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ABSTRACT  

“The importance of representation and structures to establish influence. A study of the 

Trade Unions Youth Activities within The Swedish Trade Union Confederation.”  

-Katrin Olofsson 

This essay is studying the importance of representation and structures for the youth to 

establish influence, within the Trade Unions of The Swedish Trade Union Confederation, LO. 

More specific it is about the youths influence in each trade union´s executive committee. The 

representation and structures studied is at a central level and the youths are restricted to being 

under the age of 30.  

The purpose is to try to find a model and specific factors that can explain if, and in that case 

what, that could be the cause of a higher level of influence in some trade unions compared to 

others.  Three questions are essential for the essay.  

Are the different structures for youth activities, within the trade unions of LO, affecting the 

representation of youths in their executive committees?  

Do any combinations of structures seem to be more profitable for a higher level of 

representation of youths within the executive committees?    

How do the different forms of structure and representation seem to affect the influence of 

youths within the executive committees?  

The study is built on interviews with representatives from each of the fourteen trade unions 

within LO, that has the mandate and trust from their organisations to represent them in these 

questions. They are also all representatives in the LO Youth Committee.       

The findings were essentially that formal structures in forms of youth committees together 

with the possibility to have a co-opt member from the youth committee within the executive 

committee seemed to affect and enhance the representation and the influence.  
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1. INLEDNING 

Den här uppsatsen handlar om ungdomsverksamheten inom LOs 14 fackförbund. Vilka 

strukturer som finns inom förbunden, hur ungdomar finns representerade samt i vilken 

utsträckning de kan utöva inflytande i sin egen verksamhet.  

Att lyfta de fackliga frågorna ur ett ungdomsperspektiv är viktigt. Det är 

ofta som diskussionen sker över huvudet på de som faktiskt är berörda. 

Citatet ovan är sagt av Malin Djuse, Ungdomssekreterare på LO, i samband med att 

ungdomar aktiva inom ungdomsverksamheten i LOs fackförbund var på Almedalsveckan för 

att lyfta ett ungdomsperspektiv på de fackliga frågor som diskuterades.
1
  

Frågan om vem som bör representera vem, är närvarande i debatter när det gäller kön och 

andra historiskt sett marginaliseringsgrundande samhällsgrupper. Men den hörs sällan 

tillsammans med åldersdiskriminering, som citatet ovan berör. Att diskussionen snarare förs 

över huvudet på dem som är berörda, här ungdomar. Kanske för att ålder inte är varaktigt och 

för att argumentet då per se växer bort. Det är det som föranlett ämnesvalet att jämföra 

fackförbunden för att se hur det kan se ut, varför och vad det kan innebära i deras olika 

organisationer.   

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett perspektiv att ungdomar kan ses som en 

marginaliserad grupp. Det var först 2008 som ålder blev en uttalad diskrimineringsgrund, i 

Diskrimineringslag, SFS 2008:567. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har 

samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sedan dess har lagen 

utvidgats i omgångar för att bli mer omfattande.
2
 Det är i denna kontext ungdomar ses som 

marginaliseringsgrupp. 

1.1. Ämnesval och problembild 

När idén till den här uppsatsen formades, uppstod ett problem, genom att det var otroligt svårt 

att finna någon forskning kring marginalisering av ungdomar i ett sammanhang till 

                                                 
1
 http://ung.lo.se/2014/07/det-sjuder-av-facklig-ungdomsverksamhet/ (2015-05-17) 

2
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-

2008567_sfs-2008-567/ (2015-05-17) 

http://ung.lo.se/2014/07/det-sjuder-av-facklig-ungdomsverksamhet/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
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representation, struktur och inflytande.
3
  Detta trots att det är förbjudet enligt lag att 

diskriminera någon på grund av ålder enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567. I 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skrift Fokus 10, En analys av ungas 

inflytande, från 2010 

Att vara närvarande där politiska beslut fattas kan anses vara en 

förutsättning för att individens perspektiv, erfarenheter och synpunkter 

ska beaktas, även om de folkvalda i princip ska företräda samtliga 

väljares intressen. 

Den forskning som har återfunnits i sökningarna har snarare haft en inriktning mot ungdomars 

intresse eller nya former av deltagande. Som även diskuteras i Fokus 10, En analys av ungas 

inflytande. Där unga beskrivs som politiskt intresserade och att så många som 39 procent vill 

vara med och påverka.
4
 Dock så går det också att läsa vidare i skriften att som styrelse- och 

kommittéledamöter är unga underrepresenterade.
5
 

Ungas intresse blir här därför inte relevant för den här uppsatsens syfte eftersom ett påstående 

i uppsatsen är att det inte beror på ointresse utan marginalisering, hur ungdomars möjlighet till 

inflytande påverkas. Inte heller nya former av deltagande, som också går att läsa mer om i 

skriften, blir intressant eftersom det är befintliga representationsformer och strukturer som 

undersöks. Snarare är det underrepresentationen av unga som blir relevant. 

Den samhällsvetenskapliga diskurs som saknas i forskningen generellt pekar, med bakgrund 

av det, mot att ungdomar som samhällsgrupp inte lyfts i debatten om 

marginaliseringsgrundande grupper av människor. Framförallt i kontext till representation, 

struktur och inflytande. Tidigare forskning om ungdomar som marginaliserad grupp, kopplat 

till strukturer och representation ur ett maktperspektiv, saknas inom det vetenskapliga fältet. 

Sett till arbetsmarknaden idag där ungdomsarbetslösheten är mer än dubbelt så hög 

procentuellt än den generella arbetslösheten är det i jämförelse få unga som har inflytande 

                                                 
3
 Med hjälp av de olika sökverktygen på Karlstads Universitets biblioteks hemsida, bland annat OneSearch, har 

varianter av nyckelorden marginalisering, diskriminering, ung, ungdom, struktur, formella strukturer, informella 

strukturer, representation, deltagande, förtroendevald, fackförbund, organisation, förening, ideell organisation, 

ideell förening, intresseorganisation samt motsvarande ord på engelska, sökts utan att få någon relevant träff.  

Detsamma gäller sökmotorer som Liber, Google, Google Scholar, uppsatser.se, och så vidare. 
4
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Fokus 10, En analys av ungas inflytande, Stockholm 

2010, s 219 
5
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Fokus 10, En analys av ungas inflytande, Stockholm 

2010, s. 229 
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över hur arbetsmarknadens parter agerar i frågan. Som Malin Djuse, Ungdomssekreterare på 

LO i citatet i inledningen ovan säger ”Att lyfta de fackliga frågorna ur ett ungdomsperspektiv 

är viktigt. Det är ofta som diskussionen sker över huvudet på de som faktiskt är berörda.”   

I just den här frågan är det främst arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetstagarnas och 

arbetsgivarnas fackförbund, som förhandlar om vilka villkor som ska råda på 

arbetsmarknaden. Även de politiska partierna i regerande position har genom finansiella och 

penningpolitiska verktyg möjlighet att påverka arbetsmarknaden, dock inte på det sätt 

uppsatsen avser att undersöka.  

Det leder vidare in på frågan huruvida representation påverkar verksamhet och beslutsfattande 

i en organisation, som exempelvis inom LO. Om en högre andel unga skulle komma till tals 

och vara med när beslut fattas, om det skulle påverka utkomsten. Det vill säga om ungas 

inflytande genom högre representation i förlängningen skulle kunna påverka exempelvis de 

beslut arbetsmarknadens parter tar. Vid uppdelningen av politiskt deltagande i form av idé, 

där representanten själv inte behöver vara ung för att representera unga och närvaro, där den 

som representerar unga själv är ung, blir betydelsen av representation och därmed inflytande 

för olika grupper mer eller mindre vital. Representation i demokratiska organisationer bygger 

i sin tur på olika strukturer där en blandning av uppdrag som vald, utsedd eller anställd ger en 

varierande grad av inflytande. Strukturer kan även vara informella och formella i olika 

konstellationer. Marginalisering kan förekomma vid såväl val av representanter som 

strukturer. Representanter och strukturer bildar en hermeneutisk cirkel där de båda ständigt 

påverkar förutsättningarna för varandra och därmed inflytandet i organisationen. 

Marginaliseringens konsekvenser skiftar därmed beroende av vilken representation och 

struktur som synliggörs och undersöks.  

Om unga inte själva kommer till tals och får vara med och fatta beslut kring det som rör dem, 

i form av representation i de strukturer organisationen är uppbyggd på, kan det alltså bero på 

flera olika faktorer. Som ger olika möjligheter till in flytande att kunna påverka deras egen 

situation på arbetsmarknaden.     

Mer specifikt saknas både empiri för att kunna jämföra strukturer inom LOs fackförbund samt 

empiri om representation, framförallt som berör ungdomar, som kan säga något om 

ungdomars möjlighet till inflytande. Därför blev ämnet än mer angeläget att undersöka när det 

verkar finns en kunskapslucka i forskningen både på ett bredare samhälleligt plan och som 

den här uppsatsen undersökt, hur representationen av ungdomar ser ut inom LOs fackförbunds 
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Förbundsstyrelser.  Hur respektive fackförbunds befintliga eller obefintliga strukturer för 

ungdomsverksamhet är utformade samt hur representationen och strukturerna påverkar 

möjlighet till inflytande. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att undersöka ungdomars inflytande i relation till representation 

och struktur. Mer specifikt ungdomars inflytande i deras respektive fackförbunds 

Förbundsstyrelser i relation till förbundens olika former av representation och struktur. Med 

tre centrala frågeställningar förväntas uppsatsens syfte kunna besvaras.  

Påverkar LOs fackförbunds olika strukturer för ungdomsverksamhet representationen av 

ungdomar i deras respektive fackförbunds Förbundsstyrelser? 

Förefaller någon kombination av struktur vara mer gynnsam för en högre grad av 

representation av ungdomar i deras respektive fackförbunds Förbundsstyrelser? 

På vilket sätt förefaller dessa olika former av strukturer och representation påverka 

ungdomars inflytande i deras respektive fackförbund genom deras representation i 

Förbundsstyrelser?  

1.3. Metodiskt tillvägagångssätt  

För att undersöka ungdomars inflytande i deras respektive fackförbunds Förbundsstyrelser i 

relation till förbundens olika former av representation och struktur har det vetenskapliga 

tillvägagångssättet bestått av en mix av kvalitativa metoder. Undersökningens avsikt var att 

vara teoriutvecklande på så sätt att undersökningen syftade till att ge ny kunskap inom 

forskningsområdet kring marginalisering av ungdomar i relation till representation, struktur 

och inflytande.
6
 

Undersökningen genomfördes induktivt, det vill säga att strävan var att låta empirin generera 

ny kunskap på ett förutsättningslöst sätt.
7
 Därför formulerades ingen hypotes på förhand för 

att undersökningen skulle vara så öppen för olika förklaringar som möjligt.  

De faktorer som undersöktes var de olika former av representation, struktur och inflytande 

som påträffades. Då inte några teorier kring just detta specifika forskningsämne påträffats har 

teorier från olika närliggande forskningsområden används.  

                                                 
6
 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, upplaga 1, Malmö 2010, s. 83 

7
 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 276 
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För att söka efter de eventuella gynnande omständigheter för ungdomars inflytande i deras 

respektive fackförbunds Förbundsstyrelser, jämfördes fackförbunden i en olika-utfallsdesign. 

Både de olikheter och likheter som påträffades undersöktes. Det vill säga att både de 

fackförbund som visade sig ha högre representation av ungdomar i sina respektive 

Förbundsstyrelser och de som inte hade någon representation, var lika intressanta att studera. 

Likaså de förbund som visade sig ha Centrala Ungdomskommittéer och de som inte hade det. 

Förhoppningen var att det skulle leda till svar både på vilka faktorer som påverkade varandra 

samt på vilket sätt de i så fall gjorde det. Genom att söka efter orsakssamband och 

förklaringsfaktorer var ambitionen att finna mönster som visar vilka kombinationer som 

verkar vara mer eller mindre gynnsamma i relation till varandra. 

