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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar ämnet ungdomar och politik. Syftet med denna studie är 
att studera vilken effekt vår tids samhällsutveckling har i två sociala landskap, 
Grekland och Sverige samt att försöka ge en förklaring till varför ungdomars 
politiska engagemang skiljer sig åt mellan länderna. 
De frågeställningar jag behandlar ska ge mig en insikt i hur ungdomar ser på 
politik, vilket intresse de hyser och om de anser att de bör och kan agera politiskt.  
De teoretiska utgångspunkterna jag använt mig av valde jag med reflektion att 
försöka se på det sociala landskapet vi lever i och dess förändringar över tid. Samt 
att se hur dessa har påverkat individen och samhället. Inom ramverket av två 
historiska processer studerar jag utvecklingen och trender i dessa två sociala 
landskap. 
Studien är en fallstudie med bakgrund av en tidigare forskningsstudie om 
Ungdomars politiska medvetenhet och engagemang från CEFOS 
Forskningscentrum i Göteborg, där ungdomar i 28 länder medverkade. Jag har 
avgränsat mig till två länder i denna forskning och har försökt se varför resultaten 
skiljde sig åt mellan dessa genom att ta upp perspektiv kring det sociala landskapet 
som ungdomarna upplever sin vardag i. Analysen bygger på 18 intervjuer varav 
två gruppintervjuer på fem individer i var. 
Resultaten av mina intervjuer stämmer bra in på de teorier jag valde att använda 
och visar att det sociala landskapets förändringar, även förändrar individens 
inställning och uppfattning om ens egna samt kollektivets påverkan i samhället. 
Resultaten skiljer sig åt i de olika länderna och min slutsats gällande detta utgörs 
främst av att Sverige under en längre period har genomgått en omvandling till ett 
mer modernt socialt landskap medan Grekland fortfarande genomgår processen till 
att bli modernt och har på så vis kvar många traditionella tankesystem.  
 
Nyckelord: politik, sociala landskap, modernitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
The object of this paper is concerned with the subject youth and politics. The aim 
of the paper is to study what influence our today modern societies has between two 
social landscapes, Greece and Sweden and try to give an explanation to why young 
peoples political engagement is different in the two countries. To fulfil my aim of 
this paper I have used a few questions, these questions will give me an insight in 
how young people look at politics, what their interests are and if they feel that they 
can and ought to act political. The theoretical starting points I’ve used I’ve chosen 
with reflection to look at the social landscape we live in and its changes over time. 
I also want to see how it has affected people and the society. Within the 
framework of two historical processes I study development and trends in these two 
landscapes. 
The study is a case study with background from an earlier study about young 
people’s political awareness and engagement at CEFOS Research centre in 
Göteborg. Were young people from 28 countries contributed. I have delimit my 
study to two countries from this research and tried to find out why the results were 
different in these countries by including perspective of the social landscape in 
which these young people live their every day life. The analysis is built on 18 
interviews, which two of them were group interviews of five people. The results of 
my interviews matched the theories that I had selected and shows that the changes 
within the social landscape, also changes the individual apprehension and point of 
view, not only to the individual but also to the collective influence in society. The 
results is divergent in the two countries and my conclusion to this is that Sweden 
has been influenced by modernity for a long period while Greece is going through 
that process right now and still has a traditional way of thinking.  
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1 INLEDNING 

 

Under de senaste åren tycks politiken ha förändrats. Politiker, forskare och människor i 

allmänhet är överens om att någonting har hänt. Den roll som medborgarna haft under 

tidigare år har successivt kommit att förändras. Enligt Klingeman och Fuchs (1995) har 

medborgarna blivit mer kritiska mot politiska partier och ställer större krav på politiker. 

Vidare, och kanske framförallt, har medborgarnas kunskaper och beredskap att aktivt driva 

sina krav, önskningar och behov ökat. Denna politiska samhällsutveckling har skett i första 

hand genom att medborgarnas aktiviteter ökat utanför det parlamentariska systemets ramar. 

Bland annat har aktiviteter som namninsamling och demonstrationer ökat. Detta har ur ett 

europeiskt perspektiv inte minskat valdeltagandet, som fortfarande är den viktigaste 

politiska aktiviteten. Medborgarnas ökade förmåga och vilja att agera när de upplever det 

som nödvändigt är dock något som politiker kommit att ta allt mer hänsyn till, även om det 

inte alltid kommer till stånd. Denna utveckling gör att de politiska aktörerna har blivit mer 

öppna för medborgarnas krav, samtidigt som medborgarna blivit mer aktiva (Klingeman & 

Fuchs 1995). 

Politik är mer än det som sker i partier och organisationer. Det kan vara allt från att vara 

medlem i ett parti till att demonstrera på gatan eller skriva en insändare till den lokala 

tidningen. Vad alla dessa aktiviteter har gemensamt är att de syftar till förändring som inte 

enbart påverkar individen utan kollektivet. Barn och ungdomar är en grupp som ofta hamnar 

utanför det politiska livet och deltagandet. Under ungdomsåren tar individen större och 

större ansvar för det egna livsprojektet. Självständigheten ökar i förhållande till föräldrar, 

lärare och andra i den egna omgivningen som har lagt upp planer, ställt upp ambitioner och 

styrt den unga människans liv. Den unga människan börjar till liten del forma det livsprojekt 

som hon äger och har att förvalta på egen hand i stället för tillsammans med de människor 

som tidigare tog del i uppfostran. De viktigaste inslagen som behöver finnas i en vital 

ungdomspolitik är därför att skapa goda förutsättningar för de unga att äga och genomdriva 

sina livsprojekt samt att undanröja olika hinder som finns för att underlätta ingången i 

arbete, boende och familjebildning. 

Demokratiutredningen (2001) konstaterar i sitt yttrande En uthållig demokrati! att 

ungdomar genomgående deltar i mindre utsträckning än medelålders personer i olika 

politiska aktiviteter. Demokratiutredningen menar dock att det inte beror på att yngre 
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människor är mindre intresserade av politik än övriga åldersgrupper. Inte heller beror 

ungdomarnas lägre deltagande på att de saknar tilltro till det politiska systemet och den 

svenska demokratin. Tvärtom hyser yngre en större systemtilltro än befolkningen som 

helhet.  

Det finns, enligt Demokratiutredningen, olika anledningar till att ungdomar avstår från att 

engagera sig. Vissa unga verkar medvetet välja bort politiken. Andra väljer att engagera sig 

utanför det etablerade politiska livet, till exempel i enfrågerörelser. Oavsett grunderna för 

ungdomars passivitet rör det sig om en kritik mot den representativa demokratins kanaler, 

det vill säga partierna och ungdomsförbunden (SOU 2000:1). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jag har i min uppsats utgått från en tidigare studie ”The IEA Civic Education Study” från 

Young Citizens Program1 där man studerat hur unga människor, 14 år gamla skapar sin 

politiska identitet och utvecklar sina demokratiska ideal.  Undersökningen omfattar 92 000 

ungdomar i 28 länder och resultaten i studien visar skillnader mellan norra Europa och södra 

Europa. I södra Europa är intresset och viljan att påverka större än länderna i norra Europa.  

Mitt syfte i denna uppsats är att studera varför det politiska engagemanget hos ungdomarna i 

södra Europa är större än hos ungdomarna i norra Europa, vilken effekt vår tids 

samhällsutveckling har i två sociala landskap, Grekland och Sverige, samt att ge en 

förklaring till varför ungdomars politiska engagemang skiljer sig åt mellan länderna. 

De frågeställningar jag vill behandla är:  

• Vilka faktorer ligger till grund för ungdomarnas politiska medvetenhet och 
engagemang?  

• Vilket intresse hyser de för politiken?  

• Vilken funktion har skolan och familjen i ungdomens utbildning och i deras 
vetanden om samhället? 

• Vilka element anser de vara betydelsefulla för ett fungerande samhälle?  

 

                                                           
1 Young Citizens Program är ett forskningsprojekt på CEFOS, Centrum för Forskning om Offentlig Sektor, 
vid Göteborgs universitet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 The IEA Civic Education Study 

IEA är en oberoende internationell samarbetsorganisation för forskare, myndigheter och 

institutioner som är inriktade på utvärdering av utbildningsväsendet i olika länder. 

Organisationen bildades 1958 och har idag 58 medlemmar. Merparten av de utvärderingar 

som IEA har genomfört har hållit sig inom etablerade skolämnen, såsom matematik, 

naturvetenskap och språk. I början av 1990-talet beslöt man sig för att genomföra en 

jämförande studie av ungdomars demokratiska kompetens och 1999 kom IEA:s Civic 

Education Study. Studien omfattar sammanlagt 92 000 ungdomar åldrarna 14-15 år i 28 

länder. De dimensioner som inkluderas här är kunskapsfrågor om demokratiskt styrelseskick 

och centrala demokrati- och medborgarbegrepp, attityder till politik och politiker, 

inställningar till etniska minoriteter och kvinnors rättigheter, samt frågor om nuvarande och 

förväntad form av politiskt deltagande och engagemang. Syftet med hela studien är att 

kartlägga unga människors kunskaper, attityder, värderingar och engagemang för 

demokratiska frågor, samt förbättra kunskapen om skolans demokratifostrande funktion. 

Undersökningen erbjuder sällsynt goda möjligheter att analysera sambandet mellan 

kunskaper om demokratins grundprinciper, allmänt engagemang och intresse för politik. 

Målet med studien är att identifiera och undersöka i ett komparativt ramverk de vägar och 

riktningar som unga människor är beredda att ta för att söka sin roll som medborgare i en 

demokrati. Fokus i studien ligger på skolan och möjligheterna att medverka utanför skolan, 

speciellt i kommunen. Studien består av två delar, den första delen är en kvalitativ fallstudie 

som ska undersöka kontexter samt kunskap om samhället och medborgarskap i de olika 

länderna. För att vidareutveckla en förutsättning för de instrument och medel som kan 

användas och administreras av lärare och elever. Den andra delen består av ett 

kunskapsprov om samhälls-, och medborgarkunskap samt en undersökning om politiskt 

engagemang och förståelse. Konceptet ”politisk” används i en bred mening och är inte 

begränsat till formella politiska organisationer eller lagstiftande strukturer (Torney-Purta 

m.fl. 2001). 

