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Abstract 

Youths and adolescents have for a long period of time, and at a high degree, been 
absent from the party political stage. The causes for this have been discussed in 
this essay through a quantitative survey made in an upper secondary school class, 
consisting of some 19 subjects in the municipality of Kalmar. Tied together with 
relevant literature and discourse on the subject, the essay has dealt with the 
possible societal-, system- and individual barriers for political interest and 
involvement. Central questions for this essay has been for instance; age, gender, 
social background, geographical domicile, as well as the decline of ideology, the 
forms of current party politics, political interest, political engagement and so 
forth. The concluding remarks contain not only a mix of these barriers existing, 
not exclusively, for young and adolescents but different ground for them as well. 
On the one hand, there exist barriers which exclude youth from the conventional 
political life, but on the other, the more individualised youth of today, prefer to a 
greater extent not to participate under the conventional circumstances that party 
politics has to offer. This adds up to one of the most challenging democratic 
problems facing Swedish modern day democracy. 

 
Nyckelord: ungdomar, politiskt engagemang, politiskt intresse, politik, demokrati, 
ålder, kön, partipolitik 
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Figur 1. Förtroende för riksdagen – kön   21 
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Tabell 9 Vilken utbildning har dina föräldrar?   27 
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Tabell 31 Är någon av dina föräldrar engagerade partipolitiskt  

eller i annan organisation?    43 

Tabell 32 Vilket intresse har Du för politik?    44 
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organisation de senaste 12 månaderna? Landsbygd/stad  49 

Tabell 44 Burit en politisk knapp eller annat märke de senaste  

tolv månaderna?     50 

Tabell 45 Burit en politisk knapp eller annat märke de senaste  

tolv månaderna? Landsbygd/stad    50 

Tabell 46 Skrivit på protestlista eller deltagit i någon bojkott de senaste  

12 månaderna?     50 

Tabell 47 Skrivit på protestlista eller deltagit i någon bojkott de senaste  

12 månaderna? Landsbygd/stad    51 

Tabell 48 Deltagit i demonstration eller annan aktivitet de senaste  

12 månaderna?     51 

Tabell 49 Deltagit i demonstration eller annan aktivitet de senaste  

12 månaderna? Landsbygd/stad    51 

Tabell 50 Har du engagerat dig ideellt för något parti eller organisation  52 

de senaste 12 månaderna? Män/kvinnor 

Tabell 51 Burit en politisk knapp eller annat märke de senaste  
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1. Inledning & Bakgrund 

Valet 2002 noterade Sverige ett rekordlågt valdeltagande bland förstagångsväljare vars 

motsvarighet man måste söka sig tillbaka till före 1950-talet för att hitta.1 Medlemstalen i de 

etablerade partierna fortsätter att sjunka och har nått bottennivåer, likaså i de politiska 

ungdomsförbunden. Antalet unga i kommun, landsting och riksdag är fortsatt rekordlågt och 

medelåldern ökar i våra beslutande församlingar. Samtidigt har förtroendet för politiker också 

minskat under 1990-talet bland alla åldersgrupper.2 År 2000 utkom demokratirådets rapport, 

”Demokrati utan partier?” av Olof Petersson m.fl. och varnade då för den negativa trend 

bland de politiska partierna som Sverige upplevt de senaste decennierna. Man konstaterade, 

något tillspetsat, att om de etablerade politiska partierna fortsätter att tappa medlemmar i 

samma takt som mellan 1991-1999, kommer de att upphöra att existera 2012-2013. Under 

perioden 1991-1999 gick de politiska partierna tillsammans från 631 000 medlemmar till 

409 000.3 År 2004 hade siffran sjunkit ytterligare till 330 000.4 Man varnar vidare i rapporten 

att ”i takt med att partierna tappar sin folkliga förankring förändras den representativa 

demokratin.”5  

 

Eftersom det svenska politiska systemet är uppbyggt kring politiska partier, hotas den svenska 

demokratimodellen på sikt. Det är ur medlemsbasen man rekryterar kandidater till partiets 

listor under de allmänna valen, europaparlamentsvalet och kyrkovalet. Medlemmarna utgör 

basen för kampanjarbete i valtider, bygger partiorganisationen genom lokala och regionala 

styrelser, representerar alla delar av landet vid stämmor och kongresser som är högsta 

beslutande organ för respektive parti, där också politiken utformas, och kan bli realitet i de 

beslutande organ där man finns representerad. 