För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes samtalsintervjuer av respondentkaraktär 

med inslag av informantkaraktär.
8
 Informantkaraktär av den betydelse att intervjupersonerna 

valts ut utefter deras position som representanter i Centrala Ungdomskommittén på LO för 

varje respektive förbund.
9
 Deras position i sig innebär att de har förtroendet från sina 

respektive förbund att representera dem inom detta verksamhetsområde. Respondentkaraktär i 

egenskap av att de har en kunskap och erfarenhet inom sitt förbunds ungdomsverksamhet som 

ger dem kompetens att besvara frågor även om deras uppfattningar om och upplevelser av 

verksamheten.
10

 Deras uppfattningar av verksamheten var viktig för tolkningen av varför 

deras verksamhet fungerar och är uppbyggd, på ett visst sätt. Intervjuerna var 

semistrukturerade för att möjliggöra för uppsatsens författare, tillika intervjuaren, att kunna 

ställa följdfrågor om något var oklart eller behövde förtydligas.
11

 En semistrukturerad intervju 

ger också en större flexibilitet på så sätt att frågorna som ställs inte behöver följa den ordning 

som de står i. Vilket ger möjlighet för den som blir intervjuad att ge öppnare och mer 

utvecklade svar även om svaret tangerar någon annan fråga. Det ger också möjlighet för den 

som blir intervjuad att själv ge information som anses relevant, som inte tagits upp bland 

intervjufrågorna. 

Frågorna var av både deskriptiv och normativ karaktär. Deskriptiva frågor för att få fram 

information som empiriskt kan kartläggas och normativa frågor för att djupare kunna 

                                                 
8
 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 252 

9
 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 258 

10
 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 258 

11
 Denscombe M, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

upplaga 2, Lund 2009, s 234 
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analysera eventuella orsakssamband.
12

 De svaren som ficks av de deskriptiva frågorna 

användes främst empiriskt i sammanställningen eftersom de är mer beskrivande i sin form. 

Medan svaren från de normativa frågorna blev av större betydelse i analysen genom att de 

avslöjade mer om olika uppfattningar som förekommer och hur intervjupersonen anser att det 

bör vara.  

Empirin blev insamlad genom intervjuer som spelats in på en applikation i mobiltelefon. Det 

inspelade materialet har sedan transkriberats. Intervjuerna utfördes i en sådan kontext och 

miljö att visst sekretessbelagd information kunde avslöjas oavsiktligt. För att följa god 

forskningsetik och för att skydda intervjupersonernas rättigheter (samt de samtal som kan ha 

pågått i närheten som fångats upp i inspelningen), har av nödvändighetsskäl 

intervjupersonerna blivit lovade att inga inspelningar eller ordagranna transkriberingar får 

överlåtas till annan än personen i fråga samt uppsatsens författare.
13

. Materialet som används i 

uppsatsen har istället återkopplats och bekräftats av respektive intervjuperson så att inga 

felaktigheter skrivs. Empirin har också jämförts mot respektive fackförbunds stadgar, där 

bland annat förbundens Förbundsstyrelser beskrivs. Detta för att under omständigheterna ge 

så god transparensens som möjligt samt för att öka reabiliteten. Vid granskning kan det 

inspelade materialet och transkriberingarna få undersökas tillsammans med uppsatsens 

författare. 

Urvalsgruppen var den totala populationen av 14 personer som var representanter i den 

Centrala Ungdomskommittén på LO i Sverige. För att uppnå teoretisk mättnad i en population 

där varje enhet skiljer sig från de andra var totalt urval att föredra.
14

 För representativitet i 

styrelser var begränsningen satt till Förbundsstyrelser för att empirin skulle vara överskådlig 

och i paritet till tidsåtgången för uppsatsens genomförbarhet.  

Insamlingen av material genomfördes främst under tre dagar, 26e till 28e november 2014 

samt den 16e februari. Statistiken om medlemsantal och styrelseuppdrag inhämtades dels 

under intervjuerna samt med komplettering per mejl under november, december 2014 samt 

februari 2015. Olika förbund har olika definition på vilken ålder som räknas som ungdom, för 

att empirin skulle kunna vara jämförbar var därför definitionen i den här undersökningen satt 

till under 30 år. Förklaringsfaktorer söktes endogent, det vill säga letades endast efter bland 

                                                 
12

 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 262 
13

 Denscombe M, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

upplaga 2, Lund 2009, s 193 
14

 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 261 
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orsaker som förelåg inom förbundens begränsningar. Andra orsaker som låg utanför 

förbundens påverkansmöjligheter, det vill säga exogena förklaringsfaktorer, så som intresse 

eller tillgång till potentiella medlemmar utifrån situationen på arbetsmarknaden, undersöktes 

därmed ej.  

För att analysera empirin som samlats in genom intervjuerna har transkriberingarna 

koncentrerats i flera omgångar. Ett provisoriskt analysschema konstruerades först som mall 

utifrån de intervjufrågor som ställdes tillsammans med de teorier som användes. Därefter 

fördes de koncentrerade transkriberingarna in i den mallen för att sedan koncentreras 

ytterligare.
15

 Mallen specificerades sedan efter de begrepp av representation, struktur och 

inflytande som konkretiserades. Begreppen delades in tillhörande dimensioner. För att 

koncentrera empirin ytterligare delades intervjufrågorna upp i olika kategorier. Därefter 

konstruerades dimensionernas indikationer, det vill säga de villkor empirin fördelades efter. 

Indikatorerna växte abduktivt fram mellan teori och empiri, det vill säga växelvis, likt den 

hermeneutiska cirkeln.
16

 De begrepp, dimensioner och indikationer som användes finns 

tydligare beskrivna i kapitlet för teorianknytning och definition. Det blev dessa som kom att 

utgöra den analysmodell som användes, se figur 1 nedan på nästa sida.  

Med hjälp av analysmodellen har de mönster som de bakomliggande faktorerna orsakar 

tydliggjorts schematiskt för att enklare kunna jämföras mellan förbunden. Mönstret användes 

sedan i nästa steg för att analysera dess betydelse utifrån maktperspektiv, för att kunna se på 

skillnad i ungdomars inflytande inom förbunden. Dessa mönster användes sedan för att söka 

efter en förklaring till om och i så fall på vilket sätt, dessa strukturer och former av 

representation var mer eller mindre gynnsamma för ungdomars möjlighet till inflytande i 

deras respektive Förbundsstyrelser.  

De teorier som låg till grund för hur undersökningen sammanställdes och analyserades 

presenteras närmare i nästa kapitel. Även tidigare forskning beskrivs kort för att öka 

förståelsen för uppsatsens problembild i sin historiska kontext. 
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 Esaisson, P m fl. Metodpraktikan, upplaga 4, Stockholm 2012, s 271 
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Figur 1 Analysschema  
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1.4. Min roll som forskare 

Som nämns i förordet så har jag själv en bakgrund som fackligt aktiv inom 

ungdomsverksamheten både på LO och på fackförbundet Transport. Inom LO har jag varit 

aktiv både lokalt och regional inom ungdomsverksamheten, samt sommarjobbat på LOs 

dåvarande kommunikationsenhet, nuvarande organisationsenhet. På Transport var jag aktiv 

lokalt och centralt med ungdomsverksamheten men även internationellt och europeiskt, där 

jag var med och tog fram det beslutsunderlag som resulterade i en ny struktur för 

ungdomsverksamheten, en Ungdomskommitté, inom European Transport workers Federation.   

Det jag har med mig av min erfarenhet och förförståelse in i den här undersökningen är att det 

ofta uppstår missförstånd på grund av att fackförbunden tror att de alla har samma 

förutsättningar och tillräckligt lika strukturer för att kunna bedriva verksamhet. I synnerlighet 

inom ungdomsverksamheten. Detta gäller likväl inom LO som internationellt inom Transport. 

Min uppfattning är att förbunden har en tendens att dra förhastade slutsatser med för dålig 

kunskap om varandra. För att undvika detta misstag i denna undersökning har därför 

ambitionen varit att inte formulera någon hypotes utan att låta kunskapen växa fram från ett 

till början brett perspektiv samt att inte utesluta någon förklaring förens den undersökts.     

1.5. Disposition 

I kapitel 2. Representation, struktur och inflytande beskrivs först den tidigare forskning i 

underrubrik 2.1. som legat till grund för de teorier som beskrivs i underrubrik 2.2. Dessa 

teorier bildar i sin tur en bas för de dimensioner och indikationer som analysmodellen byggts 

på. I kapitel 3. Bakgrund – LO och dess ungdomsverksamhet, så beskrivs fackförbundens 

gemensamma nämnare, samarbetsorganisationen LO och dess ungdomsverksamhet. Därefter 

presenteras och analyseras empirin som är insamlad genom intervjuerna i kapitel 4. Analys av 

ungdomars inflytande i kontext till representation och struktur. Därefter presenteras resultatet 

och slutsatserna av vilka förklaringsfaktorer som verkar spela roll i kapitel 5. Slutsats av 

ungdomars inflytande i kontext till representation och struktur.  I kapitel 6. Reflektioner och 

återkoppling, reflekteras undersökningens resultat för att sedan återkopplas till dess metod, 

teorier samt analys ur ett ontologiskt och epistemologiskt perspektiv.  I det sista kapitlet, 

kapitel 7. Vidare forskning, presenteras idéer till vidare forskning inom ämnet.  
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2. REPRESENTATION, STRUKTUR OCH INFLYTANDE 

Betydelsen av representation och struktur har undersökts inom flera forskningsområden sedan 

decennier tillbaka. Framförallt inom Genusforskningen har flera uppmärksammande forskare 

givit upphov till teorier som används än idag. Inom området för åldersbaserad marginalisering 

kopplat till representation och struktur däremot verkar det finnas en lucka inom vetenskapen 

(som även diskuteras under rubriken ämnesval och problematisering). Dock så förefaller 

grunderna för marginalisering baseras på villkor som likväl skulle kunna appliceras på genus 

som på ålder. Om marginalisering i sin tur påverkar möjligheten till inflytande råder det nog 

inga tvivel om att det gör. Därav har i denna undersökning en stor del av tidigare forskning 

och teorier baserats på genusforskning.  

2.1. Tidigare forskning  

Hanna Pitkin är en av föregångarna inom genusforskningen som många senare forskare utgått 

ifrån när de utvecklat sina teorier. Hennes bok, The Concept of Representation från 1967, 

används som referens i flera av de böcker som legat till grund för de teorier som användes i 

den här undersökningen.
17

  Likaså Iris Marion Youngs böcker Justice and the Politics of 

Difference från 1990 och Inclusion an Democracy från 2000.
1819

 Till den betydelsen som 

dessa forskare haft för detta vetenskapsområde bör deras teorier introduceras innan teorierna i 

denna undersökning presenteras.  

Anne Philips skrev år 2000 boken Närvarons politik: den politiska representationen av kön, 

etnicitet och ras.
20

 I boken skildras två olika former av representation som beskrivs som 

idéernas och närvarons politik. Teorin bakom dessa två former av representation utgör en del 

som ligger till grund för kartläggningen och analysen i denna undersökning. En annan del är 

tre andra dimensioner av representation som delas in i politisk, politisk-byråkratisk och 

byråkratisk representation. Definitionen är dels hämtad från Nazem Tahvilzadehs rapport från 

2011, Representativ byråkrati: En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers 

företrädarskap och dels kompletterad för uppsatsens syfte.
21
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 Pitkin, H, The concept of representation, Berkeley 1972 
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 Young, I M, Justice and the politics of differencs, New Jersey 1990 
19

 Young, I M, Inclusion and democracy, New York 2000 
20
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 Tahvilzadeh, N, Representativ byråkrati En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers 
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Vidare användes definition om informell och formell struktur från boken Organisation – att 

beskriva och förstå organisationer skriven av Bengt Abrahamsen 2011.
22

 Indelningen av 

strukturer var ytterligare en del som användes i kartläggningen och analysen i denna 

undersökning.  

I sin bok Fursten skriven 1513 (publicerad 1532) beskrev Niccolò Machiavelli hur makt kan 

användas som metod för att skaffa och behålla maktbalans för en ledare i förhållande till 

människorna som ska ledas.   Detta verk har legat till grund för forskning och böcker inom 

makt sedan dess. Hänvisningar till Machiavelli återkommer inom forskning av 

maktperspektivet, såväl som i den bok om makt som är skriven av Steve Lukes som var en av 

de författare som inspirerat till de teorier om maktdimensioner som undersökningens analys 

byggt på. Med sin bok Maktens ansikten (Power: a Radical View) som kom ut första gången 

1974, utvidgas maktbegreppet till fler dimensioner än vad som diskuterats tidigare. Boken 

blev och är än idag kritiserad, vilket medfört att Lukes gav ut boken igen med tydligare 

förklarningar i en reviderad version drygt 30 år senare. I boken beskrivs tre av de sex 

maktdimensioner som blev den sista pusselbiten i analysschemat av teorier som användes. 