 

2.2 Resultat från studien  

I rapporten betonades skolans roll, dels är skolan en viktig arena för möten mellan å ena 

sidan barn och ungdomar och å andra sidan planerare och förtroendevalda, dels är skolan en 
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pedagogisk miljö där unga människor lär sig om samhällsplanering och demokrati. Skolan 

ska vara en väsentlig plats för den unga människan där hon ska lära sig vara en god 

medborgare och bilda sig en uppfattning och ett engagemang för samhällslivet. I den 

internationella IEA-studien rapporterade en majoritet av lärarna i de flesta länder att 

undervisningen om betydelsen av att rösta ingick i läroplanen. Samtidigt var det bara en 

knapp majoritet, 55 procent, av alla 14-åringar som svarade att de i skolan hade lärt sig om 

vikten av att rösta i nationella och lokala val. I Sverige ansåg 57 procent av 14-åringarna att 

de hade lärt sig om vikten av att rösta och i Grekland var det 72 procent. Lärare i allmänhet 

anser att om skolan ska kunna påverka eleverna så krävs det nya läroböcker, mer material 

och fler timmar för att uppnå önskat undervisningsresultat. De flesta elever är överens om 

att det är bra med statligt ansvar för grundläggande sjukvård, gratis utbildning och en rimlig 

levnadsstandard för alla. De anser även att en bra medborgare skall lyda lagarna och rösta i 

val. Eleverna hyser större förtroendet för domstolar och polis än för politiker och politiska 

partier. 

De svenska 14-åringarna skiljer sig i flera avseenden från andra länders 14-åringar. 

Medborgar- och demokratikunskaperna hos svenska 14-åringar ligger ungefär på det 

internationella genomsnittet men är lägre än hos 14-åringar i bland annat Grekland, Finland, 

Norge, Polen och USA. Vidare avviker svenska 14-åringars syn på medborgarskapets 

innebörd från det internationella genomsnittet. Dessa anser i mindre utsträckning än de 

grekiska ungdomarna att politisk aktivitet är viktigt för att en vuxen person skall vara en god 

medborgare. I linje med detta resultat tror färre svenska 14-åringar än genomsnittet att de 

som unga eller vuxna kommer att delta i olika politiska aktiviteter medan grekiska 14-

åringar tror sig komma att delta. Detta gäller för både traditionella och icke traditionella 

politiska aktiviteter. Den politiska aktivitet som flest ungdomar tror sig komma att utöva 

som vuxna är röstning i val, men även här ligger svenska ungdomar under det 

internationella genomsnittet och de grekiska ungdomarna över. Med undantag för 

valdeltagande är andelen 14-åringar som tror att de kommer att delta i traditionella politiska 

aktiviteter, som att exempelvis bli medlem i ett politiskt parti, skriva insändare till tidningar 

eller kandidera till kommunala förtroendeuppdrag ganska låg i de flesta länder. Däremot 

finns det en större öppenhet för olika former av politiskt engagemang som inte direkt har att 

göra med partipolitik. Svenska 14-åringar är också mindre politiskt intresserade än det 

internationella genomsnittet. Andelen svenska skolungdomar som instämde i påståendet att 
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de är intresserade av politik var nästan bara hälften av det internationella genomsnittet, 

medan de grekiska skolungdomarnas intresse låg över det internationella genomsnittet.  

Nyhetskonsumtionen verkar vara relativt god bland svenska och grekiska skolungdomar. 

Andelen 14-åringar som läser artiklar i tidningar om vad som händer i det egna landet är 

högre i Sverige än i Grekland, medan grekiska 14-åringar följer nyhetssändningar på tv i 

större utsträckning än svenska ungdomar. Andelen 14-åringar som lyssnar på nyheterna på 

radio är dock lägre än det internationella genomsnittet i båda länderna. 14 åringarna i 

Sverige, anser att även regeringen ska ta del i de ekonomiska aktiviteterna. Medan 14 

åringar i Grekland anser att regeringen inte ska beblanda sig i de ekonomiska 

verksamheterna, varken i de individuella eller i de industriella. Båda länderna har en positiv 

inställning till immigranter, och ligger över det internationella genomsnittet. När det gäller 

förtroendet av att medverka och ta del i skolan, att arbeta i grupp, att lösa problem 

tillsammans, ligger de flesta länder kring det internationella medelvärdet, men är speciellt 

högt i Grekland.  

Skolan ligger i fokus för undersökningen, och frågor ställdes om huruvida skolan bidrar 

med att lära ut till eleverna om: 

•  att arbeta i grupp 

•  att ha förståelse för andra studenters åsikter  

• att skydda miljön  

• att ta hänsyn till vad som händer i andra länder 

• att medverka i att lösa problem i kommunen 

•  att vara en lojal medborgare och patriotisk  

•  betydelsen att rösta i nationella och lokala val 

De svenska ungdomarna låg på och under det internationella genomsnittet och de grekiska 

ungdomarna låg över det internationella genomsnittet kring dessa frågor (se bilaga nr. 9). 

Det visar sig att ju mer eleverna vet om grundläggande demokratiska processer, desto mer 

benägna är de att tro att de kommer att rösta som vuxna. När det gäller undervisningen i 

demokrati- och samhällsfrågor visar studien att skolor som jobbar med ett demokratiskt 

förhållningssätt lyckas bättre än andra. Elever med erfarenheter av ett öppet 

diskussionsklimat i klassrummet och som bjuds in att delta i utformningen av skollivet, 
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uppvisar större kunskaper i demokrati och samhällsfrågor än andra elever, och de tror i 

större utsträckning att de kommer att rösta som vuxna. I studien visar sig även 

undervisningens innehåll spela en viktig roll för elevers förväntade beteende. I de fall 

eleverna uppfattar att deras skola lär ut betydelsen av att rösta ökar andelen som säger att de 

sannolikt kommer att rösta som vuxna. 

Undersökningen visar avslutningsvis att såväl kön som ålder har betydelse för elevernas 

demokratiska kompetens, såsom den mäts här. I en tredjedel av länderna så presterar pojkar 

lite bättre än flickor. Deras intresse och engagemang skiljer sig även åt i olika frågor, flickor 

är mer angelägna att ta upp frågor om kvinnliga rättigheter och invandrarpolitik medan 

pojkar är mer villiga att protestera och delta i demonstrationståg. En viktig slutsats i studien 

är också att fritidssysselsättning, familj och vardagen utanför skolan är även de viktiga 

socialisationsagenter (Torney-Purta m.fl. 2001). För att se på fler resultat se bifogade 

bilagor. 

 

3 DET SOCIALA LANDSKAPET 

I detta kapitel vill jag ta upp hur det sociala landskapet ser ut för Sverige respektive 

Grekland, hur det har förändrats politiskt och ekonomiskt under de senaste årtionden och 

hur skolan och familjen påverkar individen. Jag vill även ta upp ett skeende av sociala 

nätverk (clientelism) som pågår främst i det grekiska landskapet. Först ger jag en 

beskrivning av sociologen Göran Ahrnes organisation och kultur begrepp i det sociala 

landskapet. 

För att beskriva och förstå vad som händer i det sociala landskapet bör man se till 

förhållanden mellan de i landskapets ingående delar. Det finns ingen övergripande ordning. 

Händelser äger rum på grund av förändrade relationer mellan olika beståndsdelar i 

landskapet, som kan orsakas av att nya delar kommer in eller genom att någon del upprättar 

nya förbindelser som kan sträcka sig långt utanför det lokala landskapet. Det går inte att 

avgränsa samhället till ett speciellt geografiskt område. Precis som naturen är samhället 

globalt. Det som samordnar, skapar gemenskap och en känsla av tillhörighet hos individerna 

i det sociala landskapet är organisationer och kulturer. Organisationer anger ramar och 

villkor för människors interaktion och upprättar gränser. I dessa organisationer får 

människan resurser för sina handlingar och även motiv för dessa. Begreppet organisation 

anger några gemensamma drag i all mänsklig interaktion. Grunden för alla typer av 
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organisationer är: tillhörighet, kollektiva resurser, regler och kontroll. Man kan urskilja fyra 

typer av organisationer som skiljer sig åt vad beträffar villkor för tillhörighet och 

anknytning till regioner av det sociala landskapet. Dessa är: staten, företag, 

frivilligorganisationer och familjen (Ahrne, Roman & Franzen 1996). 

Kulturaspekten har blivit allt viktigare för att förstå vad som händer i ett modernt samhälle. 

Tidigare var kulturer beständigt knutna till bestämda sociala sammanhang. Idag så är det 

sociala landskapet mer öppet för nya värden, idéer och känslor. Kultur är främst en fråga om 

föreställningar eller värden, som gör världen meningsfull. En individs sammantagna 

föreställningar bildar dennes kulturella horisont. Vår kulturella horisont är mångsidig, den 

talar om för oss hur världen är skapad, vad som är bra och dåligt, gott och ont och den 

värderar vår vardag. Dessa förändras konstant till följd av en tilltagande rörlighet hos 

människan som rör sig i allt vidare cirklar mellan olika organisationer och olika landskap. 

Kulturen blir allt mer rörlig och detta i sin tur skapar en viss handlingsfrihet. När något 

förändras i individens miljö, tvingas hon att reflektera över hur hon ser på saker och ting och 

däribland sig själv. Detta ökar utrymmet för reflexivitet hos individerna (Ibid.1996). 

Begreppet reflexivitet kommer jag att vidareutveckla i kapitel 4. 

Sverige och Grekland ligger i varsin utkant av Europa och skiljer sig åt i många avseende. 

Inte minst vad det gäller ekonomisk och politisk historia. Sverige kan anses ligga i ett stabilt 

politiskt område, utan några direkta hot mot sin säkerhet medan Greklands geopolitiska läge 

är utsatt och maktbalansen i området är skör. Men mycket är även gemensamt som att båda 

länderna är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU). Båda länderna tillhör i ett 

internationellt perspektiv de rika länderna, svält och allvarliga sjukdomar är i stort sett 

utrotade och hälsovård och skola når alla medborgare. Styrelseskicket är representativt 

demokratiskt i såväl Grekland som Sverige. Till båda länderna har ett stort antal politiska 

och ekonomiska flyktingar kommit under senare år (Coniavitis- Gellerstedt 2000). 

 

3.1 Politisk historia om Grekland 

De senaste decennierna har varit en period av mycket stora förändringar i Grekland. 