 

Ungdomar och ungdomsförbunden kan vara en indikator av hur både samtiden och framtiden 

kan ta sig uttryck. Ungdomsförbunden kan ge en hint om återväxten i leden för de politiska 

partierna, hotas återväxten i ett parti hotas också partiets existens på sikt. Som exempel tar 

man i rapporten upp Centerpartiets ungdomsförbunds, CUF, medlemstapp under perioden 

1960-1999, CUF gick under denna period från 91 290 medlemmar till 5 282.6 Fortsätter 

                                                 
1 http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/11/6d5555cd.pdf 
2 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 3 
3 Petersson, Olof, Demokrati utan partier? – Slutsatser och sammanfattning ff.3 
4 Petersson, Olof, De politiska partiernas medlemsutveckling - http://www.sns.se/document/partimedlemmar.pdf  
5 Petersson, Olof, Demokrati utan partier?” – Slutsatser och sammanfattning ff.3 
6 Ibid. ff. 4 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/11/6d5555cd.pdf
http://www.sns.se/document/partimedlemmar.pdf
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partierna och dess ungdomsförbund tappa medlemmar i samma rasande takt råder inga tvivel 

om att det svenska politiska systemet baserat på politiska partier står inför stora utmaningar 

och på sikt hotas även dess existens. Ungdomar och de politiska deras politiska engagemang 

kommer vara föremål för den här kandidatuppsatsens med anledning av deras unika roll som 

framtidens företrädare och utövare av demokratin. Med 18,9 % av Sveriges röstberättigade i 

åldern 18-29 år7 är det dessutom angeläget, inte bara ur en överlevnadssynpunkt för partierna, 

utan även därför att ungdomar utgör också en respektabel del av valmannakåren man helt 

enkelt inte har råd att nonchalera. 

 

Vi befinner oss i en omvälvande, men likväl spännande period som började för flera decennier 

sedan, som håller på och kan komma att utmynna i nya uttrycksformer för den svenska 

demokratin. Kommer partipolitiken revitaliseras, omformuleras eller rent av dö ut och ersättas 

av något nytt? En pusselbit och en ansats att kasta ljus på denna spännande och 

samhällsavgörande fråga kommer göras i denna uppsats genom att undersöka trenderna för 

politiskt intresse och engagemang bland ungdomar ibland annat en gymnasieklass. Mycket 

nöje! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
7 http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html 

http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html
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2. Analytiskt ramverk 

Den problematik som målats upp ger vid handen stora möjliga omvälvande förändringar för 

den svenska demokratin. Det finns dock inget utrymme att här med så begränsad tid och 

resurser, söka svar på de övergripande frågorna. I denna uppsats kommer vi uppehålla oss 

kring ungdomar och deras politiska engagemang i den nuvarande politiska kontexten. Denna 

nedåtgående trend började visserligen inte med den nuvarande generationen av unga, men den 

har heller inte slutat med den. Därför kan det fortfarande finnas ett visst allmänintresse att se 

hur den fortsatta trenden kan komma att se ut med dagens unga. Det kan ge vid handen en viss 

indikation på hur framtiden ter sig för det svenska partipolitiska landskapet. Vad som får 

ungdomar att engagera sig inom ramen för det partipolitiska, samt vad som får dem att avstå. 