2.2. Teorier  

2.2.1. Byråkratisk kontra politisk representation 

Representation förekommer i flera olika former. De två formerna byråkratisk och politisk 

representation hämtades från Nazem Tahvilzadehs rapport från 2011, Representativ byråkrati: 

En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap.
23

 Rapporten 

handlar om hur byråkratisk representation får allt mer utrymme. Anställdas beslut som får 

avgörande konsekvenser genom dagliga beslut. Verksamheten som inte bara verkställs, styrs, 

planeras och utvecklas av demokratiskt valda utan numera också i hög grad av de anställda.
24

 

Argumentet stödjs av den statliga offentliga utredningen ”Demokrati och makt i Sverige”, 

SOU 1990:44, som beskriver hur ”makten över den offentliga sektorn, som enligt teorin skall 

vila hos de valda representanterna, kommer de facto i stor utsträckning att utövas av 

tjänstemän och experter.  Därför menar Tahvilzadehs på att det är viktigt att även de anställda 

                                                 
22

 Abrahamsen, B, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, Malmö 2010 
23

 Tahvilzadeh, N, Representativ byråkrati En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers 
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24
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byråkratrarna speglar de uppfattningar och behov som finns i organisationen.
25

 Jämfört med 

den politiska representationen som mer traditionellt anses som en elementär mekanism i 

relationen mellan de demokratiskt valda och dem de representerar som beskriver och avgör 

likheten och kvalitén.
26

 Tahvilzadehs menar på att det finns två antaganden som den 

byråkratiska representationen vilar på. Den första är att de antas ha ett handlingsutrymme att 

utefter egna värderingar och intressen fatta beslut med inverkan på utfallet av politiska 

processer. För det andra antas den sociala grupptillhörigheten ha betydelse för individens 

värderingar och agerande i organisationen.
27

  

Som komplement till Tahvilzadehs definitioner av begreppen, har ytterligare en dimension av 

representation konstruerats, nämligen politisk-byråkratisk representation. Detta för att kunna 

täcka de tre former för hur uppdrag som en representant inom fackförbunden kan erhållas som 

demokratiskt vald, utsedd eller som anställd med uppdraget som arbetsuppgift.  

2.2.2. Idé- kontra närvaropolitik 

Från idéernas politik till närvarons politik heter första kapitlet i Anne Philips bok ”Närvarons 

politik: den politiska representationen av kön, etnicitet och ras”.
28

 Där beskrivs de två olika 

formerna av politisk representation.  Idéernas politik handlar om de principer som uppstår av 

politiska lojaliteter. Den ska återspegla väljarnas åsikter, preferenser och övertygelser. Här har 

personliga egenskaper och erfarenheter ingen större betydelse. Mångfald för representation av 

idéer består i skillnader i åsikter, preferenser och övertygelser och representanten kan vara 

vem som helst så länge hen står för samma politiska ideal.
29

 Närvarande politisk 

representation lägger däremot stor tyngdvikt även av en representants erfarenheter och 

egenskaper. Som exempelvis argumenteras så här i boken, ”Om det inte fanns några 

betydelsefulla variationer i makt och erfarenhet kunde vi förvänta oss att våra politiska 

representanter skulle vara slumpmässigt utspridda över alla skillnader i kön, …”
30

 På samma 

sätt som kön blir en avgörand faktor för marginalisering enligt Philips, så får i den här 
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 Tahvilzadeh, N, Representativ byråkrati En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers 
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uppsatsen ålder en jämförbar betydelse.
31

 Philips gör själv liknelsen där hon jämför 

könsfördelning med underrepresentation av de mycket unga och de mycket gamla, inom 

politiken.
32

 Ytterligare ett argument som framförs för närvarande är att när något utarbetats 

för, snarare än tillsammans med, en marginaliserad grupp så finns en stor risk att inte alla 

relevanta aspekter berörs.
33

 Mångfald även för egenskaper och erfarenheter efterfrågas alltså 

här för att få ett bredare perspektiv. En representant som besitter de egenskaper som berörs 

eller har erfarenheter kring de aktuella frågorna, kan företräda andra berörda bättre här tack 

vare det.    

2.2.3. Formell kontra informell organisation och struktur 

Strukturernas uppdelning i dimensionerna formell och informell kommer från den klassiska 

organisationsteorin. Den formella strukturen är mer erkänd och har tydligare riktlinjer jämfört 

med den informella strukturen. Universella drag för formella strukturer är mål, människor, 

struktur, aktivitet och kultur.
34

 Mellan dessa strukturer finns ett spann av variationer men i 

den här uppsatsen har en gräns dragit vid att den formella strukturen finns reglerad och 

dokumenterad i endera fackförbundets stadgar, policydokument, styrelsebeslut eller 

verksamhetsplan. Samt att den är bestående över tid, oberoende av personligt engagemang. 

Att graden av verksamhet inom strukturen beror på personligt engagemang ska här inte 

förväxlas med existensen av strukturen. Informella strukturer är mer löst sammansatta grupper 

eller nätverk som kommer och går, skapas ad hoc, alternativt inte erkänts (eller vill bli erkänd) 

som en befintlig struktur av fackförbundets stadgar, policydokument, styrelsebeslut eller 

verksamhetsplan.  

2.2.4. Makt och inflytande    

Teorin om makt och inflytande hämtades från en bok av Christensen m.fl. som heter ”Makt, 

beslut och ledarskap: Om märkbar och obemärkt makt”. I boken delas makt upp i 

dimensioner. De tre som användes i den här undersökningen var "Direkt makt”, ”Indirekt 

makt” samt ”Makten över människornas uppfattningar och intressen”. Dessa dimensioner ska 

ses som förenklade modeller och inte någon definitiv kunskap. Verkligheten är mer komplex 

än vad dessa modeller beskriver. Dock så ger de en bild av hur komplext makt och inflytande 

är utifrån hur det ses på och beskrivs.  
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Det gemensamma för dessa tre dimensioner är att de benämns som aktörsorienterade och att 

de tillhör den rationella beslutsmodellen. Det vill säga att det förutsätts att de inblandade 

aktörerna beter sig, fattar beslut och utför handlingar på ett rationellt sätt. Det var de här tre 

dimensionerna som i den här undersökningen användess för att beskriva ungdomars 

inflytande i deras respektive Förbundsstyrelser. 

Den första dimensionen ”Direkt makt” är den som handlar om den makt som utövas i olika 

beslutsprocesser, som vid styrelsemöten, genom främst majoritetsbeslut. Där några på förhand 

bestämda beslutsfattare på så sätt utövar makt över några andra. I demokratiska 

beslutsprocesser, som fackförbunden tillämpar, är makten mer jämt fördelad på så vis att det 

är majoritetavgöranden som i regel gäller vid beslut.
35

 Den ”Direkta makten” bygger på 

Robert A Dahls beskrivning av makt, som kom att bli den första versionen av den första 

maktdimensionen. Resonemanget där utgår ifrån två motstridande intressen som definieras 

som A och B, där det förutsätts att A med sin maktutövning kan få B att göra något denna 

annars inte skulle gjort. Grunden i den här dimensionen är att någon utövar makt över någon 

annan. För att begränsa omfattningen av beslutsprocessen är den här preciserad att börja när 

problemet är formulerat, till det som händer fram tills att det tas upp på dagordningen, till att 

ett beslut tas i frågan.
36

 

Den andra dimensionen ”Indirekt makt” går djupare i sin analys än den första.
37

 Genom att 

hindra problem från att ens lyftas utövas också en form av makt. Eller rättare sagt, ett 

förhindrande av att låta inflytande utövas över huvudtaget. I kritik mot att den direkta makten 

inte gav en tillräckligt målande bild av hur maktutövning fungerar, bidrog Peter Bachrach och 

Morton Baratz med ytterligare en dimension för att fördjupa maktanalysen.  Den indirekta 

maktanalysen som de formulerade är grunden till den andra maktdimensionen ”Indirekt 

makt”. De kallar då indirekt makt för maktens andra ansikte, det så kallade ”icke 

beslutsfattandet”, som utövas genom att problem kan förhindras att ens lyftas upp på 

dagordningen.  

Den tredje dimensionen vill visa på att makt kan utövas redan innan problem formuleras. 

”Makten över människornas uppfattningar och intressen” ämnar att i det fördolda påverka 

                                                 
35

 Christensen, S, m.fl. Makt, beslut och ledarskap: Om märkbar och obemärkt makt, upplaga 1, Stockholm 

2011, s 29 
36

 Christensen, S, m.fl. Makt, beslut och ledarskap: Om märkbar och obemärkt makt, upplaga 1, Stockholm 

2011, s 24 
37

 Christensen, S, m.fl. Makt, beslut och ledarskap: Om märkbar och obemärkt makt, upplaga 1, Stockholm 

2011, s 37 



 

20 

 

människors önskningar, utan att de själva är medvetna om det. Ramen för inflytande flyttas 

alltså utanför beslutarenan. Den tredje maktdimensionen tar oss därmed utanför ramen som 

den första och den andra dimensionen befinner sig i. ”Makten över människornas 

uppfattningar och intressen” bygger på Lukes formulering av vad han kallar maktens tredje 

ansikte. Där A påverkar B intresseuppfattning så att den stämmer överens med A och på så 

sätt utövar makt över B utan att B förstår det och så behöver det behöver uppstå några 

konflikter.  Manipulation av selektivt utvald information till massmedia och andra 

kommunikationskanaler som omedvetet påverkar folks problemuppfattningar innan de skrider 

till beslut och handling kan göra att konflikter undviks.  Dock så menar bokens författare, 

Christensen m.fl., att intressen ständigt ändå förändras, som en utvecklingsprocess genom 

hela livet. Nya tillsammans gamla erfarenheter påverkar uppfattningar och intressen ständigt, 

denna föränderlighet gör det svårt att avgöra vad eller vem som influerat. För att göra den här 

dimensionen hanterbar målar bokens författare upp två kriterier. Dels ska personerna vara 

definierade, så kallade aktörsorienterade, samt att försöken till och själva påverkan ska vara 

identifierbar.   

2.1. Teorianknytning och definitioner 

Definitionen av begreppen representation, struktur och inflytande kan ha olika betydelse i 

olika kontexter. I den här uppsatsen delades begreppen in i olika underkategorier baserade på 

de teorier som beskrivs mer utförligt under rubriken ”Teorier”, som låg till grund i både 

kartläggningen och analysen. Underkategori är det samma som dimension i analysschemat. 

Exemplen som tas upp i underkategorierna är de indikatorer varje dimension bygger på.  

Redan i första kontakten med intervjuobjekten i undersökningen innan intervjuerna, när de 

tillfrågades om att delta, framkom det att det inom fackförbunden i viss utsträckning används 

samma term för att beskriva begrepp som kan variation i sin definition. Fenomenet som 

termen kan ha samma funktion i verkligheten men skulle ändå inte kunna uppfylla exakt 

samma kriterier rent vetenskapligt som begrepp.     

Som exempelvis termen för förbundens centrala styrelse. Alla fackförbunds ord på deras 

centrala styrelse är Förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är fackförbundens högsta styrande 

organ mellan kongresser. Fenomenet Förbundstyrelse kan därför i verkligheten användas i 

mötesdiskussioner på exempelvis LO där alla fjorton fackförbund är närvarande utan att det 

blir missförstånd. Dock så kan det vetenskapliga begreppet Förbundsstyrelse variera, för att 

de exempelvis inte uppfyller samma kriterier i sin konstruktion. I en del Förbundstyrelser kan 
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inte anställda tjänstemän, så som ombudsmän, bli invalda utan ett kriterium är att personerna 

bara får vara förtroendevalda för att kunna vara valbara. I en del andra spelar det ingen roll 

utan det finns andra kriterier för vem som anser vara valbar. Begreppet Förbundsstyrelse 

skulle därför kunna vara tvetydigt och öppna upp för missförstånd om det inte förklarades.  

Även definitionen av ungdom varierar. I studien begränsades därför begreppet ungdom till en 

person som är under 30 år eller under 2014 fyllde 30 år. Ungdomsverksamhet är all 

verksamhet som är för ungdomar, det är ett vitt begrepp där bara fantasin sätter gränser för 

vilken verksamhet som kan förekomma inom förbundets ramar, så länge den är för ungdomar. 