Grekland har under 1900-talets politik präglats av såväl utrikes som inrikes konflikter och 

under efterkrigstiden har inbördeskrig och militärstyre plågat landet. Sedan 1974 då 

demokratin återinfördes i landet efter sju års militärdiktatur, domineras den politiska scenen 

av de två stora partierna Pasok (center- vänster) och Ny Demokrati (höger- center), vilka har 
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växlat vid makten. Militärdiktaturens fall 1974 betydde att statens makt minskade och vissa 

frivilliga organisationer, främst politiska partier, ökade sitt inflytande inte minst genom sina 

politiska nätverk in till statens resurser. Greklands medlemskap i EU utgjorde en 

betydelsefull faktor för återuppbyggandet av Grekland, både för skapandet av arbetstillfällen 

och konkreta anläggningar. Motsättningar av olika slag, mellan och inom partierna sätter sin 

prägel på det dagliga politiska arbetet med kortsiktiga politiska lösningar som följd (Clogg 

1992). 

 

3.2 Politisk historia om Sverige 

Den politiska utvecklingen i Sverige har genom väletablerade samarbetsstrategier varit 

jämförelsevis odramatisk. Ett undantag, en vändpunkt utgör den process och de frågor som 

är i anslutning till EU och EMU. Den nationella välfärdstaten och den globala ekonomin 

drabbar samman i ett socialt landskap som präglats av en ihärdig och lång kamp för arbete, 

välstånd och jämlikhet. Vad som framhålls de senaste decennierna som de mest påtagliga 

tendenserna i det svenska landskapet är, internationaliseringen, den ökade mångfalden och 

ökade olikheter samt en ökad utbredning av lönearbetet. Kontinuiteten är i sig stark och 

märkbar. Politiskt har Sverige karakteriserats av stabilitet under större delen av 1900-talet 

och socialdemokraterna har haft stort, och under långa perioder avgörande, inflytande på 

den förda politiken. Samarbete och samförstånd med långsiktiga lösningar har präglat det 

dagliga politiska arbetet (Coniavitis- Gellerstedt 2000). 

 

3.3 Ekonomi och statlig verksamhet 

Greklands historiska bakgrund har satt landet i obalans och de förutsättningar som Sverige 

haft under en lång period är ganska nya i Grekland. Ekonomin uppvisar stora skillnader 

mellan länderna. Bruttonationalprodukten (BNP) ligger på en betydligt högre nivå i Sverige 

än i Grekland. Även den statliga verksamhetens omfattning och inriktning skiljer sig åt 

mellan länderna. Betydligt större relativ vikt läggs vid utbildning, hälsovård och social 

service i Sverige jämfört med Grekland (Ibid.2000). 

Bland de mest påtagliga förändringarna i både Grekland och Sverige är den ökade 

omfattningen av förvärvsarbete bland kvinnor. Men även här skiljer sig det åt mellan 

länderna, inte minst vad det gäller statens roll. I Sverige har en medveten politisk satsning 

gjorts för att underlätta för kvinnor samtidigt som omfattande politiska åtgärder för 
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jämställdhet mellan könen satts i verket. I Grekland är motsvarande processer mindre 

påtagliga även om den offentliga sektorn likaså där är en viktig arbetsgivare för kvinnor, så 

tillgrips i hög grad privata lösningar för omsorgs- och hushållsarbete via familj och 

marknad. Privatägda familjeföretag liksom eget företag är betydligt fler i Grekland än i 

Sverige. Många kvinnor och ungdomar arbetar som medarbetare i familjeföretagen. Detta 

innebär att familj och ekonomi flätas ihop och att de gemensamma resurserna blir en 

angelägenhet för familjens alla medlemmar. Trycket på familjen att sköta om och tillgodose 

alla familjemedlemmars behov är större i Grekland än i Sverige och välfärdstaten utgör en 

relativt svagare organisation i Grekland (Ibid.2000). Ungdomarna är i båda länderna en stor 

del av befolkningen som negligerats och drabbats hårt såväl på arbetsmarknaden som i 

deltagandet av den politiska processen.  

 

3.4 Sociala nätverk - Clientelism  

Jag har valt att använda detta avsnitt i min studie för att redogöra för det inslag i vardagens 

praktiker i Grekland som brukar kallas clientelism på engelska (finns inte med i den svenska 

vokabulären). Dessa är informella och elastiska relationer som finns så gott som överallt och 

både underlättar och förhindrar tillgång till statliga resurser som staten har kontroll över. 

Clientelism innebär i bästa fall att en enskild persons specifika behov tillgodoses på ett sätt 

som tar hänsyn till just individens situation. Det ses alltså som ett utbyte av favörer där 

patronen erbjuder något som han har tillgång till i kraft av sin position i en organisation, det 

handlade tidigare om beskydd men senare också om anställning och tillgång till olika 

tjänster och andra resurser (Coniavitis – Gellerstedt 2000). Familjen är den stora sociala 

aktören som verkar på många områden och fullgör många ekonomiska, sociala, militära och 

politiska funktioner i landet. Denna växelverkan mellan nätverken skapar kontakter som 

består av olika sociala tjänster (Papakostas 1999:4). Fortskridandet och reproduktionen av 

dessa handlingar i Grekland har att göra med de starka institutionella och sociala band som 

utgör nätet av det sociala livet. Detta fenomen framstår ofta som oundvikligt i Grekland. Det 

hänger samman med attityder och handlingsmönster som genomtränger hela terrängen i det 

sociala landskapet och som är svåra att helt ställa sig utanför. Detta utgör ett hinder för den 

modernisering av bland annat statsapparaten som alla säger sig vara förespråkare för. Att 

delta eller att inte delta i dessa utbytespraktiker är dessutom något man måste ta ställning till 

i ett socialt landskap där sådana är utbredda och i praktiken allmänt accepterade (Coniavitis 

- Gellerstedt 2000). 
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För många ungdomar är ett nätverk av bekanta en stor möjlighet för att få ett arbete. Detta är 

ett fenomen över hela världen, men för de grekiska ungdomarna är det en situation som 

enbart existerar i Grekland. Att finna ett jobb, likaväl i den statliga som i den privata 

sektorn, är beroende av att du känner den rätta personen, fast i den privata sektorn så 

kommer arbetsgivaren även att försäkra sig om att personen i fråga också har kunskaper och 

erfarenhet. Existensen av dessa nätverk skapar även en stor anledning att erhålla 

kvalifikationer genom att studera på högre nivå, och när ett tillfälle ges så är du redo att 

använda dem (Benincasa 1997). 

 

3.5 Utbildningens väsentlighet 

Utbildning har ett symboliskt värde för staten, då det presenterar skolning som det moderna 

sättet att socialisera barn. Skolan har alltid varit en viktig fråga i socialdemokratisk politik, 

eftersom kunskaper och utbildning bestämmer så mycket av både den enskildes och 

samhällets möjligheter. Genom att involvera skolan i den politiska beslutsprocessen kan 

samtliga barn och ungdomar få möjlighet att vara med och påverka dagordningen och 

beslutsfattandet i kommunen. Om elever får delta i en politisk beslutsprocess förbättras 

också deras kunskaper om samhället och politik (Osborne, Bell & Bain 2003). Utbildning är 

som möjligt ännu viktigare idag, när både samhälls- och arbetsliv ställer ökande krav på just 

kunskaper och fortgående vidareutbildning.  

Skolan har i uppgift att undervisa barn och ungdomar. De ungas skoltid ska användas till att 

skapa en god bas av kunskap hos varje individ och stimulera den unga människans 

utveckling på bästa sätt. Skolan är en viktig del av elevernas tid. Den tiden går inte bara åt 

till lärande. Eleverna möter kamrater, de får bekräftelse i gruppgemenskapen, med mera. 

Samtidigt som skolan har i uppgift att lära ut så kan ungdomar idag hämta ut större delen av 

sin information från media och Internet. Skolan ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för 

20 år sedan. Det har knappast varit en kontinuerlig process, utan olika frågor har 

uppmärksammats. Den moderna skolutvecklingen innebär att eleverna har ett mer reellt 

inflytande över sin skolvardag både pedagogiskt och på ett allmänt demokratiskt sätt 

(Hjelm-Wallen 2003). Den värdegrund som många lärare intuitivt bär med sig härstammar 

från ett samhälle som såg annorlunda ut än dagens. Det moderna samhället har fått nya 

egenskaper där fria marknadskrafter, sekulariserad vetenskap och rationalitet styr (Sandred 

& Engström 1999). 
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Det moderna samhällets utbildningssystem i olika länder skiljer sig åt, då man måste se till 

individuella förväntningar och attityder som existerar och inverkar från grupper och familj 

samt den effekt de har på utbildningen (Hjelm-Wallén 2003). Likaså är strukturen av varje 

utbildningssystem en reflektion av den gradvisa ökningen av politiska beslut. Dessa 

politiska beslut är i sig en reflektion av de ideologiska och kulturella traditionerna av ett 

särskilt samhälle. Ett utbildningssystem kan inte jämföras med ett annat, utan man måste 

även jämföra utbildningssystemets historiska aspekter i landet över tid. Man måste även ta 

hänsyn till geografiska, sociala och globala skillnader. De olika undervisningsformer som 

finns i olika länder har även med lärarnas kunskap och metoder att göra. Skolornas bidrag i 

undervisningen om samhället skiljer sig åt mellan Sverige och Grekland, i Sverige 

undervisar man i ämnet samhällskunskap och i Grekland i ämnet sociologi, även lärarna 

kommer från två olika lärosäten, i Sverige examineras lärarna från lärarhögskolan och i 

Grekland examineras lärarna från universitet. Sverige och Grekland har båda 9 år 

obligatorisk grundskola och sedan 3 år gymnasial nivå. Därefter kommer högre studier 

bestående av högskolor och universitet. I Sverige så ansöker eleverna till dessa platser via 

sina betyg och via poäng från högskoleprov. Om de blir antagna kan de söka studielån som 

hjälper dem ekonomiskt under deras studietid. I Grekland går majoriteten av eleverna utöver 

den statliga grundskolan, på privata läroanstalter för att få mer hjälp med skolämnena, vilket 

ses som ett förberedande för det obligatoriska intagningsprovet för högre studier. Dessa 

privata skolor bekostas av föräldrarna och anses vara en säkerhet för att barnet skall ha 

tillräckligt med kunskaper för att kunna antas till högre studier då konkurrensen att utbilda 

sig på högre nivå är stor. Kampen om att få en plats för högre studier är inte bara elevernas 

utan även föräldrarnas, då familjen står för den enskildes ekonomiska finansiering under 

utbildningen. För många familjer är detta svårt då utbildningar är dyra. Detta innebär att den 

individuelles val av utbildning är ett gemensamt mål inom familjen. I Grekland utför 

familjen många funktioner som i Sverige utförs av staten, exempelvis bekostandet av högre 

utbildning, daghem och äldreboende. 