Uppsatsen kommer att vara begränsad och granska perspektivet utifrån ett ramverk som 

författaren själv har skapat i samråd med sin handledare och andra. Vi kommer granska ett 

antal premisser som antas gynna respektive hämma ungdomligt deltagande på den politiska 

arenan. Det som kommer att tas hänsyn till i denna uppsats är följande: 

 

2.1. Samhälleliga spärrar 

Samhälleliga spärrar är grundläggande spärrar som påverkar människans politiska aktivitet. I 

Därför vann Alliansen En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 

skriver Henrik Oscarsson och Sören Holmberg att; ”Det finns exempel på identiteter som har 

ett ungefär lika starkt samband med röstningen på 2000-talet som för femtio år sedan. Tre 

sådana exempel är kön, ålder och regional hemvist.”8 Vissa saker i livet går inte att ändra på, 

exempelvis det faktum att alla människor åldras. Andra saker går att ändra på, med varierad 

grad av svårigheter, men som ofta kräver resurser, tid och inte minst vilja. Samhälleliga 

spärrar ligger i gränslandet och tangerar båda dessa områden. Vissa oundgängliga premisser 

dikterar villkoren för hur vi lever och verkar. Kön, ålder, social bakgrund och var vi bor är 

sådana aspekter. Det är aspekter som vi, i regel, inte själva styr över, men som i stor 

utsträckning påverkar våra liv just här och nu eller då och där. De är ofta svåra att ändra på 

och sådant som vi måste förhålla oss till. Som exempel kan nämnas ungdomar i en kommun 

utan högskola som vill studera vidare får svårare att fullfölja politiska förtroendeuppdrag. 

”Konflikten mellan städer och landsbygd kännetecknar varje urbaniserat land.”9 skriver Peter 

                                                 
8 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_ME09BR0901.pdf 
9 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 195 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_ME09BR0901.pdf
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Olofsson m.fl. Sådana spärrar varierar och kan ibland vara större för ungdomar, men 

samhälleliga spärrar gör sig gällande även för andra åldergrupper, även om det tar sig uttryck 

på olika sätt. Det som i denna uppsats stipuleras anses vara samhälleliga spärrar är följande: 

 

• Kön 

• Ålder 

• Social bakgrund 

• Geografi 

 

2.2. Systemspärrar 

Det finns spärrar vilka är lättare att ändra men har likaså med strukturer inom samhället att 

göra, exempelvis ideologins frånvaro, partipolitikens former och ansvar såväl som risken för 

skapandet av politiska alibin. Ideologins frånvaro och likformighet över partigränserna är en 

sådan aspekt. Anders Bruhn, fil.dr. i sociologi vid Örebro universitet, hävdar att10 ”Alla 

ungdomar i undersökningen ville ha klarare ideologiska skiljelinjer i politiken. […] bristen på 

tydliga ideologiska skiljelinjer är också en viktig förklaring till de ökade partibytena och det 

minskade engagemanget. Man engagerar sig inte i ett parti på grund av att det har en bra 

hållning i en enskild fråga. Man engagerar sig på grund av den politiska linjen i dess 

helhet.”11Kan det vidare tänkas att den politiska konstruktionen är så beskaffad att den stöter 

bort ungdomar? Tilltalar den endast äldre människor? Är det politiska sammanträdet ett 

system utformade av och för äldre? Eller, kanske är de nuvarande mötesformerna fullgoda, 

men engagemanget bland ungdomar brister. Ungdomar kanske måste anpassa sig till de 

normer som råder, även om ungdomar i regel är radikalare än vuxna och vill att saker ska 

hända i raskare takt måste man kanske ändå anpassa sig till spelreglerna. Dessa regler är 

åtminstone på ytan uniforma och universella. En artonårig kommunpolitikers röst väger lika 

tungt som en 70 årings, formellt. Även om det informellt kan finnas andra maktstrukturer, 

såsom etablering i parti. Oaktat vilket, kan det i dessa fall snarare vara åldersdiskriminering 

som är problemet, men det gäller oavsett vilket håll den tar sig uttryck. Slutligen finns det ett 

problem att de unga som inte stöts bort av systemspärrarna hämmas på andra vis genom att 

                                                 
10 Baserat på en undersökning utförd genom 17 kvalitativa djupintervjuer med universitetsstuderande såväl som 
arbetande och arbetslösa ungdomar. 
11 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik ff. 75 
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reduceras till politiska alibin för folkvalda församlingar såväl som för partier. Det som i denna 

uppsats stipuleras anses vara systemspärrar är följande: 

 

• Ideologins frånvaro, likformighet över partigränserna 

• Partipolitikens former och partipolitiken som påverkanssätt  

• Ansvar och politiskt alibi 

 

2.3. Individspärrar 

Ungdomar riskerar att hämma sig själva då de ställer höga krav på sig själva och partierna. 