Begreppet ungdomsverksamhet har här därför ingen tydlig begränsning kopplad till någon 

specificerad verksamhet eller aktivitet. För att vetenskapen och teorin härmed ska vara 

jämförbar utan missförstånd så definierades termerna för fenomenen in i begrepp kopplade till 

dimensioner som definieras av dess indikationer som beskrivs i analysschemat.  

I den empiriska sammanställningen av förbunden i kapitel 4 som baseras på intervjuerna, 

förklaras på ett jämförbart sätt hur varje förbund är uppbyggt. I analysen i samma kapitel 

redogörs sedan vidare för hur förbundens strukturer, representation och former för inflytande i 

kombination påverkar utkomsten av dess verksamhet för unga. 

2.1.1. Representation 

Representationsbegreppet delas in i två kategorier, där den ena kopplas till uppdraget och den 

andra till det politiska deltagandet. I kategorin ”Politisk och byråkratisk representation” som 

kopplas till uppdraget utskiljs tre underkategorier. Den första underkategorin är ”Politisk 

representation” där uppdraget är demokratiskt valt. Med demokratiskt vald menas att 

personen blivit vald av den församling den representerar. Som exempelvis ledamot eller 

suppleant vald på en kongress eller motsvarande till Förbundsstyrelsen. Den andra är en 

blandning av den första och den tredje underkategorin, ”Politisk-byråkratisk representation” 

där uppdraget är utsett (delegerat). Med utsedd menas att personen inte per definition är 

demokratiskt vald av den församling den representerar, utan har blivit delegerad att 

representera sitt verksamhetsområde. Som exempelvis adjungerad representant utsedd av en 

Central Ungdomskommitté att representera kommittén i Förbundsstyrelsen. Den tredje 

underkategorin är ”Byråkratisk representation” där uppdraget faller in under en anställning 

som en arbetsuppgift i tjänsten. Som anställd är personen varken demokratiskt vald av den 

församling den representerar eller utsedd att representera sitt verksamhetsområde. Dock så har 

den anställde ett ansvar för sin arbetsuppgift och kan genom sin arbetsuppgift ta avgörande 
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beslut som påverkar och kan ge avgörande konsekvenser. Teorin som dessa begrepp är 

baserade på är, som nämns ovan, hämtade från Tahvilzadehs studie ”Representativ byråkrati 

En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap”.
38

 

Den andra kategorin, ”Politiskt deltagande”, delas in i två underkategorier, ”Idéburen” och 

”Närvarande”, för att se till relevansen av att unga representeras av unga. Med ”Idéburen” 

menas att representationen bygger på att representanten företräder en samling av tankar, 

intressen och idéer som delas av andra, där andra variabler eller egenskaper inte spelar någon 

roll. En idéburen representation blir härmed när ett uppdrag inom ungdomsverksamheten 

företräds av en person som är över 30 år. Det ”Närvarande” politiska deltagandet däremot 

grundas i att företrädaren besitter vissa egenskaper och erfarenheter gemensamt med dem den 

representerar och härmed är under 30 år. Teorin som dessa begrepp är baserade på är, som 

nämns ovan, hämtade från Philips bok ”Närvarons politik: den politiska representationen av 

kön, etnicitet och ras”.
39

  

2.1.2. Struktur 

Strukturbegreppet delas in i två kategorier, formell och informell struktur. En formell struktur 

är en kommitté där dess syfte och konstruktion är reglerad och vedertagen inom förbundet, 

som exempelvis en Ungdomskommitté. En informell struktur är endera en grupp eller ett 

nätverk vars verksamhet inte är reglerad på samma sätt. Den informella strukturen kan vara ett 

nätverk av unga aktivister som är fristående från sitt förbund eller en grupp av 

ungdomsansvariga som samarbetar utan att formalisera en grupp. Teorin som dessa begrepp 

är baserade på är, som nämns ovan, hämtade från Abrahamsens bok ”Organisation – att 

beskriva och förstå organisationer”.
40

  

2.1.3. Inflytande 

Inflytandebegreppen delas in i tre kategorier som kallas maktdimensioner. "Direkt makt”, 

”Indirekt makt” samt ”Makten över människornas uppfattningar och intressen”. Dessa tre 

maktdimensioner är skrivna för att analyseras i ett organisatoriskt sammahang, likt uppsatsens 

undersökning där det organisatoriska sammanhanget definieras av strukturer och 

representation.  För att kunna analysera ungdomars inflytande i respektive förbund kopplas 
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därmed deras representation och strukturer till dessa maktdimensioner. Genom att kunna vara 

med och ta beslut, som ledamot eller ersättare/suppleant i Förbundsstyrelsen eller genom att 

ha beslutanderätt över den egna verksamheten. Som då faller in under den första 

maktdimensionen ”Direkt makt”. Genom att ha yttrande- och förslagsrätt som adjungerad i 

Förbundsstyrelsen eller att ha möjlighet att bereda underlag, yttrande och förslag inför beslut. 

Som då faller under den andra maktdimensionen ”Indirekt makt”. Eller tvärtom genom att 

hindras till eller inte släppas fram för att utöva någon form av inflytande. Även genom att 

påverka representanterna i Förbundsstyrelsen, utan att de själva är medvetna om det, med 

påverkansarbete i exempelvis media. Som då faller in under den tredje maktdimensionen 

”Makten över människornas uppfattningar och intressen”. 

Teorin som dessa begrepp är baserade på är, som ovan nämnt, hämtade från Christensens 

m.fl. bok ”Makt, beslut och ledarskap: Om märkbar och obemärkt makt”.
41

 

I nästa kapitel görs en beskrivning av LO och dess ungdomsverksamhet. LO som är den 

gemensamma nämnaren för de fjorton fackförbund vars ungdomsverksamhet undersöks i den 

här uppsatsen.  
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3. BAKGRUND – LO OCH DESS UNGDOMSVERKSAMHET 

För att ge en större förförståelse till fackförbundens likheter och olikheter förklaras här nedan 

hur deras samarbete genom LO ser ut. Framförallt deras samarbete genom 

ungdomsverksamheten, som också har varit en utgångspunkt för att det är intressant att 

jämföra förbunden.  

Landsorganisationen (LO) fungerar som ett samarbetsorgan mellan fackförbunden där tanken 

är att fackförbunden tillsammans är starkare och därmed som kollektiv kan åstadkomma mer 

än vad de skulle kunna göra var för sig. I LOs stadgar från 2012 går det att läsa vad LO har 

för uppgift, hur organisationen styrs samt vilka förpliktelser medlemsförbunden har.
42

 LO har 

alltså fjorton medlemmar som består av de fjorton fackförbunden. Vart fjärde år hålls en 

kongress med medlemmar från de olika fackförbunden som tillsammans beslutar om vilken 

inriktning och vilka frågor som ska drivas gemensamt. På kongressen utses också en styrelse 

som består av representanter från fackförbunden samt en ledning bestående av fyra personer; 

ordförande, förste och andre vice ordförande och avtalssekreterare.  

Fackförbunden är autonoma organisationer som själva styr över sin verksamhet utöver det 

som de under LOs kongress kommit överens om. Fackförbunden kan därför i sin organisation 

vara utformade på olika sätt strukturmässigt, ha olika inriktningar och prioriteringar i sin 

verksamhet. Förutsättningarna för varje fackförbund ser därför olika ut beroende av den egna 

uppbyggnaden men också på grund av exempelvis medlemsantal, organiseringsgrad och 

ekonomi, där förbunden skiljer sig åt. Större utbud av medlemmar som kan bedriva 

verksamhet och en ekonomi som kan finansiera verksamheten skulle kunna påverka 

förutsättningarna mellan förbunden. Dock finns det betydligt fler variabler som skulle kunna 

påverka. I synnerhet när det handlar om specifika verksamhetsområden.  

Ett verksamhetsområde som förbunden samarbetar inom är bland annat ungdomsverksamhet. 

Gemensamt finns för den verksamhetens skull en anställd Ungdomssekreterare centralt på LO 

som har till uppgift att samordna fackförbunden och utveckla ungdomsverksamheten.
43

 Till 

sin hjälp har Ungdomssekreteraren en tillsatt Ungdomskommitté med en representant från 

varje fackförbund, som kallas Centrala Ungdomskommittén (CUK). Ungdomssekreteraren 

har även i varje distrikt inom LO en Regional Ungdomskommitté, där fackförbunden på 
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regional nivå samverkar, som kallas Regionala Ungdomskommittén (RUK). Även lokalt inom 

regionerna kan det finnas en Lokal Ungdomskommitté (LUK).  

Bland LOs fackförbund skiljer som ovan nämnt deras verksamhet åt, inkluderat verksamhet 

inriktat mot ungdomar. Huruvida ungdomsverksamhet anses vara nödvändigt eller inte för att 

lyfta ungdomar är olika från förbund till förbund, vilket avspeglas i dess verksamhet. En del 

förbund har på nationell nivå Centrala Ungdomskommittéer, andra har det inte. Precis som en 

del har lokala initiativ inom förbundet där Lokala Ungdomskommittéer finns. Både vertikal i 

olika formella och informella konstruktioner och horisontellt från centralt till lokalt är 

variationerna mellan förbunden framträdande. Från icke existerande verksamheter och 

strukturer till formella strukturer med medföljande beslutanderätt i styrelser.  

Idag finns dock ingen aktuell kartläggning eller sammanställning av förbundens 

ungdomsverksamhet.
44

 Inte heller finns det ännu sammanslagna register för medlemsantal 

eller antal förtroendevalda.  Hur ungdomars inflytande, strukturer och representantskap ser ut 

är därför svåröverskådligt i dagsläget. I kontakt med Centrala Ungdomskommittén på LO, 

genom ungdomssekreteraren gjordes därför en förfrågan om de skulle vilja medverka i denna 

studie för att bli intervjuade om deras förbunds ungdomsverksamhet. Alla 14 representanter 

tackade ja. Under november 2014 och februari 2015 genomfördes intervjuerna i Stockholm. 

Nedanför följer en sammanställning och analys av respektive förbunds representanters 

intervjuer i nästa kapitel. Sammanställningen har återkopplats till respektive intervjuperson 

innan publicering samt kontrollerats mot varje förbunds aktuella stadgar. Analysen utgår ifrån 

den analysmodell av representations-, strukturs- samt inflytandedimensioner som 

presenterades i kapitel 2. Representation, struktur och inflytande, under rubriken 2.2 Teorier.  

  

                                                 
44

 Information konfirmerad från Malin Djuse, ungdomssekreterare på LO 



 

26 

 

4. ANALYS AV UNGDOMARS INFLYTANDE I KONTEXT TILL 

REPRESENTATION OCH STRUKTUR 

Sammanställningarna av intervjuerna kommer de i det här kapitlet analyseras med de tidigare 

presenterade dimensionerna av representation, struktur och inflytande. Dimensionerna är som 

nämnts inom representation ”Politisk”, ”Politisk-byråkratisk”, ”Byråkratisk”, ”Ideburen” samt 

”Närvarande”. Inom struktur ”Formell” och ”Informell”. Inom inflytande "Direkt makt”, 

”Indirekt makt” samt ”Makten över människornas uppfattningar och intressen”. De för 

uppsatsen konstruerade dimensionerna i analysmodellen, är ett hjälpmedel, för att försöka ta 

fram en förklarning till ungdomars inflytande i kontext till representation och struktur. De ska 

alltså inte ses som någon exakt sanning eller bild av verkligheten, utan som en modell för att 

kunna förklara ungdomars inflytande i sina Förbundsstyrelser.  Analysmodellen har heller inte 

till avsikt att bedöma om något är rätt eller fel. Snarare vilka faktorer, det vill säga, typ av 

representation och struktur som verkar vara mer eller mindre gynnsam för ungdomars 

inflytande. Allt som sagt i intervjuerna eller nämnts i sammanställningarna behandlas inte 

heller i analysen, då de i slutändan inte bedömts vara av relevans för ungdomars inflytande i 

sina Förbundsstyrelser.  

Tilläggas skall att alla intervjuperson varit noga med att poängtera att all facklig verksamhet 

ska utgå ifrån arbetsplatserna. Att representationen ska spegla medlemskåren. Samt att all 

verksamhet ska genomsyras av ett ungdomsperspektiv, som med alla andra perspektiv som 

exempelvis kön, bransch, geografiskt område och så vidare.  

