall, som var i en ostrukturerad form och med öppna frågor, per 

telefon eller under planerade möten. Målet med intervjuformen var att få informella svar. 

Intervjupersonerna har av valda myndigheter utsetts till att ha ansvar för ungdomsfrågor, varför 

deras svar har generaliserats till berörd myndighets åsikt. Regerings ungdomsproposition har 

gett svar på ungdomars möjligheter och förutsättningar, som det åligger varje enskild kommun 

eller myndighet att ansvara över. Teoretikerna, Ziehe och Bjurström, tillförde arbetet, en 

tolkningshjälp med skapandet av den verkliga uppfattningen av ungdomar, som myndigheter 

borde ha. Arbetet visade att myndigheternas uppfattning av ungdomar inte stämde överens med 

den verkliga ungdomsuppfattningen. Utifrån informanternas svar har vi svårt att se vem som tar 

ansvar för besluten, som påverkar ungdomar. Beslut tas av den äldre generationen, som inte har 

en verklig kontakt med ungdomar, vilket leder till något som vi ser som ett generationsglapp.  
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Intervjumall 
 
Hej Fredrik!   2005/03/03 
Vi är två tjejer i Luleå som läser Sociologi och ska skriva en C-uppsats om vilka förutsättningar 
ungdomar har att bli kvar i landsbygden efter skolan. Våran blickpunkt är att se vad olika myndigheter 
har för möjligheter att ge de unga redskap för framtiden. 
 
Vi skulle vilja ha en öppen intervju med dig eller någon annan som har en bild över vad unga får för 
förutsättningar. 
 
Myndigheter vi har varit i kontakt med är Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen här i Norrbotten och 
nu vill vi få en bild från en skolmyndighet. 
 
Du kan svara oss på mail eller ringa oss på mobilen 
Ann-Louise Lindgren 0731801773 eller 
Jeanette Granström 0706738529 
 
Vi vore tacksamma för om du om inte annat kan ge oss råd att gå vidare i sökandet efter en bra 
myndighet som har kunskap om de ungas framtid. 
Sökte på Skolutvecklingens hemsida och fick ditt namn där. 
 
 
 
Hej Ola!   2005/03/07 
 
Vi funderar på att skriva en C-uppsats om ungdomarnas möjligheter att bli kvar i 
Norrbotten. Tanken är att se vilka redskap som myndigheter ger de unga att bli kvar. 
Att de unga flyttar vet vi, men de som vill stanna hur gör vi med dom?! 
 
Är det så att myndigheter har en annan syn på de ungas vilja att stanna eller 
är det något annat? 
 
Det finns ändå en god samhällsservice i många landsbygds kommuner för de flesta. 
Vad är det som saknas sen då? 
 
Det är lite av våra funderingar, och vi vill samtala runt detta för att bilda 
oss en uppfattning om vilken föreställning det finns runt ungas möjligheter att 
stanna och använda sig av de redskap som finns. 
 
Vecka 12 har vi föreläsningar hela måndag 21 och onsdag 23 mellan 13-17 
Annars är vi fria under veckan, tom skärtorsdag går bra. 
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