Den grekiska självdefinitionen är oftast relaterad i termer av en grupp, familj och inte som 

en individ. Exempelvis är det ofta så att mor- och farföräldrarna har en lika stor del i 

barnens uppfostran som föräldrarna då många låter dem ta hand om barnen medan 

föräldrarna jobbar istället för att skicka barnen på dagis som man i de flesta fall gör i 

Sverige. Ofta när man diskuterar om yngre individer så nämner man dem oftast genom 

föräldrarna, exempelvis när man stöter på någon som man inte känner till så frågar man inte 
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om dess namn utan ”vems är du; ” som syftar på faderns eller moderns namn eller när ens 

barn gifter sig så säger man till föräldrarna ”må dem leva för dig;” Nästan allt reflekteras 

tillbaka på vilka föräldrarna är. I Grekland är det ofta så att individen identifieras i relation 

till sina föräldrar. Detta syns även på identifikationskortet, där även faderns och moderns 

namn är tillskrivet (Benincasa 1997). 

 

4 TEORIER 

I detta kapitel kommer jag att ta upp några sociologiska teorier som jag bedömer ligger till 

grund för dagens ungdomars engagemang och intresse till politik. Jag kommer bland annat 

ta upp Thomas Ziehes moderniseringsteori, Ullrich Becks globaliseringsteori, Talcott 

Parsons analys av familjen, Pierre Bourdieus kapital begrepp samt flera andra. 

 

4.1 Modernisering 

Det finns ingen fast tidpunkt vid vilken man kan säga att det moderna samhället 

uppkommer. Olika länder och olika aspekter av samhälle och kultur moderniseras i olika 

takt och vid olika tidpunkter. Vidare kan fenomen som associeras till det moderna återfinnas 

såväl inom antiken som under renässansen. Det som skiljer perioderna åt är att vissa typer 

av erfarenhet blir mer vanligt förekommande i de olika perioderna. 

Moderniseringen av alla våra livsområden verkar gå kraftigt framåt. Den innehåller 

djupgående omdaningar av teknologisk natur, inom mediesystemen och arbetslivet. 

Konsekvenserna är uppenbara, de berör vårt dagliga liv. Därför är moderniseringen inte bara 

samhällelig utan också kulturell. Moderniseringen genomtränger med andra ord vårt sätt att 

uppfatta livsvillkoren. Den tränger in i våra tolkningar av världen, och den präglar oss, 

delvis handfast, delvis mer subtilt. Ungdomarna är insnärjda i moderniseringen först och 

främst i den mening att de i vardagens kommunikativa situationer och via massmedia har 

tillgång till debatter kring stora samhälleliga problem, oavsett om de vill det eller inte. 

Thomas Ziehe har ett särskilt intresse av att formulera vad moderniseringen i vår tid betyder 

för mänsklig subjektivitet, för vardagen och det inre livet samt 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 erosionskris: gamla 

traditioner och normer bryts ner i allt snabbare takt. Detta innebär att traditioner som 
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familjebildning, arbete, identitet med mera förlorar dess innebörd och ifrågasätts. För 

individen leder detta till friställning från gamla traditioner och öppnar nya vägar för 

förändring. Dessa nya vägar i individers vardag och i deras liv omfattas av tre 

grundläggande drag. För det första finns det en ökad individualisering i det att alla 

individuellt måste och kan välja inom alltfler områden, exempelvis livsstil, eller åtminstone 

kan tänka sig en rad olika handlingsmönster, även om de reella handlingsramarna kan vara 

nog så låsta. Därigenom uppkommer en större klyfta mellan drömmar och verklighet vilket 

kan leda till frustration och driva fram förändrande engagemang. För det andra finns det en 

ökad reflexivitet i det att samhället ger oss allt fler möjligheter att uttrycka och fundera över 

oss själva och vår identitet, och samtidigt skapa distans till oss själva. För det tredje finns en 

ökad görbarhet i det att allt upplevs som möjligt att skapa, och därmed även ger oss ansvar, 

det är inte längre naturgivet eller sedvanligt. 

Alla påverkas av den kulturella moderniseringen, men det finns enligt Ziehe skäl att anta att 

de unga gör det i snabbare takt. De lever i en rörlig och känslig livsfas, i vilken de sysslar 

med identitetsarbete och därför direkt berörs om samhällets utbud förändras, medan vuxna 

kan hålla fast vid gamla vanor och rutiner. Unga idag har dels växt upp i moderna 

förhållanden och har därför i sin struktur andra förutsättningar än vuxna att hantera livets 

utmaningar (Ziehe 1992). 

 

4.1.1 Individualisering 
Begreppet individualisering omfattar att individens utveckling blir en viktig aktör i 

samhället på bekostnad av kollektiva aktörer såsom stat eller politiska partier. 

Individualisering som process medför ett större oberoende gentemot sociala bindningar och 

traditioner. Detta innebär att individen har kommit att kontrollera i allt större grad hur hon 

vill forma sitt liv (Sörbom 2002). Denna utveckling har haft betydelse inom flera områden i 

samhället och inom sociala relationer inklusive politiskt handlande och engagemang. 

Yngre människor har idag en högre utsträckning självklar auktoritet än tidigare generationer 

inom många områden. Deras kunskaper och färdigheter på det tekniska området, deras 

kunskaper om hur världen ser ut samt deras internationella erfarenheter. Den ökade 

självtilliten på dessa områden kan ha fört med sig något vi kan kalla minskad 

”auktoritetstro” och därmed minskad tendens att överlåta val och beslutanderätt till någon 

annan, utan att själva ta beslut härom (Dahlgren 1991). Den ökade avtraditionaliseringen 

som ägt rum de senaste decennierna, medför att det i allt mindre grad existerar en given 
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utgångspunkt, eller absolut grund för den enskilda individens identitetsskapande. Hon ställs 

idag inför en mångfald av normer, värderingar och symboliska koder. 

 

”Olika livsmöjligheter tränger sig in och pekar i skilda riktningar. Denna 

differentiering skapar mer komplexa motsättningar, den innebär också en ökad 

mångfald för individen. Olika valmöjligheter tycks ligga inom räckhåll, olika 

handlingar förefaller görbara, vilket ger frihetskänsla men också ett ökat 

individuellt ansvar för ens egna handlingar på allt fler områden. 

Att traditionerna görs mindre naturligt självklara, avmystifieras, leder till kulturell 

friställning för individerna, som inte längre på något entydigt sätt kan luta sig mot 

hävdvunna seder och bruk, utan tvingas och tillåts välja i ett växande utbud av 

livsförslag på området som dittills varit mer traditionsbundna (arbete, familj, 

boende, stil osv.). Denna tendens till individualisering eller subjektifiering innebär 

att varje individ i större utsträckning än tidigare upplever sig ha egna 

valmöjligheter och eget ansvar. Man kan välja traditionella livsformer, men de är 

inte längre något man utan vidare och utan eftertanke föds i” (Ibid. 1991, sid 36). 

 

Det finns oändligt många möjligheter för en ung människa idag än vad det fanns förr. Idag 

är det vanligt att unga människor hoppar från olika jobb, tar sabbatsår och reser. Man 

bygger inte längre sin identitet kring en plats, ett arbete. Man är mer självständig och 

oberoende (Ibid. 1991). 

 

4.1.2 Reflexivitet 
Enligt Ulrich Beck står begreppet reflexivitet för en förmåga att se från olika håll, att inte ta 

för givet utan att överväga det man redan känner till. Som en följd av att människor tvingas 

och vill ta itu med att själva definiera världen ökar också medvetenheten och möjligheten att 

reflexivt ifrågasätta såväl sin egen som det omgivande samhällets roll för fortsatt förändring. 

Beck diskuterar följderna av denna utveckling bland annat för politikens del. Här går 

utvecklingen mot ett ifrågasättande av de traditionella politiska institutionerna och ökande 

krav på delaktighet i de samma. Demokratin förstärks i den reflexiva moderniteten. Den 

berör fler områden och fler människor blir delaktiga. Framförallt är det människors 
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vardagsliv som blir politiskt. Inom områden som barnomsorg, skola, sjukvård och fritid 

förväntas folk bli mer aktiva (Beck 1995:1998). 

För det politiska engagemanget kan detta innebära en ökad svårighet att hitta kärnan i 

politiska problem. För den reflexive är det inte svårt att se möjliga problem, men att veta 

vad de egentligen betyder och hur de bäst kan åtgärdas kan vara svårare till följd av en ökad 

förmåga att ifrågasätta och spegla problem ur olika perspektiv. Reflexiviteten kan även leda 

till misstro och ifrågasättande av såväl de politiska som ekonomiska systemen. En effekt av 

detta är att politiker får mindre makt trots att allt fler områden i samhället politiseras 

(Sörbom 2002). 

 

4.1.3 Görbarhet 
Med begreppet görbarhet lyckas Thomas Ziehe emellertid problematisera de förändringar 

som individualiseringen och den ökade reflexiviteten innebär. Ziehe beskriver 

individualisering som något av ”stegrande möjligheter” och avser ”den enskildes 

frikoppling från de traditionella tolkningsmönster som härrör från hans ursprungsmiljö”. 

Denna frikoppling innebär ett öppnande för människors levnadssätt, en ökad kompetens att 

uttrycka och fundera på sig själv, att vara reflexiv. Det uppfattas inte som nödvändigt att 

följa mor och fars spår, eller att följa givna mönster. Utgångspunkten i begreppet reflexivitet 

är att kulturen runt omkring oss ger oss allt mer kunskap ”som låter oss iaktta, avbilda, 

tematisera och kommentera oss själva”. Människor, främst unga människor har en klar bild 

om hur livet skall levas och har en uppfattad bild av hur enskilda situationer skall vara långt 

innan de upplevt det. Människor har ett färdigskrivet manus som de strävar efter, 

svårigheten är hur och om man lyckas.  

”I stort sett uppfattas hela livet som görbart, det egna livet blir ett projekt att hela tiden 

utvecklas. Detta kan skapa stress och frustration hos människan. På samma sätt kan den 

politiska görbarheten skapa en problematisk situation där människor känner att de borde och 

att de vill vara aktiva, samtidigt som de inte hittar formerna för detta engagemang” (Ziehe 

1986a). 