4.1. Byggnadsarbetareförbundet 

Byggnads består till 29 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 102 419 

medlemmar varav 29 288 personer är under 30 år.
45

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som 

hålls vart fjärde år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse 

som väljs på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 15 ordinarie ledamöter, varav 11 

regionsrepresentanter, förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, 

förbundssekreteraren samt avtalssekreteraren. Varje regionsrepresentant har 3 personliga 

suppleanter. I Förbundsstyrelsen har dessutom personalchefen en adjungerad plats. Även en 

representant från ungdomsverksamheten har en adjungerad plats.  Förutom 
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ungdomsrepresentanten är ingen i Förbundsstyrelsen under 30 år, med andra ord är ingen 

under 30 år förtroendevald av kongressen.   

Per Jansson ansvarar för förbundets ungdomsverksamhet som anställd ombudsman med 

ungdomsansvar som arbetsuppgift. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. 

Som ungdomsansvarig i Byggnads är han ytterst ansvarig för ungdomsverksamhet. Den 

Centrala Ungdomskommitténs ordförande kommer att leda verksamheten medans den 

ungdomsansvarige mer har ett strategiskt ansvar och en mer stöttande roll.  Den Centrala 

Ungdomskommitténs ordförande väljs på en ungdomskonferens på ett mandat av två år. I 

varje regions regionsfullmäktige väljs en ordförande för den Regionala Ungdomskommittén, 

som får en adjungerad plats i regionsfullmäktige. Den ordföranden blir sedermera 

representant i den Centrala Ungdomskommittén.  

Varje år anordnas centralt en ungdomskonferens med 6 ungdomar från varje region. Där de 

bland annat vart annat år väljer en ungdomsrepresentant till Förbundsstyrelsen, träffas för att 

dela erfarenheter, verksamhets- samt målplanera. Konferensen varierar varje år med olika 

metodiskt utbildningsinnehåll. Regionalt förekommer olika variationer med aktiviteter och 

träffar. Varje region har en egen budget och verksamhetsplan som de själva fördelar lokalt. 

Centrala Ungdomskommittén kommer med rekommendationer men styr inte över medlen. 

Den centrala budgeten står för utbildning, förlorad arbetsförtjänst, det internationella arbetet, 

seminarium samt kostnaderna för den Centrala Ungdomskommitténs ordförande.  

Av de 29 procent ungdomar som Byggnads består av, har de en representant som är 

adjungerad i Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har inflytande genom indirekt makt, 

enligt maktens andra dimension. Den representanten har rätt att närvara vid 

Förbundsstyrelsens sammanträden som adjungerad med yttrande och förslagsrätt. De har 

därmed tillgång till beslutsarenan (möten) och de får vara med och bestämma 

ärendeområde(yttrande och förslagsrätt). Däremot har de ej beslutanderätt, vilket gör att de 

inte har inflytande över vad som händer med deras förslag. De kan då enbart med 

yttranderätten försöka påverka de andra i styrelsen som har beslutsrätt genom 

ärendefrämjande eller ärendehämmande åtgärder.  

Representanten är demokratiskt vald av ungdomarna själva. Det innebär att uppdraget faller 

inom den politiska dimensionen. Representanten är under 30 år vilket gör att hen enligt 

dimensionen närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till 

åldern. Representanten har sin plats i Förbundsstyrelsen på mandat från den Centrala 
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Ungdomskommittén, där hen är ordförande. Den Centrala Ungdomskommittén är också 

demokratiskt vald. Kommittén är en formell struktur, vilket innebär att den reglerad och 

dokumenterad. Till sin hjälp har den Centrala Ungdomskommittén en anställd central 

ombudsman, som faller in under den byråkratiska dimensionen av representation, som bistår i 

en strategisk och stöttande roll.  

4.2. Elektrikerförbundet 

Elektrikerna består till 35 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 20 027 aktiva 

medlemmar varav 7 087 personer är under 30 år.
46

 Förbundet styrs ytterst av förbundsmötet 

som hålls vart fjärde år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en 

Förbundsstyrelse som väljs på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 13 ordinarie 

ledamöter, inkluderat förbundsledningen som består av förbundsordföranden, förste vice 

ordföranden, andre vice ordföranden samt förhandlingschef. Utöver det väljs 17 suppleanter 

varav en förtroendevald suppleant i Förbundsstyrelsen är under 30 år. 

Joel Larsson är ungdomsansvarig i förbundet. Den ungdomsansvarige väljs också på 

förbundsmötet. Kriterierna för att kunna bli vald är att personen ska vara under 30 år samt att 

personen inte är anställd i förbundet utan är förtroendevald.  Den ungdomsansvarige har ingen 

särskild plats i Förbundsstyrelsen utan blir inbjuden om de ska behandla några frågor som rör 

ungdomsverksamhet. Förbundet är indelat i verksamhetskretsar. Varje verksamhetskrets 

utskott utser en ungdomsansvarig. De ungdomsansvariga har rätt att utse en medlem under 30 

år till per verksamhetskrets dividerat med två, ett så kallat ungdomsmandat som får medverka 

vid centrala representantskapet. På så vis får de en inblick i hur det fungerar och de har där 

yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  

Ungdomsverksamheten kan se olika ut lokalt, ungdomsträffar, aktiviteter samt 

ungutbildningar anordnas ofta genom LO. För hela landet anordnas varje år ett Unga 

Elektrikerforum med olika utbildningar och nätverkande i fokus. Varje ungdomsansvarig, 

både lokalt och centralt har en egen budget för verksamhet. Utöver ungdomsverksamheten har 

skolinformation en egen budget.  

Vid sidan av den formella ungdomsverksamheten finns en nätverksgrupp som kallas Unga 

Elektriker. De är helt fristående från förbundet, utan någon särskild struktur, helt baserad på 

unga engagerade elektrikers egen aktivism. De som är aktiva inom Unga Elektriker driver 
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själva verksamheten, administrerar och organiserar aktivismen på deras hemsida, sociala 

medier och traditionella medier, för att nå ut till andra unga inom deras branscher. 

Av de 35 procent ungdomar som Elektrikerna består av, har de en representant som är 

suppleant i Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har inflytande genom direkt makt, 

enligt maktens första dimension. Den representanten har rätt att närvara med beslutsrätt när 

hen träder in istället för en ordinarie ledamot. Hen är demokratiskt vald till sitt uppdrag på 

förbundsmötet. Det innebär att uppdraget faller inom den politiska dimensionen. 

Representanten är under 30 år vilket gör att hen enligt dimensionen närvaro också delar 

samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. Förbundets 

ungdomsansvarige är också demokratiskt vald på förbundsmötet. Det innebär att även det 

uppdraget faller inom den politiska dimensionen. Hen är under 30 år vilket gör att hen enligt 

dimensionen närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till 

åldern. Ungdomsansvarige ska vara under 30 år vilket gör att hen enligt dimensionen närvaro 

också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. Det finns i 

förbundet ingen formell central struktur. Däremot finns en informell struktur, som kallas 

Unga Elektriker, som består av aktiva unga medlemmar inom förbundet men som ändå är 

fristående från förbundet. De har till uppgift att bedriva aktivism och påverkansarbete. De 

använder främst deras egen hemsida, sociala medier och traditionella medier för att nå ut till 

sina mottagare med sina budskap. Det innebär att de unga har inflytande genom makten över 

människornas uppfattningar och intressen, enligt maktens tredje dimension. 

4.3. Fastighetsanställdas Förbund 

Fastighets består till 9 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 30 242 medlemmar 

varav 2 782 personer är under 30 år.
47

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart 

fjärde år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs 

på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 9 ordinarie ledamöter, varav förbundsledningen 

utgörs av förbundsordföranden, andre förbundsordföranden samt tredje förbundsordföranden. 

Utöver det väljs 3 suppleanter.  Av dessa 9 ordinarie ledamöter är en under 30 år. 

Jarmo Kusmin är ungdomsansvarig i förbundet och anställd ombudsman med ansvar för bland 

annat ungdomsfrågor centralt. Han uppgift är att se till att alla hans ansvarsområden 

involveras i alla förbundets verksamhetsområden. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats 
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i styrelsen men blir medbjuden när ungdomsfrågor ska behandlas samt får möjlighet att ta del 

av handlingarna för att kunna bereda frågorna innan mötet. Förbundet har ingen 

ungdomsstruktur eller ungdomsverksamhet centralt då det ska vara involverat i övrig 

verksamhet. Förbundet är indelat i regioner. Varje region har en ungdomsansvarig, en anställd 

ombudsman som ansvarar för ungdomsverksamheten lokalt. Det finns också möjlighet för 

varje avdelning och klubb att ha ungdomsverksamhet och ungdomsgrupper, beroende på 

deras egna förutsättningar.  Hur aktiv ungdomsverksamheten är lokalt varierar, viss 

verksamhet sköts i förbundets regi medans annan görs tvärfackligt med LO. Planer på ett 

centralt forum, som en ungdomskonferens, där ungdomsaktiva kan samlas, är under 

utformning. Tidigare deltog förbundet i Byggnads tiokamp men väljer nu att fördela de 

resurserna på ett förbundseget forum som ger ekonomisk möjlighet till fler deltagare.  

Av de 9 procent ungdomar som Fastighets består av, har de en representant som är ordinarie i 

Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har inflytande genom direkt makt, enligt maktens 

första dimension. Den representanten har rätt att närvara med beslutsrätt när hen träder in 

istället för en ordinarie ledamot. Hen är demokratiskt vald till sitt uppdrag på kongressen. Det 

innebär att uppdraget faller inom den politiska dimensionen. Representanten är under 30 år 

vilket gör att hen enligt dimensionen närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter 

som är kopplade till åldern. Förbundet har ingen form av struktur för ungdomar centralt i 

dagsläget. 

4.4. GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch 

GS består till 12 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 50 900 medlemmar varav 

6 217 personer är under 30 år.
48

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart femte år. 

Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs på 

kongressen. Förbundsstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter inkluderat 

förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden, andre vice förbundsordföranden Varje 

ledamot har 3 personliga suppleanter. Ingen i Förbundsstyrelsen är under 30 år för 

närvarande, när styrelsen valdes var dock en ledamot under 30 år.  

Magnus Drougge är ungdomsansvarig i förbundet som anställd ombudsman med bland annat 

ungdomsansvar som arbetsuppgift. Den ungdomsansvarige har ingen särskild plats i 

Förbundsstyrelsen men blir inbjuden när ungdomsverksamhetsfrågor bereds. Förbundet ska 
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ha en utsedd Ungdomskommitté, dock är den under tillsättande då flera tidigare deltagare fått 

anställning inom förbundet. Aktiva ungdomar inom förbundet har de senaste åren snabbt 

blivit anställda på olika positioner både lokalt och centralt, vilket påverkat arbetet med att 

behålla en kontinuerlig Ungdomskommitté.  Ungdomskommittén ska ha till uppgift att hålla 

koll på avdelningarna som har en av avdelningsstyrelsen utsedd ungdomsansvarig. De ska 

även utveckla verksamheten och göra en verksamhetsplan med stöttning av förbundets 

ungdomsansvariga. Den främst konkreta uppgiften är idag att hålla skolinformation genom att 

besöka de yrkesinriktade skolorna och berätta om förbundets elevmedlemskap.  

En till två gånger per år anordnas centralt en träff med en ungdom från varje avdelning för att 

nätverka. Övrig verksamhet är upp till varje avdelning. Budget för ungdomsverksamhet finns 

både lokalt och centralt.    

Av de 12 procent ungdomar som GS består av, har de ingen representant i Förbundsstyrelsen. 

Det innebär att de unga inte har någon form av inflytande enligt maktdimensionerna i 

Förbundsstyrelsen. Förbundet har ingen aktiv form av struktur för ungdomar centralt i 

dagsläget. 

4.5. Handelsanställdas förbund 

Handels består till 27 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 154 694 medlemmar 

varav 41 928 personer är under 30 år.
49

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart 

femte år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs 

på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 12 ordinarie ledamöter inkluderat 

förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden, andre vice förbundsordföranden samt 

en personalrepresentant. Varje ledamot har 3 personliga suppleanter. Dessutom har en 

representant från ungdomsverksamheten, som är utsedd av Centrala Ungdomskommittén, en 

adjungerad plats med yttrande- och förslagsrätt men ingen rösträtt. En ordinarie ledamot i 

Förbundsstyrelsen är under 30 år och ytterligare en ordinarie ledamot har nyss fyllt 30 år.  