Drar man sig för politiskt engagemang därför att man kräver för mycket av sig själv om man 

skulle välja deltagande? Förtroende för såväl det politiska etablissemanget som för politiker 

och som för partipolitik som förändringsmetod, vilken roll spelar dessa? Har man inget 

förtroende för politikerna och om partierna uppfattas som likadana spelar den ju ingen roll om 

man röstar på dem. Detsamma gäller om man inte anser att partipolitiken är en bra 

förändringsform, då minskar motiven att gå med i ett parti för att påverka den vägen. 

Incitamenten att gå med i partier och i förlängningen underhålla det partipolitiska systemet, 

kandidera på partiernas listor, kampanja, delta i möten och utforma partiernas politik blir 

hotade. Om ungdomar uppfattar att det är ointressant att delta i de allmänna valen, vara 

medlem, ta politiska uppdrag eller påverka genom partipolitiken anses även dessa vara 

individspärrar. Söker de idag utrymme för sina egna idéer och är i större utsträckning 

individualister, kan detta återspeglas och få konsekvenser för det politiska deltagandet. En 

grundläggande förutsättning för allt detta är tillgången på information och förvärvandet av 

kunskap. Det som i denna uppsats stipuleras vara individspärrar är följande: 

 

• För höga krav på sig själv och/eller partiet & Enfrågerörelser framför paketlösningar 

• Intresse för politiken 

• Förtroendet för politiker 

• Engagemang för politik 

• Information och kunskap 
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3. Syfte & Frågeställning 

Vi kommer att titta närmare på detta problemområde med utgångspunkt av de eventuella 

faktiska begräsningar som finns i samhället för ungdomar att vara delaktiga i den svenska 

demokratin. Med avstamp ur det analytiska ramverket skall ett antal givna premisser granskas 

för att söka ge svar åt vårt huvudproblem. Frågeställningen blir följaktligen: Finns det spärrar 

som hämmar ungdomar från att delta fullt ut på den politiska arenan? Detta blir den primära 

frågeställning utifrån vilken uppsatsen kommer utgå. Den kommer förhoppningsvis ge oss 

insikter och svar på vårt huvudproblem. Frågeställningen kommer ta sin utgångspunkt ur den 

diskurs som råder idag kring ungdomar och dess politiska engagemang. 

 

3.1 Avgränsning 

Som tidigare nämnts finns det en tydlig begränsning tidsmässigt för vad som kan göras, därför 

kommer ansatsen att vara att försöka begränsa sig till och besvara problemområdet med 

utgångspunkt ur frågeställningen på ett så tillfredställande vis som möjligt. Tid och resurser 

har varit en begränsande faktor, därför genomfördes enbart en enkätundersökning på en 

gymnasieklass i Kalmar. Denna redovisas utförligt löpande i texten och nyckeltal redovisas i 

metoddelen. 
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4. Metod 

Författarna Nils Gilje och Harald Grimen skriver i sin bok, ”Samhällsvetenskapernas 

förutsättningar” att man ska skilja ”mellan metodologisk individualism och kollektivism”12. 

Det förra menar att om man vill förklara sociala fenomen, d.v.s. social interaktion mellan 

människor, går det inte att ta sin utgångspunkt i en individ och hans eller hennes egenskaper 

för att förklara beteendet hos en hel grupp med människor. Om detta skriver Émile Durkheim 

som referens i Giljes och Grimens bok13. Durkheim målar upp krav för vilka faktorer man bör 

utgå ifrån som samhällsforskare för att förklara sociala fenomen. ”Hans idé var att varje 

socialt fenomen ska förklaras genom hänvisning till andra sociala fenomen och att enskilda 

individers handlingar och tankesätt också ska förklaras genom hänvisning till sociala 

fenomen.”14 Ett tillvägagångssätt som Gilje och Grimen kallar för metodologisk kollektivism. 