 

4.2 Nya sociala rörelser 

En social rörelse är en kollektiv rörelse där människor agerar tillsammans utifrån en 

gemensam uppfattning eller identitet i syfte att påverka politiskt. Sociala rörelser utgår ifrån 
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att spegla de problem som finns i ett samhälle vid en viss tidpunkt. De lyfter upp dem i det 

offentliga och skapar på så sätt en politisk förståelse för dem (Sörbom 2002). 

Håkan Thörn anser att nya sociala rörelsers ”politisering av det privata” utgår från ett annat 

sätt att se på politik. Enligt detta synsätt definierar och formar ekonomiska, statliga och 

kulturella institutioner på olika sätt våra liv, och därmed våra individuella och kollektiva 

identiteter. Saker som vi tar för givet i vårt privata vardagsliv, som framstår som naturliga 

inslag i det mänskliga livet, att bo, äta, älska med mera är därmed genomsyrat av de 

samhälleliga maktrelationer som definierar ett samhälles struktur. Enligt detta synsätt 

osynliggörs vardagslivets politiska karaktär genom gränsdragningen mellan privat och 

politiskt (SOU 1999:84). 

Enligt Håkan Thörn har de nya rörelser som växte fram i Europa under efterkrigstiden 

bidragit till att föra upp nya politiska teman, debatter på den politiska dagordningen, och 

dels på olika sätt utmanat etablerade former för politisk handling och organisation. Han 

menar att nya rörelsers livspolitik omfattar strategier för en politisering och demokratisering 

av vardagslivet, som betonas och formas underifrån, det vill säga av medborgarna själva, 

med utgångspunkt i deras individuella och kollektiva vardagserfarenheter. De verkar delvis 

inom ramarna av nationalstaten, samtidigt som de på olika sätt överskrider dess gränser och 

bär fram olika politiska teman som betvivlar nationalstatens status som politikens 

grundenhet. Framväxten av nya sociala rörelser och nya politiska former ställs i relation till 

en mer genomgripande samhällsförändring som ägt rum, globaliseringen (Ibid.1999). 

 

4.3 Globalisering 

De genomgripande strukturella förändringar som under de senaste decennierna ägt rum i 

samhällen världen över, innebär en ökande grad av rörlighet, ständiga gränsöverskridande 

och en mångtydlighet hos sociala relationer och fenomen. Dessa förknippas ofta med 

begrepp som informationssamhälle och globalisering. 

Globalisering innebär att det vardagliga handlandet har blivit påtagligt gränslöst i sina olika 

dimensioner av ekonomi, information, teknologi, medborgarskap med mera. Globalisering 

är därmed i grunden något som på en och samma gång är välbekant och obegripligt, något 

som förändrar vardagen (Beck 1998). Pengar, teknik, varor och information tar ingen 

hänsyn till nationsgränser. I och med globalisering och alla dess dimensioner uppstår inte 

bara en ny mångfald av förbindelser och korsförbindelser mellan stater och samhällen. Mer 
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betydelsefullt rasar dessutom hela strukturen av de grundtaganden efter vilka samhällen och 

stater hittills har uppbyggts och organiserats, som territoriella avgränsade stater. 

Ulrich Beck menar att vi lever i ett världssamhälle. ”Världssamhälle innebär inte 

statssamhälle eller globalsamhälle, utan ett icke-statligt samhälle, det vill säga, ett 

samhälleligt aggregationstillstånd där garantier för en territorialstatlig ordning samt reglerna 

för offentligt legitimerad politik inte längre är bindande” (Ibid. 1998 sid. 135). 

”Ju mer dessa nya globaliseringsaktörer, rörelser flätas in och förstärker varandra, med 

desto mer eftertryck ifrågasätts staternas auktoritet, legitimitet, politiska gestaltningsmakt 

och kontroll såväl inåt som utåt. På det världssamhälleliga handlingsplanet har vi att göra 

med en politisering genom staternas avpolitisering” (Ibid. 1998 sid. 136). På så vis minskar 

nationalstaternas och regeringarnas makt och möjligheter att påverka skapandet av 

arbetstillfällen och trygga medborgarnas välstånd. Världssamhället är ett transnationellt 

ingenmansland, en outforskad kontinent, i mellanrummet av nationalstaterna och de 

nationella samhällena. Följden är att det uppstår maktskillnader mellan nationalstatlig 

politik och världssamhälleliga handlingsmöjligheter. 

Anthony Giddens understryker sambandet mellan individualisering och globalisering, de 

utgör två dynamiska aspekter av en och samma process: å ena sidan griper abstrakt, globala 

system idag allt högre grad in i den enskildes liv, genom olika reklam och 

informationsflöden som översvämmar vardagen med budskap om hur man bör leva. Å andra 

sidan är den växande betydelsen för individualistiska livsstrategier en av många pådrivande 

krafter i globaliseringsprocessen (SOU 1999:84). 

 

4.4 Familjens förändring 

Uppfostran och undervisning är de processer genom vilka kulturen återskapas från en 

generation till nästa. Denna överföring sker genom kommunikation av vanor, tänkande och 

känslor från de äldre till de yngre. Utan denna kommunikation av ideal, hopp, förväntningar, 

moral och åsikter från de medlemmar i samhället som försvinner från grupplivet till dem 

som kommer in i det, skulle det sociala livet inte bestå. I ett samhälle kännetecknat av en låg 

grad av arbetsdelning och med en relativt homogen kultur är fostran i den primära familjen 

tillräcklig för den kulturella reproduktionen.  

Mycket av den sociologiska teoretiska litteraturen om familjens utveckling handlar om 

familjens och släktens minskade betydelse i förhållande till andra institutioner. Förändringar 
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av familjeinstitutionen under övergången till det moderna industrisamhället skapade 

farhågor som man kallade familjens funktionsförlust: att många av de uppgifter som tidigare 

utfördes i familjen hade överförts till andra sociala institutioner. Talcott Parsons pratar om 

en ”differentiering”. Med detta begrepp menar han att tidigare funktioner som utfördes av 

en institution fördelas numera på flera institutioner i samhället. Den ursprungliga 

institutionen får färre behov att tillgodose. I det förindustriella samhället var familjen en 

ekonomisk enhet både för produktion och för konsumtion. Idag har familjen bara två 

huvuduppgifter: att socialisera barn och stabilisera vuxna personligheter. Med familjens 

ökade specialisering minskar släktbaserade relationer i betydelse och denna frigörelse går 

ihop med det moderna samhällets krav på social och geografisk rörlighet (Ahrne, Roman & 

Franzen 1996). 

Det finns även skillnader och motsättningar mellan familjer. Somliga familjer har tillgång 

till stora resurser, andra till betydligt mindre. Inte minst bestämmer familjens sociala 

position vad och hur mycket som finns att fördela mellan familjemedlemmarna. De skilda 

existensbetingelserna, inkomst, arbetsinnehåll och arbetstid skapar olika livsstilar. På 

samma sätt påverkas familjen starkt av ekonomin. Det är dock inte uteslutande ekonomiskt 

kapital som utgör en resurs, även utbildning, vanor och sociala kontakter fungerar som 

tillgångar. Den franske sociologen Pierre Bourdieu talar om kulturellt och socialt kapital för 

att beteckna sådana resurser. Socialt kapital handlar om ”kontakter”, det vill säga de faktiska 

och potentiella resurser som har att göra med individens sociala nätverk. 

Utbildningskvalifikationer utgör kulturellt kapital, det handlar om en människas 

dispositioner att handla, känna, och uppfatta världen. I familjen överförs dessa kapital 

mellan generationerna och för barn som växer upp med en stor mängd av kulturellt och 

socialt kapital är förutsättningarna för att skapa sitt eget kapital mycket goda (Ibid. 1996). I 

ett samhälle av detta slag sker uppfostran i ett direkt samspel med omgivningen. Värdet och 

meningen med arbetet, det vill säga arbetets moral, lärs samtidigt med de kunskaper och 

färdigheter som behövs för själva arbetet. Återskapandet eller reproduktionen av de 

kunskaper som är nödvändiga för livsuppehället är oupplösligt sammanfogade med 

återskapandet av de värden och idéer som finns i det omgivande samhället. 
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5 METOD 

Jag har valt att använda en kvalitativ fallstudie. Detta för att jag vill inrikta mig på insikt, 

upptäckt och tolkning istället för hypotesprövning. Genom att fokusera sig på en situation, 

en företeelse eller en grupp strävar man efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer 

som kännetecknar situationen i fråga (Merriam 1994). För att få en inblick i hur ungdomars 

intresse och engagemang ser ut idag för olika länder så har jag fått ta del av ”The IEA Civic 

Education Study”. Utöver denna information har jag intervjuat ungdomar i Sverige och i 

Grekland. Syftet med intervjuerna är att ge respondenterna full frihet att formulera sina svar. 

Metoden är smidig och ger möjlighet till fördjupning på punkter som är intressanta. 

Intervjuer är till nytta när man börjar informera sig om ett nytt område (Ekholm & Fransson 

1992). 

 

5.1 Val av intervjupersoner och genomförande av intervjuer 

Vid val av intervjupersoner har ålder fått en dominerande ställning, då min studie bygger på 

14-åringar. För det empiriska materialet för studien gjordes åtta enskilda intervjuer och två 

gruppintervjuer varav fem deltagare i varje. För att få ytterligare spridning i urvalet var 

respondenterna bosatta i olika stadsdelar. Dessa var i Stockholm: Östermalm, Skärholmen 

och Sollentuna och i Aten: Glyfada, Peristeri och Sografou. Dessa valdes ut med bakgrund 

på de socioekonomiska skillnaderna i områdena i respektive stad. Därutöver baserades 

studien på dem som haft möjlighet och har velat ställa upp på intervjuer för att på ett bra sätt 

komma åt ungdomars egna tankar och åsikter. 

För att få kontakt med ungdomarna kontaktade jag deras respektive skola och bad om 

tillstånd att få intervjua elever. Sammanlagt blev det sex skolor och 18 elever. I Grekland 

blev processen lite svårare då man var tvungen att få tillstånd från skolministern.  

Varje intervju började med att jag presenterade ämnet och proceduren. De enskilda 

intervjuerna tog ca 30-40 minuter och som grund för intervjuerna användes frågor som 

utgick från olika teman. Dessa frågor kunde förändra sig då min främsta avsikt var att lämna 

utrymme för spontant berättande. Mina teman för intervjuerna var: 

• Politisk medvetenhet och engagemang, vad har ungdomar för kunskaper och 
intresse för politik och demokrati. 

• Skolans roll, hur förbereder skolan ungdomars vetande om samhället, hur ser 
ungdomar på utbildningen och de möjligheter som ges. 
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• Familjens betydelse, vilken roll spelar familjen i ungdomars kunskapsutveckling, 
utbildning och vardag. 