Daniel Carlstedt är anställd ungdomssekreterare i förbundet. Ungdomssekreterarens uppgift är 

att stärka ungdomsverksamheten och stötta avdelningarna praktiskt med hjälp av den Centrala 

Ungdomskommittén. Ungdomskommittén består av ordförande, som alltid är den som är 

anställd ungdomssekreterare på förbundskontoret samt 5 representanter, en från varje region. 

De utses på två år av Förbundsstyrelsen, växelvis, efter nominering från regionerna. Den 
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Centrala Ungdomskommittén har, förutom sina egna möten, en gång per år möte med 

Förbundsstyrelsen för att diskuterar ungdomsfrågor. Deras främsta uppgifter är förutom att 

stötta avdelningarna också att anordna centrala ungdomsaktiviteter, ta fram unga språkrör, 

göra samhällspolitiska analyser samt utveckla förbundet som ungdomsförbund. 

Varje avdelning ska ha minst en person som är under 30 år i styrelsen som i sitt uppdrag av 

förtroendevald styrelseledamot blir ungdomsansvarig. Förbundets rekommendation är även att 

ha en ungdomsorganisatör på klubbnivå. En anställd på varje avdelningskontor är dessutom 

utsedd att vara ungdomsansvarig.  

Ungdomsverksamheten har centralt en egen budget och verksamhetsplan, lokalt har 

avdelningarna möjlighet till detsamma. Verksamheten styrs av en policy som antogs av 

Förbundsstyrelsen och är därmed bindande.  

Av de 27 procent ungdomar som Handels består av, har de två representanter som är ordinarie 

samt en som är adjungerad i Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har inflytande genom 

både direkt och indirekt makt, enligt maktens första och andra dimension. De två ordinarie 

representanterna har rätt att närvara med beslutsrätt och den tredje representanten har rätt att 

närvara vid Förbundsstyrelsens sammanträden som adjungerad med yttrande och förslagsrätt. 

De två ordinarie representanterna är demokratiskt valda till sitt uppdrag på kongressen. Det 

innebär att uppdraget faller inom den politiska dimensionen. Representanterna är under 30 år 

(och nyss fyllda 30 år) vilket gör att de enligt dimensionen närvaro också delar samma 

egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. Representanten som är adjungerad är 

utsedd av Centrala Ungdomskommittén. Det innebär att uppdraget faller inom den politisk-

byråkratiska dimensionen. Representanten är under 30 år vilket gör att hen enligt dimensionen 

närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. 

Förbundets Centrala Ungdomskommitté är utsedd av Förbundsstyrelsen. Kommittén är en 

formell struktur, vilket innebär att den reglerad och dokumenterad. Den Centrala 

Ungdomskommitténs ordförande är anställd centralt som ungdomssekreterare, som faller in 

under den byråkratiska dimensionen av representation. Ungdomssekreteraren är under 30 år 

vilket gör att hen enligt dimensionen närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter 

som är kopplade till åldern.  
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4.6. Hotell och Restaurangfacket 

HRF består till 28 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 30 985 medlemmar 

varav 8 543 personer är under 30 år.
50

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart 

tredje år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs 

på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter, inkluderat arbetsutskottet 

bestående av förbundets ordförande, vice ordförande samt avtalssekreterare. I 

Förbundsstyrelsen ingår även 8 suppleanter. Dessutom har en representant från 

ungdomsverksamheten, som är utsedd av Centrala Ungdomskommittén, en adjungerad plats 

med yttrande- och förslagsrätt men ingen rösträtt, som elev. I Förbundsstyrelsen är 3 ordinarie 

ledamöter och 3 suppleanter under 30 år.  

Irith Blum är förbundets ungdomshandläggare. Hon är anställd ombudsman med 

ungdomsfrågor som ansvarsområde. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. I 

förbundet finns även en Central Ungdomskommitté bestående av en person nominerad från 

varje avdelning som utses av Förbundsstyrelsen. Den Centrala Ungdomskommittén utser 

själva en ordförande samt en elev till Förbundsstyrelsen. Eleven är adjungerad med yttrande- 

och förslagsrätt men inte rösträtt. Förbundet är uppbyggt på avdelningar, inom avdelningarna 

finns det på större arbetsplatser även klubbar. På endel av avdelningarna finns det lokala 

Ungdomskommittéer, dock är tanken att all verksamhet ska utgå ifrån arbetsplatserna 

inkluderat ungdomsverksamhet.   

Av de 28 procent ungdomar som HRF består av, har de tre representanter som är ordinarie, tre 

som är suppleanter samt en som är adjungerad i Förbundsstyrelsen som elev. Det innebär att 

de unga har inflytande genom både direkt och indirekt makt, enligt maktens första och andra 

dimension. De tre ordinarie representanterna har rätt att närvara med beslutsrätt och de tre 

suppleanterna har rätt att närvara med beslutsrätt när de träder in istället för en ordinarie 

ledamot, eleven har rätt att närvara vid Förbundsstyrelsens sammanträden som adjungerad 

med yttrande och förslagsrätt. De tre ordinarie och de tre suppleanterna är demokratiskt valda 

till sina uppdrag på kongressen. Det innebär att uppdragen faller inom den politiska 

dimensionen. Representanterna är under 30 år vilket gör att de enligt dimensionen närvaro 

också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. Eleven som är 

adjungerad är utsedd av Centrala Ungdomskommittén. Det innebär att uppdraget faller inom 

den politisk-byråkratiska dimensionen. Eleven är under 30 år vilket gör att hen enligt 
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dimensionen närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till 

åldern. Förbundets Centrala Ungdomskommitté är utsedd av Förbundsstyrelsen. Kommittén 

är en formell struktur, vilket innebär att den reglerad och dokumenterad. 

4.7. Industrifacket Metall 

If Metall består till 15 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 317 610 medlemmar 

varav 48 211 personer är under 30 år.
51

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart 

tredje år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs 

på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 17 ordinarie ledamöter inkluderat ordförande, 

vice ordförande, avtalssekreterare samt förbundssekreterare. Förbundsstyrelsen har dessutom 

13st 1a ersättare och13st 2a ersättare. En 1a ersättare och en 2a ersättare i Förbundsstyrelsen 

är under 30 år, dessutom ska den rekommenderade ordföranden från Centrala 

Ungdomskommittén ha en adjungerad plats som ungdom med yttrande- och förslagsrätt men 

ingen rösträtt.  

Erik Dullbo är ungdomsansvarig i förbundet och anställd ombudsman med ansvar för bland 

annat ungdomsfrågor centralt. Den ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. I 

förbundet finns även en kongressvald Central Ungdomskommitté bestående av fem ledamöter 

som har ansvar för varsin region. Ledamöterna är inte kongressvalda utan nominerad från 

varje avdelning som utses av Förbundsstyrelsen på förslag av ungdomsansvarige. 

Varje år arrangeras den Centrala konferensen i samband med LOs Ungdomsforum. Där deltar 

avdelningarnas ungdomsansvariga och om det finns platser över har avdelningarna möjlighet 

att skicka fler. Utöver det arrangeras regionala konferensen som de ungdomsansvariga i 

regionen själva organiserar.   

De som är ungdomsansvariga i avdelningarna är ansvariga för att deras skolinformatörer 

håller skolinformation samt att hälsa på nya unga på arbetsplatserna. Lokalt har endel 

avdelningar mer informella ungdomsgrupper medans andra har Ungdomskommittéer som är 

mer formella med en egen budget.  

Den Centrala Ungdomskommittén har centralt en egen budget och verksamhetsplan som 

godkänns av Förbundsstyrelsen. 
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Av de 15 procent ungdomar som If Metall består av, har de två representanter som är 

suppleanter samt en som är adjungerad i Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har 

inflytande genom både direkt och indirekt makt, enligt maktens första och andra dimension. 

Den ordinarie representanten har rätt att närvara med beslutsrätt och suppleanten har rätt att 

närvara med beslutsrätt när hen träder in istället för en ordinarie ledamot, den tredje 

representanten har rätt att närvara vid Förbundsstyrelsens sammanträden som adjungerad med 

yttrande och förslagsrätt. Den ordinarie och suppleanten är demokratiskt valda till sina 

uppdrag på kongressen. Det innebär att uppdragen faller inom den politiska dimensionen. 

Representanterna är under 30 år vilket gör att de enligt dimensionen närvaro också delar 

samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. Den adjungerade 

representanten är genom sitt ordförandeskap i den Centrala Ungdomskommittén utsedd till sitt 

uppdrag av Förbundsstyrelsen. Det innebär att uppdraget faller inom den politisk-byråkratiska 

dimensionen. Representanten är under 30 år vilket gör att hen enligt dimensionen närvaro 

också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till åldern. Förbundets 

Centrala Ungdomskommitté är demokratiskt vald på kongressen men dess ledamöter är 

utsedda av Förbundsstyrelsen. Kommittén är en formell struktur, vilket innebär att den 

reglerad och dokumenterad. 

4.8. Kommunalarbetareförbundet  

Kommunal består till 15 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 512 051 

medlemmar varav 77 406 personer är under 30 år.
52

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som 

hålls vart tredje år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse 

som väljs på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 17 ordinarie ledamöter, inkluderat 

ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden samt tredje vice ordföranden.  

Varje ledamot har 3 personliga suppleanter. I Förbundsstyrelsen är en ordinarie ledamot under 

30 år.  

Linnea Granat är projektanställd ombudsman med uppdrag kartlägga ungdomsverksamheten 

inom förbundet. Jenny Hammenstig är anställd ombudsman som har ungdomsverksamhet som 

arbetsuppgift.  

Förbundet har ingen ungdomsstruktur eller ungdomsverksamhet centralt. Den verksamhet 

som funnits är ett förmöte till LOs ungdomsforumför som arrangerats två år i rad. Lokalt kan 
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det förekomma utbildning i kombination med någon rolig aktivitet.  Det är därför Linnea 

blivit anställd för att kartlägga ungdomsverksamheten ute i förbundet, som är tänkt utvecklas.  

Av de 15 procent ungdomar som Kommunal består av, har de en representant som är 

ordinarie i Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har inflytande genom direkt makt, 

enligt maktens första dimension. Den representanten har rätt att närvara med beslutsrätt. Hen 

är demokratiskt vald till sitt uppdrag på förbundsmötet. Det innebär att uppdraget faller inom 

den politiska dimensionen. Representanten är under 30 år vilket gör att hen enligt 

dimensionen närvaro också delar samma egenskaper och erfarenheter som är kopplade till 

åldern. Förbundet har ingen form av struktur för ungdomar centralt i dagsläget. 

4.9. Livsmedelsarbetareförbundet 

Livs består till 9 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 30 590 medlemmar varav 

4 158 personer är under 30 år.
53

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart fjärde år. 

Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs på 

kongressen. Förbundsstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter, inkluderat de 3 i ledningen 

som består av ordförande, andre ordförande och tredje ordförande, de andra 8 är 

arbetsplatsanknutna förtroendevalda från produktionen. Utöver det väljs 2 suppleanter till 

varje ledamot samt 2 suppleanter totalt till ledningen. Av dessa är ingen under 30 år. 

Solweig Larsson är ungdomsansvarig i förbundet och anställd ombudsman med ansvar för 

bland annat ungdomsfrågor centralt. . Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. 

Förbundet har ingen ungdomsstruktur centralt. Förbundet ungdomsverksamhet centralt består 

av att samla skolinformatörer, delta på LOs ungdomsforum, SSUs kongress samt möten med 

LOs Centrala Ungdomskommitté.  2014 hade förbundet en träff där alla ungdomsansvariga 

deltog för att diskutera engagemang bland unga, möjlig utveckling av förbundets 

ungdomsverksamhet samt önskan om att bilda en Central Ungdomskommitté.  Förbundet är 

indelat i regioner. Varje region har en ungdomsansvarig förtroendevald som utses på 

förbundsmötet. Varje region har också en anställd ombudsman ansvarar för ungdomsfrågor. 

Regionen ansvarar för hur många ungdomsansvariga de har, om det är flera blir en 

sammankallande. I de regioner som har flera så fungerar de på ungefär samma sätt som en 

Ungdomskommitté. Det är regionernas ungdomsansvariga som arrangerar och organiserar sin 
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egen verksamhet. Regionerna består av flera klubbar som är arbetsplatsanknutna. Även 

klubbarna ute på arbetsplatserna kan utse en ungdomsansvarig i klubben. 