Durkheims synsätt står emellertid inte oemotsagt, man kan också sätta individen i centrum för 

att förklara sociala fenomen. Detta synsätt kallar Gilje och Grimen för metodologisk 

individualism, och konkurrerar med Durkheims synsätt. Huruvida kollektivet formar 

individen, eller summan av individerna formar kollektivet är en tvist som lämnas därhän i den 

här uppsatsen, icke desto mindre kommer båda förhållningssätten att bejakas genom det 

analytiska ramverket. Samhälleliga- och systemspärrar tar sig ett metodologiskt 

kollektivistiskt uttryck, emedan individspärrar tar sig ett metodologiskt individualistiskt 

uttryck. På så vis kommer vi förhoppningsvis lite närmare sanningen genom att använda oss 

av båda. 

 

Med ungdomar avses den unga generationen som litteraturen stipuleras till åldrarna 16-30 i 

sin bredaste bemärkelse. Även om denna omfattning får betraktas som bred kommer den inte 

att konsekvent användas i den här uppsatsen, utan unga kommer att betraktas i bred 

bemärkelse eller i enkätundersökningen som ungdomar i åldern 18-20 år om inget annat 

anges. 

 

050510 genomfördes en enkätundersökning på en gymnasieklass i Kalmar, klassen var en 

handelsklass årskurs 3 vid Stagneliusskolan. Samtliga deltagande var mellan 18-20 år. Av 25 

elever var 19 närvarande och svarsfrekvensen hos varje elev var hög. Enkätens utformning 

och reslutat redovisas i bilaga 1. Relevanta utfall samt jämförande statistik återfinns även i 

                                                 
12 Gilje, Nils & Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar ff. 215 
13 Ibid. ff. 216 
14 Ibid. ff. 217 
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diagram och tabeller löpande i texten. Det är viktigt att observera att underlaget är baserat på 

enbart en gymnasieklass och endast 19 individer, därför är det viktigt att man tar resultaten för 

vad de är, en fingervisning snarare än ett signifikant underlag. 

 

Frågorna är i stort baserade på SOM-institutets förtroende undersökning för riksdagen 1986-

2008 av Martin Brothén och Sören Holmberg.15 Även European Social Survey, ESS, som 

stöds av EU-kommissionen, European Science Foundation (ESF) och forskningsråd i 24 

länder 16 har använts liksom; Ungdomar och framtiden av Susanne Johansson, en SOM-

undersökning i Västra Götaland regionen.17 Frågorna är i stort identiska eller likvärdiga med 

frågor ur ovannämnda undersökningar för att på så vis låna det arbete som gjorts för att 

säkerställa att dessa frågor är framtagna på ett vetenskapligt erkänt vis. Urvalet av frågor har 

tagits fram för att belysa den ursprungliga frågeställningen ur det analytiska ramverkets 

perspektiv. 

 

Enkätsvaren som redovisas i texten är sammanslagna resultat där svaren ”Mycket stort” och 

”ganska stort” (eller motsvarande) redovisas gemensamt, samtidigt som svaren ”Inte särskilt 

stort” och ”Inget alls” (eller motsvarande) redovisas gemensamt. Det ska dock noteras att i 

vissa fall förekommer det att de sammanslagna resultat som redovisas består helt av endera 

svaren. Svaren redovisas på detta vis för att generalisera och förtydliga resultaten, det kan 

dock lämna utrymme för misstolkningar av svaren. Icke desto mindre framkommer poängerna 

av generell karaktär tydligare genom de sammanslagna resultaten. Liknande tillvägagångssätt 

har använts vid frågan med avseende på alliansen och oppositionen samt annat parti. 