• Omgivning och teknologi, påverkar dessa, och om ja, på vilket sätt och i vilken 
grad.  

• Framtiden, hur ser den ut, vilka mål och drömmar har ungdomar. 

Gruppintervjuerna ägde rum efter skolgången i ett klassrum som tilldelades. Intervjutiden 

varierade i detta fall från 1, ½ timme med gruppen i Sverige till 2, ¾ timme med gruppen i 

Grekland. Bland de svenska ungdomarna som intervjuades var det 4 killar och 5 tjejer och 

bland de grekiska var det 6 tjejer och 3 killar.  

 

5.2 Dokumentationsstrategier 

Intervjuerna genomfördes med såväl bandspelare som noterandet av anteckningar för hand. 

Att noteringar gjordes för hand var ett strategiskt val då man inte med säkerhet kan 

konstatera att allt blir tydligt inspelat med bandspelaren. Dessutom kan man lättare återgå 

till ett ämne som tagits upp tidigare i intervjun. Bandspelare är ett bra hjälpmedel då en 

intervju genomförs eftersom information som erhålls kan hanteras betydligt bättre. De 

grekiska intervjuerna har översatts till svenska och försökts göra så identiska som möjligt 

med det ursprungliga materialet. Intervjuerna skrevs ner och transkriberades på dator. 

Därefter sammanställdes och analyserades materialet. 

5.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie till 14-åringar. När det gäller den geografiska 

avgränsningen har jag valt att utgå från två länder inom Europas EU som båda deltog i ”The 

IEA Civic Education Study”, Sverige och Grekland. Jag valde dessa länder då Grekland 

tillhörde den grupp som befann sig över det internationella medelvärdet (samt att jag 

behärskar språket) och Sverige den grupp som låg på det internationella medelvärdet. Jag 

har även begränsat mig till huvudstäderna, Stockholm respektive Aten. 

 

6 ANALYS  

I detta avsnitt kommer jag att låta intervjupersonerna komma till tals med utdrag av deras 

egna erfarenheter och hur de upplever sitt engagemang och intresse för demokrati och 

politik. Till dessa sammanställningar fogas därefter analyser.  
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I de intervjuer jag gjort och som utgör basen för min studie, är det människors 

föreställningar och förhållningssätt, liksom det de säger att de sysselsätter sig med mitt 

studieobjekt. Det är en studie på mikronivå. Den teoretiska bakgrund som jag använt mig av 

är också min bakgrund för de analyser jag gör av intervjuerna. De i min studie centrala 

begreppen individualisering, reflexivitet och görbarhet bygger på denna bakgrund som 

begrepp på aktörsnivå. Det finns ingen i intervjuerna som nämner begreppen, eller uttrycker 

att politiken blivit mer görbar eller reflexiv. Utan jag försöker tolka kopplingen mellan det 

de säger och de teorier som formulerats för att förstå ungdomen i nutid. Jag tolkar 

ungdomarnas enskilda uttalanden i ett mer sammanfattande begrepp. På så vis skapar jag 

mig en helhetssyn av vad som sägs. I de sammanfattande intervjusvaren så kommer jag att 

använda mig av uttrycken den grekiska ungdomarna och de svenska ungdomarna, för att 

identifiera från vilket land tydningen kommer ifrån, de enskilda intervjuerna har jag satt 

som citat i kursiv stil. 

 

6.1 Individualisering, reflexivitet och görbarhet i vardagen 

Det politiska engagemanget som vi vant oss vid att se, främst i former av röstdeltagande och 

medlemskap i partier och i sociala rörelser är i förändring. Genom en ökande 

individualisering och reflexivitet hos individerna har politiken långsamt förvandlats från att 

främst ha uppfattats som något man i hög grad lämnade åt till politiker och organisationer 

att sköta, till att ses som varje människas ansvar. Denna förändring har enligt teoretikerna 

Thomas Ziehe (1992) och Ulrich Beck (1995;1998) inneburit ett större politiskt 

engagemang. Men det är ett engagemang där människorna inte längre använder sig i samma 

grad av det politiska systemet längre, utan vänder sig åt annat håll. 

De unga människorna jag studerade beskriver politiken som något tråkigt, där gamla gubbar 

sitter och grälar om vem som ska ha makten. Ett allvarligt problem som visar sig främst hos 

de svenska ungdomarna är att de flesta varken upplever att de kan påverka politiken eller att 

politiken i sig kan sätta sin prägel på deras liv. För dem existerar den oberoende det verkliga 

livet. Denna inställning gör att de känner maktlöshet och väljer att inte engagera sig. De 

grekiska ungdomarna menar att det går att påverka men tycker det är svårt då politiker inte 

lyssnar på dem, för dem så existerar den inte oberoende det verkliga livet, det är inget de går 

och tänker på men de känner av att den finns överallt. Att det är svårt att påverka beror på 

att politiker inte lyssnar på vad de unga människorna har att säga och på så vis så finns det 

ingen mening att anstränga sig och ödsla tid. 
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Patrik från Sverige uttrycker sig: 

 

”Politiker struntar fullständigt i oss, så vi gör detsamma.” 

 

Konstantinos från Grekland yttrar sig på ett liknande sätt 

 

”Vi är enligt politikerna onödiga utgifter, varför slösa tid och pengar på oss. De 

har ändå ingen nytta av oss så länge de inte kan få vår röst”. 

 

Men det finns även de som antyder att det går att påverka. Vad som skiljde de båda 

grupperna åt var att bara en svensk tjej, Sofia ansåg att man kan påverka och ändra, medan 

det fanns fyra ungdomar i den grekiska gruppen som ansåg att de kan påverka samhället 

bara de tar sig an det.  

 

”Vi är en del av samhället och alla våra handlingar påverkar utvecklingen” 

(Katerina, Grekland). 

 

Thomas Ziehe (1992) talar om förändringar i det politiska engagemanget under det sena 

1900-talet i termer av individualisering och modernisering. En av de förändringar som 

lägger grunden för dessa politiska former är att skillnaden mellan det privata och det 

politiska luckras upp. Det blir tydligare att vad än människan gör, oavsett om detta sker 

hemma, på jobbet, i skolan eller på fritiden har detta politiska följder. Det innebär också en 

delvis annorlunda syn på vem den enskilda människan är i relation till kollektivet.  

I de intervjuer jag genomförde för denna studie är denna utveckling tydlig, fast den skiljer 

sig åt i betydelsen. Hos de grekiska ungdomarna ses politiseringen av vardagen mer som en 

högre statlig makt som styr och bestämmer, inte bara det politiska utan även det 

ekonomiska, ja hela ens liv. Medan hos de svenska ungdomarna är det mer att de har en 

större frihet att bestämma över hur deras liv och möjligheter ska formas, de styr själva sin 

vardag.  
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”Visst är det bra med politik, tror jag! Men det berör inte mig, inte nu i alla fall, 

eller jo, men det är inget jag oroar mig och tänker på. Kanske senare när jag 

jobbar och så. Men jag bryr mig inte särskilt mycket” (Simon, Sverige). 

 

”Hela samhället är politik och det är mutbart, politik är makt och pengar, de rika 

bestämmer över de fattiga. Det är så samhället fungerar” (Panagiotis, Grekland). 

 

De grekiska ungdomarna ser politiseringen av vardagen som ett hot mot sin vardag. De vill 

undkomma denna så gott det går. Att politiken genomsyrar allt fler områden anser de vara 

en politisk åtgärd för att få mer politisk makt som utnyttjas av politiker och högt uppsatta 

ämbetsmän för att behålla sina poster. Visst görs det olika satsningar för att skapa fler 

möjligheter för medborgaren, och för att förbättra olika strukturer i samhället, men de flesta 

anser att om det inte gynnat politikerna själva så skulle inget ha hänt, eller så skulle allt dras 

ut ännu mer. Jag sammankopplar detta med som tidigare nämnt clientiska drag, att det sker 

ett utbyte av favörer där en politiker erbjuder något som han har tillgång till i kraft av sin 

position i en organisation, exempelvis anställning och tillgång till olika tjänster. Klienten 

ger något som han/hon har som införande även den rösträtt som han/hon har som 

medborgare. I detta fall handlar det om hela partier som gör något för medborgarna bara för 

att få deras röst. 

 

”Det spelar ingen roll om du har en bra utbildning och karaktär, om du inte har 

kontakter så är det kört. Kontakter är allt. Det är viktigt att vi engagerar oss 

annars så kommer de rika köra över oss. Vi måste protestera och demonstrera hela 

tiden för att något ska hända” (Savina, Grekland). 

 

”De sover, allt sker precis innan valet, det är då allt sätts igång, en massa prat 

 och lovord, innan och efter det så sover politikerna”(Kristina, Grekland). 
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”Det värsta är att ibland så påbörjar de ett arbete, men det är bara en fasad för 

när valet är över så lämnar det allt som det är, och så får det stå så tills någon 

annan tar över” (Anna, Grekland). 

 

De svenska ungdomarna ser inte det på samma sätt, de tänker inte på politik som något som 

styr eller finns i deras liv. De vet att de så småningom måste ta del av politiken, man just nu 

så finns det ingen mening. 

 

”Det finns viktigare saker” (Simon, Sverige). 

 

Enligt Thomas Ziehe (1992) och Ulrich Beck (1995;1998) skapar politisering av 

vardagslivet en större frihet och en större reflexivitet till individen. Att inte ta för givet utan 

att överväga det man redan känner till, att uttrycka och fundera över oss själva och vår 

identitet, och samtidigt skapa distans till oss själva.  

Ungdomarnas syn kring den egna identiteten yttrar sig på ett ganska gemensamt sätt, de 

flesta känner av att de har en egen identitet, de är människor med egna åsikter och idéer, 

men samtidigt är de på ett sökande av att förändra, att hela tiden utveckla en självständighet 

mot andra och att visa att de klarar sig.  

 

” Alla tror att vi är barn som inte förstår någonting, trots att jag kan saker som 

inte ens mina föräldrar känner till. Ändå så är de på en hela tiden. De borde låta 

oss få en chans att visa vad vi kan istället för att försöka styra över oss” (Jeanette, 

Sverige). 