Av de 9 procent ungdomar som Livs består av, har de ingen representant i Förbundsstyrelsen. 

Det innebär att de unga inte har någon form av inflytande enligt maktdimensionerna i 

Förbundsstyrelsen. Förbundet har ingen aktiv form av struktur för ungdomar centralt i 

dagsläget. 

4.10. Musikerförbundet 

Musikerna består till ungefär 30-40 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 

ungefär 3 000 medlemmar varav ungefär 1 000 personer är under 30 år.
54

 Musikernas 

medlemsregister är ej mätbart på samma sätt som de andra förbunden. I förbundet finns 857 

personer som har ett gratis ungdomsmedlemskap, för dem under 25 år, som gör att de ej är 

valbara till förtroendeuppdrag. Därav är det mindre än 10 procent, som är under 30 år, som 

kan väljas till Förbundsstyrelsen. Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart tredje 

år. Förbundets verksamhet styrs av en Förbundsstyrelse, som väljs på förbundsmötet som 

hålls varje år. Där hälften av de ordinarie och suppleanterna väljs på två respektive fyra år 

överlöpande. Förbundsstyrelsen består av 7 ordinarie ledamöter inkluderat 

förbundsordförande. Förbundsstyrelsen har dessutom 4 suppleanter. I Förbundsstyrelsen är en 

suppleant under 30 år.  

Musikerna skiljer sig från andra förbund genom att istället för en arbetsgivarepart och en 

arbetstagarpart är det vanligare med en uppdragsgivarepart och en uppdragstagarepart.  Vilket 

innebär att de flesta medlemmarna inte är anställda arbetstagare utan snarare uppdragstagare 

och företagare som snarare fakturerar än uppbär lön. 

Isak Rudberg är förbundets ungdomsansvarige tillsatt genom sitt förtroendeuppdrag i 

Förbundsstyrelsen. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. 

Förbundet har ingen ungdomsstruktur eller ungdomsverksamhet centralt mer än tvärfackligt 

inom LO. Förbundet är indelat i avdelningar. Lokalt i förbundets avdelningar finns heller 

ingen ungdomsstruktur eller ungdomsverksamhet. Ett lokalt initiativ av avdelningen i 

Stockholm ska på prov starta en Ungdomskommitté i avdelningen. Med syfte att förändra 

synen på yrket och påverka unga att kräva lön för utfört arbete istället för att utföra det ideellt. 
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Av de ca 10 procent valbara ungdomar som Musikerna består av, har de en representant som 

är suppleant i Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga har inflytande genom direkt makt, 

enligt maktens första dimension. Den representanten har rätt att närvara med beslutsrätt när 

hen träder in istället för en ordinarie ledamot. Hen är demokratiskt vald till sitt uppdrag på 

kongressen. Det innebär att uppdraget faller inom den politiska dimensionen. Representanten 

är under 30 år vilket gör att hen enligt dimensionen närvaro också delar samma egenskaper 

och erfarenheter som är kopplade till åldern. Förbundet har ingen form av struktur för 

ungdomar centralt i dagsläget. 

4.11. Målareförbundet 

Målarna består till 29 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 14 258 medlemmar 

varav 4 133 personer är under 30 år.
55

 Förbundet styrs ytterst av förbundsmötet som hålls 

varje år med ett förstärkt förbundsmöte vart fjärde år. Mellan förbundsmötena styrs 

förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs på det förstärkta förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen består av 9 ordinarie ledamöter, inkluderat arbetsutskottet som består av 

förbundsordförande, sekreterare samt kassör. Utöver det väljs 5 suppleanter till. Av dessa är 

ingen under 30 år. 

Niklas Holmqvist är ungdomsansvarig i förbundet och anställd ombudsman med ansvar för 

bland annat ungdomsfrågor centralt. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. 

Förbundet har ingen ungdomsstruktur eller ungdomsverksamhet centralt. Det finns en 

Yrkesutbildningspolicy beslutad av Förbundsstyrelsen som reglerar ex skolinformation som 

ska hållas en gång per termin på gymnasiet från årskurs 1-3 (6ggr). En ämneskonferens för 

ungdomsansvariga kommer återigen hållas i februari 2015 efter några års uppehåll. Efter en 

motion på förbundsmötet 2014 så kommer även ett ungdomsforum arrangeras 2015.  

Varje avdelning har en utsedd ungdomsansvarig där de efter sina förutsättningar kan ha 

ungdomsverksamhet. 

Av de 29 procent ungdomar som Målarna består av, har de ingen representant i 

Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga inte har någon form av inflytande enligt 

maktdimensionerna i Förbundsstyrelsen. Förbundet har ingen aktiv form av struktur för 

ungdomar centralt i dagsläget. 
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4.12. Pappersarbetareförbundet 

Pappers består till 14 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 15 580 medlemmar 

varav 2 100 personer är under 30 år.
56

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart 

fjärde år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs 

på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 9 ordinarie ledamöter, inkluderat ordförande, 1:e 

vice ordförande samt 2:e vice ordförande, övriga ledamöter väljs en från varje distrikt. Utöver 

det väljs en ersättare för vardera av styrelsens distriktsanknutna ledamöter från samma distrikt 

som den ordinarie ledamoten. Av dessa är ingen under 30 år. 

Matts Jutterström är ungdomsansvarig i förbundet med ansvar för bland annat ungdomsfrågor 

centralt och är även förbundets ordförande. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i 

styrelsen. 

Förbundet har ingen ungdomsstruktur eller ungdomsverksamhet centralt mer än 

ungdomskurser som arrangeras varje år. Förbundet är uppbyggt i distrikt som består av flera 

arbetsplatsanknutna avdelningar. Lokalt har avdelningarna möjlighet att ha 

ungdomsansvariga. I flera distrikt och avdelningar förekommer ungdomsverksamhet som är 

baserat till stor del på personligt engagemang från de ungdomsansvariga. 

Av de 14 procent ungdomar som Pappers består av, har de ingen representant i 

Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga inte har någon form av inflytande enligt 

maktdimensionerna i Förbundsstyrelsen. Förbundet har ingen aktiv form av struktur för 

ungdomar centralt i dagsläget. 

4.13. Seko - Service och Kommunikationsfacket 

Seko består till 19 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet 79 360 medlemmar 

varav 15 138 personer är under 30 år.
57

 Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart 

fjärde år. Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs 

på kongressen. Förbundsstyrelsen består av 15 ordinarie ledamöter, inkluderat 

förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundssekreterare, förbundskassör samt 

avtalssekreteraren, övriga 10 ledamöter ska vara medlemmar som är verksamma inom 

förbundets organisationsområde. Utöver det väljs 6 ersättare. Av dessa är ingen under 30 år. 
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Helena Gille är anställd ombudsman med ansvar för bland annat ungdomsfrågor centralt. 

Förbundet har alltså ingen särskild ungdomsansvarig och heller då ingen särskild plats i 

styrelsen för en ungdomsansvarig. 

Förbundet har ingen ungdomsstruktur centralt. Ungdomsverksamheten består av mestadels 

tvärfacklig verksamhet så som LOs Ungdomsforum och Bommersviksakademien. Förbundet 

ska ha ungdomsansvarigkonferens, där de ungdomsansvariga i regionerna, de nationella 

klubbarna samt förhandlings- och branschorganisationerna bjuds in, inför nästa kongress. Där 

de bland annat ska aktivitetsplanera fram till 2017. Förbundet är indelat i regioner. 

Regionerna ska enligt stadgarna bedriva ungdomsverksamhet. I varje region finns en 

ungdomsansvarig som förbundets ungdomsansvariga har samordnad kontakt med. Även 

Regionala Ungdomskommittéer förekommer. För regionens ungdomsansvarige finns i 

förbundets uppdragsguide ett avsnitt som generellt beskriver syfte, arbetsuppgifter och 

utbildningstrappa för uppdraget.  Regionerna är uppbyggda av sektioner och klubbar. Även 

sektionerna och klubbarna uppmuntras att ha ungdomsansvariga, som liksom regionens 

ungdomsansvariga beskrivs i uppdragsguiden med syfte, arbetsuppgifter och 

utbildningstrappa för uppdraget.  

Av de 19 procent ungdomar som Seko består av, har de ingen representant i 

Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga inte har någon form av inflytande enligt 

maktdimensionerna i Förbundsstyrelsen. Förbundet har ingen aktiv form av struktur för 

ungdomar centralt i dagsläget. 

4.14. Transportarbetareförbundet 

Transport består till ungefär 20 procent av ungdomar. Sammantaget har förbundet ungefär 60 

000 medlemmar varav ungefär 12 000 personer är under 30 år.
58

 Transports medlemsregister 

är ej mätbart i skrivandets stund då förbundet bytt programvara och reviderar sina 

medlemsregister. Förbundet styrs ytterst av kongressen som hålls vart femte år. Mellan 

kongresserna styrs förbundets verksamhet av en Förbundsstyrelse som väljs på kongressen. 

Förbundsstyrelsen består av 12 ordinarie ledamöter, inkluderat det verkställande utskottet som 

består av förbundsordförande, förbundssekreterare, förbundskassör, övriga 9 ledamöter 

representerar 9 olika lokalavdelningar. Utöver det väljs 2 personliga ersättare för de 9 

ordinarie ledamöterna. Av dessa är ingen under 30 år. 
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Nicklas Mattsson är ungdomsansvarig i förbundet och anställd ombudsman med ansvar för 

bland annat ungdomsfrågor centralt. Ungdomsansvarige har ingen särskild plats i styrelsen. 

Förbundet har ingen ungdomsstruktur centralt. Ett ungdomsforum för medlemmar under 30 år 

arrangeras varje år med olika aktuella teman, för att öka engagemanget hos blivande eller nya 

engagerade medlemmar och förtroendevalda. Förbundet har nyligen utsett en ung 

förtroendevald ungdomsansvarig samtidigt som en struktur är under uppbyggnad. Förbundet 

är uppbyggt av avdelningar. Avdelningarna har möjlighet att ha ungdomsansvariga och även 

lokala ungdomsgrupper och Ungdomskommittéer förekommer. Ungdomsverksamheten lokalt 

varierar stort och bygger till stor del på personligt engagemang samt avdelningens 

förutsättningar.  

Av de cirka 20 procent ungdomar som Transport består av, har de ingen representant i 

Förbundsstyrelsen. Det innebär att de unga inte har någon form av inflytande enligt 

maktdimensionerna i Förbundsstyrelsen. Förbundet har ingen aktiv form av struktur för 

ungdomar centralt i dagsläget. 

4.1. Sammanfattning 

Från analysen framkom det att de förbund som har mest inflytande genom 

ungdomsrepresentation i sina Förbundsstyrelser också har formella strukturer i form av 

Centrala Ungdomskommittéer samt en adjungerad representant från kommitteen i 

Förbundsstyrelsen. Varken den ungdomsansvariges olika former av representation, forum där 

ungdomar möts eller verksamhetsplan och budget för ungdomsverksamhet, var i den här 

undersökningen faktorer som påverkade. Se figur 2 nedan på nästa sida. Vad analysen innebär 

och får för konsekvenser presenteras i nästa kapitel om undersökningens slutsatser.  
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Figur 2 Analysschema: Alla förbund 
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5. SLUTSATS AV UNGDOMARS INFLYTANDE I KONTEXT TILL 

REPRESENTATION OCH STRUKTUR  

De fackförbund som har överlägset flest unga representerade i sina Förbundsstyrelser var 

Hotell och Restaurangfacket, Handels och If Metall. Gemensamt för dessa förbund var att de 

hade formella strukturer i form av Centrala Ungdomskommittéer samt att de hade en 

adjungerad representant från kommitteen i Förbundsstyrelsen.  

Vilket i den här analysmodellen pekar mot att en betydande faktor var att ha en fast etablerad 

struktur för ungdomsverksamhet. Som dessa förbunds Centrala Ungdomskommittéer. Där 

representanterna faller in under dimensionen närvarande representation. Att kommittéerna 

dessutom hade en, av dem utsedd, representant som är adjungerad i Förbundsstyrelsen 

förefaller vara ytterligare en betydande faktor. Gynnande för att få inflytande visade sig vara 

dessa två faktorer. Som förklaras med att den andra maktdimensionens indirekta makt genom 

den adjungerande representanten från den Centrala Ungdomskommittén ger ungdomar 

inflytande med deras yttrande- och förslagsrätt. Som också leder till makens första dimension 

av direkt makt med beslutanderätt i form av demokratiskt valda representanter. 