 

”Jag anser mig vara en smart människa som vet vad jag vill, och tycker att det är 

jobbigt att vuxna hela tiden ska blanda sig in i allt, om vi nu kommer att göra 

misstag som de säger, låt oss göra dem och lära oss, istället för att bråka” 

(Carina, Sverige). 
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Ungdomarna känner av och är säkra på att om de bara ges en chans så kommer de vuxna att 

bli imponerade. De anser att vuxna ser dem och jämför dem som när de själva var barn, men 

vad de glömmer bort är att idag så är det annorlunda. Man får tillgång till så mycket mer på 

ett lättare sätt och på så vis skapar man sig en egen uppfattning om saker. De äldre ser inte 

det och tror att de unga inte kan någonting. 

Denna frikoppling innebär ett öppnande för ungdomars levnadssätt, en ökad kompetens att 

uttrycka och fundera på sig själv, att vara reflexiv. Det uppfattas inte som nödvändigt att 

följa föräldrarnas spår, eller att följa givna mönster. 

 

6.2 Familjens betydelse 

I boken ”Det sociala landskapet” menar Göran Ahrne m fl. att i det förindustriella samhället 

var familjen en ekonomisk enhet både för produktion och konsumtion och att idag har 

familjen bara två huvuduppgifter: att socialisera barn och stabilisera vuxna personligheter. I 

det grekiska landskapet spelar familjen fortfarande en väsentlig funktion som en ekonomisk 

enhet. Inte bara inom jordbruket utan även inom de många familjeföretag som finns mm. 

Familjen i Grekland är mer ekonomisk bunden än den i Sverige, exempelvis då familjen ofta 

står för det finansiella i barnets utbildning. I Sverige står mestadels staten för detta, genom 

bidrag. Familjen spelar en viktig roll hos de svenska ungdomarna, men här handlar det mer 

om en trygghetskänsla, att alltid ha något att falla tillbaka till. De flesta svenska 

ungdomarna tror att de är redo att lämna sitt föräldrahem så fort de avklarat skolgången. 

Vissa vill läsa vidare och anser sig behöva det privata, men de flesta vill börja arbeta och 

när man har egen inkomst så kan man ju lika gärna bo själv. 

 

”Det är lugnt, vi har det bra här i Sverige, i värsta fall så får jag bo hos mamma tills jag 

hittar ett jobb eller be socialen om hjälp, (skratt) fast det är klart jag hittar ett jobb” 

(Daniel, Sverige). 

 

De grekiska ungdomarna tänker också på att skaffa sig en utbildning eller ett arbete, men de 

tror sig vänta med att flytta hemifrån tills de först blir ekonomiskt stabila eller om de måste 

för att utbilda sig i en annan stad. Många grekiska ungdomar känner att deras föräldrars 

skydd och engagemang är för mycket ibland, och även detta är en stor anledning till att de 
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söker sig en högre utbildning, oftast i en annan stad. Att få en chans att komma bort och 

byta miljö, att bo själv och uppleva autonomi från föräldrarna. 

Flera av de grekiska ungdomarna känner inte av denna säkerhet som de svenska 

ungdomarna gör, att ta steget att flytta och att allt kommer att ordna sig. För att göra detta så 

krävs det att ha föräldrarnas ekonomiska finansiering. 

 

”Om jag vill göra något som att läsa på universitet så påverkar det hela min familj 

då de måste betala och försörja mig under tiden, det är svårt när man inte har 

råd” (Anna, Grekland) 

 

Sex av de grekiska intervjupersonerna nämnde sin familj när de pratade om identitet och 

självständighet. De flesta anser att familjen är den som formar en till den människa man är 

och senare blir. Visst känner de press och frustration när vuxna vägrar lyssna på dem, eller 

när de behandlas som okunniga barn. Men de verkar ha stor respekt för de sina, och för tre 

av dem så var det en självklarhet, en plikt att följa sina föräldrars spår i deras yrke. 

 

” Jag ska ta över familjeföretaget så fort jag slutar gymnasiet, jag måste. Jag vill 

också, det är en del av mig, har hjälpt till under hela mitt liv, det är något jag 

kan.” (Petros, Grekland) 

 

Oron och ängslan för framtiden är större hos de grekiska ungdomarna. De är oroligare för 

sin egen och samhällets utveckling. De berättar om sin brist på delaktighet och möjligheter 

att påverka sin livssituation. De anser inte att deras resurser tas till vara och är mer 

missnöjda med hur samhället utvecklar sig. Bekymmer om huruvida de kommer att komma 

in på universitetet och att efter det få ett jobb var ofta synpunkter i våra diskussioner. 

 

”Det gäller vår framtid, Grekland måste bli bättre och vi måste försöka förändra 

så gott vi kan. Vi kommer att stå arbetslösa om vi inte försöker göra något, det 

finns inga jobb här och om man inte känner någon eller har kontakter så får man 

inte jobb. Alla måste samarbeta och ge upp den egoistiska tanken om sig själv och 

sin familj. Vi måste lära oss att det inte fungerar längre att göra som förr, det 
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räcker inte till. Man måste vara värdig ett jobb och inte bara få det för att man 

känner någon” (Anna, Grekland). 

 

Medan de svenska ungdomarnas diskussioner visade mer på att de,  

 

”Lever mer för dagen och oroar sig mindre för framtiden” (Simon, Sverige). 

6.3 Politisk medvetenhet och engagemang 

När vi diskuterade vad politik innebär och hur stor tillit de har till politiker, så fanns det 

stora skillnader mellan de två länderna.  

Majoriteten av de svenska ungdomarna, har en stark tillit och förtroende till politikerna och 

att de gör ett bra jobb, ”annars hade de väl inte suttit där”. Men de bryr sig inte speciellt 

mycket om politik,” det är inget intressant”, eller något som de behöver tänka på nu.  

 

”Politik är något som man kommer att börja tänka på när man blir äldre, och då 

det behövs, ja när man skall rösta” (Carlos, Sverige). 

 

De flesta ser på Sverige som ett bra fungerande demokratiskt land, där politiska partier 

sköter allt i medborgarnas vilja. Visst finns det problem som bland annat arbetslöshet och 

hemlöshet, men de tycker att det är ganska normalt. ”Det finns väl inget perfekt land, alla 

har något problem.” Visst skulle de vilja att allt blev bra för alla men det verkar vara en 

omöjlighet, ”man får bäst klara sig själv”. De har en svag tilltro till sina egna möjligheter 

att betyda något, att kunna påverka. De värderar dessutom valdeltagande, partimedlemskap 

eller deltagande i politiska debatter lågt jämfört med den grekiska gruppen. 

Bara tre av de svenska ungdomarna anser att det är viktigt att rösta, Sofia anser att det är det 

främsta sättet att påverka politiken. 

 

”Det är nog den enda gången som man vet att man har blivit lyssnad på, alla 

borde rösta.” 

 

Medan Patrik hojtar till, 
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”Som om, tror du verkligen att du gör någon nytta om du röstar eller inte, inte en 

chans!” 

 

Bara Sofia har varit med och demonstrerat tidigare, ingen annan har någonsin deltagit i någon 

annan politisk aktivitet. Alla ungdomarna kan nämna minst 5 olika partier, men vet inte helt 

vad de står för. Deras kunskaper om demokrati och politik kommer främst från skolan men 

även från nyheter via TV och Internet. De flesta anser att det är tråkigt och ointressant. 

 

”Man somnar på lektionerna, men på nått sätt så fastnar en del” (Simon, Sverige). 

 

Under samtalets gång med ungdomarna från Grekland kände jag av deras starka känsla för 

den grekiska identiteten och glöden att vilja förändra. Men där fanns även en stor 

besvikelse. De vill så mycket och upplever att det finns så mycket som måste förändras i 

Grekland. Deras tillit och förtroende till politiska partier är inte speciellt hög, men deras 

vilja och tro på att kunna påverka politiken är stor. 

De flesta anser att politiken i Grekland måste förändras, den måste utvecklas i samma takt 

som människorna gör. 

 

”Visst, vi lever i ett demokratiskt land, men på grund av vår historia så lever 

många kvar i samma tankesätt som under diktaturen, och om inte vi ungdomar gör 

något idag så kommer vi att leva vidare på det viset” (Kristina, Grekland). 

 

De vet att politikerna oftast inte lyssnar på vad de har att säga, men trots det så går de ut 

gång på gång och demonstrerar på gatorna för att bli hörda. 

 

”Inte bara vi unga, utan hela folket demonstrerar och strejkar hela tiden, det är 

enda sättet att få dem (politikerna) att lyssna” (Kristina, Grekland). 
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Alla anser att det är viktigt att rösta, och många av dem vet redan vilka de tänker rösta på 

när de blir myndiga. Savina förklarar:  

 

”De flesta familjer tillhör ett parti hela sitt liv, det går från föräldrar till barn, det 

bara är så, och det är något man accepterar och lever med.” 

 

Och Petros kompletterar: 

 

”Partier är som ett fotbollslag, man håller på ett lag hela livet. Det är tradition”. 

 

De flesta ungdomarna från Grekland har fått sin uppfattning om politik och demokrati från 

hemmet och skolan men även media har givit dem kunskaper.  

Skolan anses vara en viktig arena för kunskap hos de intervjuade, fast den ses främst som en 

plats där de kan träffa sina vänner och umgås. De flesta anser att de borde ändra på 

lektionerna och göra dem mer intressanta. 

 

” Låta oss bestämma lite om vad som ska läras ut, och hur. Nu är det bara tråkigt, man har 

inte lust att lyssna, inte ens vara där”(Patrik, Sverige).  

 

Skolan ger grunden för kunskap om samhället, trots att familjen spelar en viktig roll hos de 

grekiska ungdomarna, så får de den mesta kunskapen om politik och demokrati från skolan.  

Alla instämmer att det är bra att ha utbildning, fast bara 12 tror sig vilja läsa vidare på 

universitet, av dessa var 8 från den grekiska gruppen och 4 från den svenska. De flesta av de 

svenska ungdomarna vill först ut på arbetsmarknaden något år och kanske senare läsa 

vidare, ifall det är nödvändigt. De grekiska ungdomarna såg högre utbildning som ett krav 

för att kunna få ett bra jobb senare i livet.  

 

”Visst kan jag jobba som murare eller kakelläggare, det är sådana jobb jag kommer att få, 

men om jag läser vidare har jag åtminstone en chans att ändra på det” (Panagiotis, 

Grekland). 
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Politik och demokrati är inget ungdomarna tänker på medvetet eller ens oroar sig för. 

Tankarna uppstår först när de sätts i diskussion och när något dåligt händer i samhället som 

berör dem själva, exempelvis arbetslöshet, bostadsbrist, när sociala institutioner inte 

fungerar som de ska mm. Detta är inget som drabbat någon, eller något som de varit 

tvungna att behöva tänka på. 

 

6.4 Globaliseringens verkan 

Tradition och kultur var starka ord i den grekiska gruppen, de sa att ”det är våra traditioner 

och vår kultur som gör oss till dem vi är, som gör att vi kan kalla oss greker”, men visst 

kände de att mycket av det hade suddats bort, i alla fall hos unga människor. Denna känsla 

av tradition var inte lika bunden i den svenska gruppen, utan den kändes mer som något 

gammalt och historiskt.  

Informationstekniken spelar en stor och viktig roll i ungdomarnas liv. Alla möjligheter som 

erbjuds som att resa, att flytta utomlands och Internet är en del av deras vardag, det är något 

dem tar för givet. Jag frågade dem vad de skulle göra om Internet försvann och det uppstod 

närmare sagt ett kaos hos alla i båda grupperna. Det var något man inte skulle klara sig utan, 

samma gällde mobiltelefoner och flygplan.  

 

”Inget skulle funka, det skulle bli kaotiskt, själv så skulle det kännas som om 

världen gick under!”(Petros, Grekland). 

 

Globaliseringen har gjort en stor vändning för människan och sättet att leva på.  

Förutom dagens teknik och IT så är mode, vänner, familj och idrott de mest väsentligaste 

delarna i deras liv.  

 

”Idag så finns det så mycket och så många olika alternativ och möjligheter jämfört 

för 15 år sen, världen förändras och det gör vi med. Det kommer nya saker hela 

tiden som vi tar del av varje dag och som är nödvändiga”(Kristina, Grekland). 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Jag har försökt visa hur ungdomarna jag intervjuat ser på sitt personliga ansvar. Det är 

tydligt att flera av dem menar att de har ett ansvar och att detta inte går att lämna åt någon 

annan. Detta ansvar skiljer sig dock åt i den mening att de svenska ungdomarna pratar mer 

om ett individuellt ansvar och de grekiska om ett kollektivt ansvar.  

Syftet med denna studie var att studera vilken effekt vår tids samhällsutveckling har i två 

sociala landskap, Grekland och Sverige samt att försöka ge en förklaring till varför 

ungdomars politiska engagemang skiljer sig åt mellan länderna. 

Med tanke på ländernas historia, politiska bakgrund och ekonomi som jag tidigare beskrivit, 

så kan man urskilja två olika sociala landskap där Sverige utmärks mer av den enskilda 

individen i ett modernt samhälle medan Grekland utmärks av ett kollektivt tänkande i ett 

modernt samhälle som fortfarande präglas av traditionella aspekter. 

Vad som framstår hos de svenska ungdomarna är att de anser att den representativa 

demokratin fungerar men att den inte spelar en så stor och viktig roll i deras liv. Det är vad 

de själva gör och deras handlingar som styr deras vardag och framtid. Denna nya 

individualism både ideologiskt och i fenomen som mode och idrottande har utvecklats 

parallellt med att staten brett ut sig och kommit att betyda alltmer i människors liv, genom 

att barn och ungdomar spenderar mer tid på dagis, skolor, idrottsanläggningar och 

fritidsgårdar än i hemmet.  

I Grekland uppenbarar sig samma tendens, människan individualiseras och tänker på sitt 

välbefinnande allt mer, skillnaden är att många av de funktioner som styrs av den svenska 

staten fortfarande styrs av familjen i Grekland. 

Om man i stora drag ser på det sociala landskapet i Sverige och i Grekland så kan man se att 

de statliga institutionerna i Sverige har en relativt större vikt än i Grekland exempelvis inom 

utbildning, hälsovård och social service. Ungdomarna som tar del av dessa påverkas olika 

på grund av tillgången.  

Ungdomarna i Grekland och Sverige tar del av samma nya modernitet och allt den globala 

världen kan erbjuda, inte minst tekniska förändringar utan även rörlighet och 

kommunikation. De har samma intressen, glädje och nyfikenhet till vad som kommer att 

hända. Det som skiljer ungdomarnas engagemang i politiken och viljan att förändra, har sin 

betydelse i hur de statliga institutionerna ser ut i respektive land och deras sätt att styra. 

Medan svenska ungdomar mestadels är nöjda med deras tillvaro och förlitar sig på att 
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politiker kommer att göra sitt allra bästa för medborgarna, så vill de grekiska ungdomarna 

förändra och göra samhället de lever i till något bättre. De vill förändra politiken, staten och 

de sociala nätverk av tjänster som existerar i hela landskapet. De anser att det är ett måste 

för att Grekland ska kunna följa med i utvecklingen med andra Europeiska länder. 

Resultaten av mina intervjuer stämmer in på de teorier jag valde att använda och visar att 

beroende på hur det sociala landskapet ser ut och dess förändringar, skapas och förändras 

även individens inställning och uppfattning om ens egna samt kollektivets roll och påverkan 

i samhället. Båda länderna ses som moderna, men resultaten i studien skiljer sig åt i de olika 

länderna och min slutsats till detta beror främst på att länderna skiljer sig åt traditionellt och 

historiskt, samt att de genomgår olika politiska och statliga processer. En annan viktig 

slutsats är att länderna befinner sig i två olika skeden av moderniseringen av det sociala 

landskapet. Medan Sverige börjar kliva in i vad som kallas ”senmodernitet” så har Grekland 

just gått in i de förändringar som kallas modernisering. 

 

8 SLUTORD 

Under de senaste årtiondena har allt fler av världens stater genomgått turbulenta politiska 

förändringar och förvandlats till demokratier. I långt ifrån alla länder kan demokratin sägas 

ha befästs, men faktum kvarstår att demokrati ändå är vår tids vinnande koncept. Samtidigt 

finns det i de etablerade demokratierna vad som skulle kunna betecknas som en djup oro för 

demokratins framtida utveckling. Kanske finns det anledning till oro och pessimism, kanske 

är vi överdrivet självkritiska. I vilket fall tycks det vara så att världen är det omgivande 

samhället som alltid förändras i en betydligt snabbare takt än vad de politiska institutionerna 

gör. Det är alltså så att den verklighet som utgör ramarna såväl för den svenska och den 

grekiska demokratin har förändrats. Allt pekar bland annat på globaliseringen, 

medlemskapet i EU, individualiseringen och den minskande auktoritetstron.  

Samtidigt som vår omvärld blir alltmer osynlig vad gäller underliggande processer blir den 

också genom informationsteknikens utveckling alltmer synlig. Vi kan följa nutid händelser 

på andra sidan jordklotet. Vi ställs stundligen inför händelser som fokuserar på moraliska 

frågor.  

Jag tror att politik som institution måste bestå, men dess mål, innehåll och former måste 

ändras. Politik som institution kom till i ett informationsfattigt samhälle. Vi lever nu i ett 

informationsrikt samhälle, vilket inte nödvändigtvis är ett kunskapsrikt samhälle. 
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Information måste granskas, värderas och bearbetas. Med andra ord måste information 

utvecklas till kunskap. Begreppet politik måste omdefinieras med utgångspunkt i dessa nya 

förhållanden som präglar moderna samhällen. De grundläggande institutioner som styr och 

dominerar definierar deras utgångspunkter i de erfarenheter och konflikter knutna till 

industrikapitalistiska samhällets genombrott. De måste anpassa sig och motsvara nya 

begrepp och växa fram med globaliseringens erfarenhetshorisonter och sociala strider. Om 

människor intresserar sig för frågor som mer eller mindre är förknippade med deras vardag 

så kan de idag på ett lätt och smidigt sätt välja en annan metod att tillgå än att verka via ett 

politiskt parti eller en organisation.  

Barn och unga är den grupp som minst använder sig av begreppet demokrati eller har ett 

större intresse för politik. Vid förra sekelskiftet fördes en intensiv diskussion kring vad som 

skulle hända med skolan och med utbildningen. Syftet med the IEA Civic study var att 

kartlägga unga människors kunskaper, attityder, värderingar och engagemang för 

demokratiska frågor, samt förbättra kunskapen om skolans demokratifostrande funktion.  

Målet med studien var att identifiera och undersöka i ett komparativt ramverk vägarna som 

unga människor är beredda att ta i deras roll som medborgare i en demokrati. Focus i 

studien var skolan och de möjligheterna att medverka utanför skolan, speciellt i kommunen.  

I denna moderna tid kanske skolan inte kan bibehålla denna roll att ha en 

demokratifostrande funktion. Kanske kommer andra faktorer som informationstekniken ta 

över lärningen. Den nya informationstekniken innebär en utmaning mot de gamla 

strukturerna. IT erbjuder nya möjligheter, inte bara för att söka information och andra 

ärenden utan även för partier att sprida politisk information och för medborgarna att lätt 

inhämta. Men det är långt ifrån säkert hur IT ska fungera för att fördjupa demokratin. I bästa 

fall kan den nya teknologin uppmuntra till både ökad kommunikation mellan väljare och 

folkvalda och stimulera till direktdemokratiskt deltagande, exempelvis på lokal nivå.  

Något polemiskt är just att ungdomar idag fostras på ett annat sätt till demokratiska 

medborgare och uppfattar själva innebörden av demokrati annorlunda.  

Politisk medvetenhet är både rötter bakåt och insikt om att vi lever i ett nytt uppbrott. Hur 

ska vi få ungdomar att ta med de gamla erfarenheterna och gemensamma värderingarna in i 

det nya samhället? Hur ska vi få ungdomar att se det globala samhället, med utsikten att 

kunna agera och göra det demokratiskt? Hur får vi ungdomar att se det nya samhället som 

en möjlighet och inte ett hot? 
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Framtiden är inte bara prognoser utan även visioner. Vi kan och ska påverka framtiden. 

Politik är ett samtal där de som samtalar utbyter åsikter. I samtalet skapas nyfikenhet, 

tankegångar byts, perspektiv vidgas, livserfarenhet utbyts och humor skapas. Politik är inte 

att medborgarna lämnas som åskådare. Därför måste man lära ungdomar att man inte bara 

kan bilda sig egna uppfattningar utan även påverka. 

Skolan kan med teknikens hjälp utveckla och stärka elevernas känsla för demokrati. 

Demokrati är en färskvara och måste därför ständigt förnyas för att föras vidare till nästa 

generation. Demokrati bygger på att oliktänkande kan leva tillsammans i ett samhälle. En 

väl fungerande lokal deltagardemokrati kan ge sammanhang och mening, stödja ideal av 

ansvarstagande och medborgarskap. 
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