Varför då Byggnads inte har fler demokratiskt valda representanter förklaras med att den 

Centrala Ungdomskommittén fortfarande är under uppbyggnad efter att 

ungdomsverksamheten reviderats om.   

Huruvida Elektrikernas informella nätverk Unga Elektriker har inflytande över agendan trots 

att de inte har lika bra representation var svårt att avgöra. De har inflytande genom makten 

över människornas uppfattningar och intressen, enligt maktens tredje dimension, men vad det 

innebär och i hur stor utsträckning är oklart. Även om det under intervjuns gång framhölls att 

de fick både uppmärksamhet och beröm för sitt påverkansarbete som gör att de syns och 

bemöts bättre inom förbundet.  

Gemensamt för de andra förbunden, där ungdomars inflytande på de här grunderna bedöms 

varar lägre, var att de inte har några formella strukturer i form av aktiva Centrala 

Ungdomskommittéer.  

Hurivida förbundens ansvariga för ungdomsverksamheten centralt var demokratiskt vald, 

utsedd eller anställd, enligt de politiska, politisk-byråkratiska och byråkratiska dimensionerna, 

var av mindre betydelse för inflytande. Inte heller om hen själv var under 30 år, som avgör om 

hen faller in under den idéburna eller närvarande dimensionen, påverkade inflytandet. Det 
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samma gällde för förbundens varianter av forum där ungdomar möts samt verksamhetsplan 

och budget för ungdomsverksamhet. 

För att återkomma till uppsatsen syfte och besvara uppsatsens forskningsfrågor mer precisist 

besvaras frågorna nedan med direkta svar. 

Påverkar LOs fackförbunds olika strukturer för ungdomsverksamhet representationen av 

ungdomar i Förbundsstyrelser? Svaret blev att strukturer för ungdomsverksamhet påverkar 

representationen av ungdomar i Förbundsstyrelser. 

Förefaller någon kombination av struktur vara mer gynnsam för en högre grad av 

representation av ungdomar i Förbundsstyrelser? Svaret blev här att formella strukturer i form 

av Centrala Ungdomskommittéer i kombination av att ha en adjungerad representant från 

kommitteen i Förbundsstyrelsen var mer gynnsamt för en högre grad av representation av 

ungdomar i Förbundsstyrelser. 

På vilket sätt förefaller dessa olika former av strukturer och representation påverka 

ungdomars inflytande i deras förbund genom deras representation i Förbundsstyrelser? Svaret 

blev att dessa former av struktur och representation som ger ungdomar inflytande genom 

indirekt makt med deras yttrande- och förslagsrätt också leder till direkt makt med 

beslutanderätt i form av demokratiskt valda representanter.  

Det mönster som med den här analysmodellens dimensioner ger ett samband mellan 

inflytande, representation och struktur, blir själva förklarningen. Att inflytande påverkas av 

formella strukturer och ett närvarande deltagande som representant. Syftet med 

undersökningen var att finna en förklarning, vilket här ovan presenterats, utifrån 

undersökningens ramar.  

Kan då detta sättas i ett större sammanhang? Går förklarningen att applicera även på 

exempelvis andra organisationer? Ja, så länge som exempelvis organisationerna eller 

föreningarna styrs av representanter som kan ha uppdrag av politiskt, politisk-byråkratiskt och 

byråkratiskt art. Deltagandet endera kan vara av idéburen eller närvarande art. Strukturen kan 

delas in i formell eller informell. Samt att inflytande går att dela in i dessa maktdimensioner, 

så borde den här förklarningen gå att använda även där.  

Som Malin Djuse, Ungdomssekreterare på LO i citatet i inledningen ovan säger ”Att lyfta de 

fackliga frågorna ur ett ungdomsperspektiv är viktigt. Det är ofta som diskussionen sker över 

huvudet på de som faktiskt är berörda.”  Genom att ungdomar får inflytande kan de också 
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vara med att påverka. Framförallt i de frågor som rör dem i allra högsta grad. Om de unga inte 

får möjlighet att påverka och inte har inflytande, så finns det förmodligen en förklarning till 

det. För att återkoppla till något som alla intervju personer varit överens om, att egenskaper 

och erfarenheter har betydelse för deras representation, att det skapar legitimitet att unga 

representerar unga. Med citatet från teorin om närvarade deltaganderepresentation, ”Om det 

inte fanns några betydelsefulla variationer i makt och erfarenhet kunde vi förvänta oss att våra 

politiska representanter skulle vara slumpmässigt utspridda över alla skillnader i kön, …”, kan 

då förklarningen till ungas möjligheter att påverka och få inflytande sättas i relation till 

marginalisering återigen och vara värt att fundera vidare på. 

Hur undersökningen mött den teori och metod som presenterades, vad som skulle ha kunnat 

göra annorlunda, vilka utmaningar som mötts och så vidare presenteras i nästa kapitel i form 

av reflektion och återkoppling.  

  



 

46 

 

6. REFLEKTION OCH ÅTERKOPPLING 

Ur ett ontologiskt perspektiv torde forskningsresultatet återspegla verkligheten och 

förhoppningsvis erhålla god reabilitet genom att operationaliseringen av både 

sammanställning och analys beskrivits steg för steg där även intervjupersonerna fått 

återkoppla så att empirin stämmer.
59,60

 Även ur ett epistemologiskt perspektiv att den här 

undersökningen faktiskt undersöker det den påstår sig göra samt att sambands- och 

orsaksförklarningarna var relevanta och av god validitet.
61,62

 Dock så är analysmodellens 

dimensioner en kombination av flera olika forskningsfält av teorier då tillgången till färdiga 

modeller var ytterst begränsad. Vilket skulle kunna argumenteras huruvida subjektiviteten 

påverkat utformningen av de konstruerade dimensionerna samt dess indikationer. Att 

konstruera egna dimensioner från olika forskningsfälts teorier var dessutom tidskrävande och 

inte helt enkelt. Även subjektiviteten i svaren av intervjupersonerna skulle kunna diskuteras 

då en del av frågorna var av normativ karaktär. För att öka autenticiteten har uppsåtet varit att 

vara tydlig hur och varför begrepp, dimensioner och indikationer använts, eftersom 

undersökningen genomfördes induktivt. Förhoppningsvis har undersökningen kumulativt 

bidragit till ny kunskap som med det kan användas av andra på grund av det.
63

  

Antalet intervjupersoner kan i efterhand kännas rätt då totalpopulationen visade sig vara en 

nödvändighet för att kunna finna de orsakssamband resultatet gav. Om ett urval av färre i 

populationen gjorts hade resultatet lätt blivit missvisande då kombinationen av förbundens 

strukturer skiljer sig åt så kraftigt åt. Om en olika-utfalls design hade gjorts på exempelvis 

Handels, Hotell och restaurangfacket, Livs och Pappers kunde de sett ut som att 

procentandelen av unga medlemmar varit en betydande faktor istället.    

Formen av samtalsintervju i kombinationen informant- och respondentkaraktär visade sig 

också berättigad i efterhand med argument av att det flera gånger krävdes extra förklaringar 

för att bena ut de begrepp som användes.  Vad som skulle kunnat göras annorlunda var dock 

omfattningen av frågorna som inte alla redovisades i undersökningen då de inte visade sig 

behövas för analys eller slutsats av uppsatsens syfte. Tiden det tog att transkribera allt 

material skulle dessutom blivit betydligt kortare.   
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7. VIDARE FORSKNING 

För att ge en än mer ackurat bild skulle strukturerna och representationen behöva studeras mer 

i detalj.  

Inflytande även kan uppnås genom någon av de andra maktdimensionerna makt i en 

soptunnesituation, relationell makt eller institutionell makt. Dock så begränsades utrymmet i 

den här undersökningen till Förbundsstyrelserna, för att undersökningen skulle ligga på en 

rimlig nivå sett till förutsättningarna. Troligt är även att i de förbund där det inte finns någon 

formell struktur, kan ungdomar påverka till viss del. Som ungdomsansvarig på regional eller 

lokal nivå. Med exempelvis relationell makt genom att deras åsikter och handlingar skapar 

transformationer av andras verklighetsuppfattningar. Eller genom en pågående förändring av 

normer som så småningom leder till förändrade spelregler och i slutändan inflytande med 

förändring av institutionell makt. Som exempelvis Kommunal som under ett års tid arbetat 

med att kartlägga förbundets ungdomsverksamhet för att sedan komma med förslag på vidare 

verksamhet. Som nu sedan efter intervjun blivit gjord i maj 2015 fått en Ungdomsansvarig 

som ska arbeta vidare med att utveckla ungdomsverksamheten.  Som även skulle kunna 

analyseras utifrån makten i en soptunnesituation. Där problem, lösningar, beslutsanledningar 

och deltagare, i olika tidsperspektiv inte varit helt tydliga hur de kan kombineras. Där tillfället 

nu infann sig så att dessa kunde kopplas samman, vilket ledde till att förbundet fick en 

ungdomsansvarig. Det samma kan likväl stämma in på de andra förbunden. 

Att inkludera ett historiskt perspektiv eller att även studera faktorer på regionalt och lokalt 

plan skulle vara mer uttömmande i en större forskning. En faktor som berördes men inte 

undersöktes närmare är de olika typer av medlemskap som finns inom förbunden. Som 

exempelvis elev-, skol-, studerande- samt ungdomsmedlemskap. Dessa berördes bara i 

kontext av valbarhetshinder i den befintliga undersökningen. De skulle ha kunnat undersökas 

närmare huruvida det kan finna något samband med att medlemen redan på de yrkesinriktade 

skolorna går med i facket. Om på så vis de unga i de fackförbund som har yrkesinriktade 

linjer på något sätt har en fördel när det kommer till inflytande, representation och strukturer. 

Det finns med andra ord flera intressanta möjligheter för vidare forskning inom ämnet. 
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INTERVJUFRÅGOR 

Inledning 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för uppdrag? 

4. Vilket fackförbund tillhör du?  

Syfte och mål med ungdomsverksamhet 

5. Hur anser du att ditt förbund ska arbeta med ungdomsverksamhet? – Syfte/mål? 

Representativitetens möjligheter 

6. Tror du att exempelvis ålder, kön, yrke, vart du bor eller bakgrund spelar någon roll för hur 

bra en person kan representera medlemmarna i ert förbund?  

Organisationens förutsättningar 

7. Hur många medlemmar under 30 år finns det i ert förbund?  

a. Hur många är det i förhållande till det totala medlemsantalet i förbundet? 

b. Hur är förbundets Förbundsstyrelser uppbyggda strukturellt med fördelning? – 

Geografiskt eller yrkesmässigt   

c. Hur dessa väljs/utses dessa? 

d. Hur många av de som är under 30 år är representanter i era styrande organ? 

Ungdomsverksamhetens utformning utifrån struktur, representation och inflytande 

8. Har ditt fackförbund har någon form av ungdomsstruktur?  

a. Är den formell eller informell? – Kommitté/nätverk 

b. I vilken utsträckning finns den?– Vertikalt/horisontellt 

c. Hur väljs/utses den? 

d. Har den beslutanderätt inom den egna verksamheten? 

9. Finns det en särskild ungdomsansvarig/sekreterare centralt i ert förbund? 

a. Är personen vald eller anställd? 

b. Faller det uppdraget in under något annat uppdrag/tjänst? 

c. Hur väljs/utses den? 

d. Har den exempelvis en ordinarie eller adjungerade plats i centrala styrelsen? 

e. Får den formellt fatta beslut för förbundets räkning i LOs Centrala 

Ungdomskommitté? 

10. Finns det något forum där ungdomar möts regelbundet? 

a. Horisontellt? – Ansvarigträff/ungdomsforum/ungdomsutbildning 

b. Vertikalt? – Lokalt/regionalt/centralt 

11. Har ungdomar en egen budget för verksamhet? – Lokalt/regionalt/centralt/får eska för varje 

tillfälle 

Förbundets engagemang i ungdomsfrågor 

12. Hur upplever du att förbundet engagerar sig generellt i ungdomsfrågor? 

a. Inom organisationen  

b. Utåt ifrån organisationen? 

c. Hur skulle det eventuellt kunna förbättras/förändras  