Svarsalternativen ifråga om medieanvändning är även de sammanslagna för att ge en tydligare 

bild av ungdomarnas medievanor. Svarsalternativen är representerade som följer, 

svarsalternativet Aldrig antyder att den svarande aldrig nyttjar mediet ifråga, för att sedan i en 

stigande skala nå upp till Ofta som betyder att den svarande nyttjar mediet ifråga dagligen 

eller nästan dagligen, 5-7 gånger per vecka: 

• Aldrig 

• Sällan 1-2 ggr/vecka 

• Ibland 3-4 ggr/vecka 

• Ofta 5-7 ggr/vecka 
                                                 
15 http://www.som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/Rapport__Fortroende_for_Riksdagen_1986-
2008.cid924614 
16 http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=318 
17 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1304/1304930_ungdommar_sj.pdf 

http://www.som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/Rapport__Fortroende_for_Riksdagen_1986-2008.cid924614
http://www.som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/Rapport__Fortroende_for_Riksdagen_1986-2008.cid924614
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=318
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1304/1304930_ungdommar_sj.pdf
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Etnicitet 

Ytterligare en variabel som fått mycket utrymme i debatten är etnicitet. ”Etnicitet är ett nytt 

klassmärke”18 slår man fast i Demokratiutredningen, En uthållig demokrati! – Politik för 

folkstyrelse på 2000-talet. Att etnicitet inte fått utrymme i den här uppsatsen beror dels på att 

etnicitet inte är en generationsfråga i samma breda bemärkelse som kön, geografi och social 

bakgrund, men främst därför att det vid tidpunkten för arbetets utformning ej var känt i vilken 

utsträckning olika etniciteter skulle vara representerade i den undersökta klassen. Det vore 

olyckigt att med enkätundersökningen som grund utforma etnicitet som en avgörande variabel 

om utfallet blivit sådant att dessa ej varit representerade. Det är dock viktigt att poängtera att 

etnicitet ej gått obemärkt förbi, det har enbart inte tagits i samma omfattande beaktande som 

de övriga variablerna. 

 

Nyckeltal från enkätundersökningen 

I enkäten deltog 19 elever, av dessa var 47 % av de tillfrågade män och 53 % kvinnor, 58 % 

var 18 år, 26 % 19 år och 16 % 20 år. 58 % av de svarande bor i tätort emedan 32 % kommer 

från landsbygden. Med stad avses i det här fallet Kalmar stad, eller motsvarande större tätort i 

området, ett bortfall om 10 % noterades också. Med avseende på kön och ålder finns det en 

god balans mellan män och kvinnor i undersökningen, en knapp övervikt kvinnor på 3 % 

torde inte utgöra någon allvarligare rubbning könen emellan. Åldern är också den tämligen lik 

då det var en gymnasieklass som var föremål för undersökningen. 58 % 18 åringar utgör 

majoriteten, men större delen av dem får antas fylla 19 samma år och då sluta sig till de 26 % 

som redan fyllt, eller möjligen fyller 20 i år. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet ff. 228 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/24/1c43643c.pdf 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/24/1c43643c.pdf
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4.1 Reliabilitet & Validitet 

Grundläggande för en god uppsats är att den håller god validitet och hög reliabilitet. Peter 

Esaiasson m.fl. definierar i sin bok Metodpraktikan att validitet brukar beskrivas på tre sätt: 

”1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 

systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter. De tre definitionerna brukar 

användas synonymt.”19 Man gör dock en distinktion dem emellan, de två förra kallar man för 

begreppsvaliditet och den senare för resultatvaliditet. God begreppsvaliditet tillsammans med 

hög reliabilitet resulterar i god resultatvaliditet.  

 

Det är i princip omöjligt, som författarna till boken Metodpraktikan skriver, att genomföra en 

operationalisering av ett arbete utan att systematiskt göra fel och medvetet eller omedvetet 

missa väsentliga delar i ett vetenskapligt arbete. Det är viktigt att vara medveten om 

svårigheten och begränsningen i en kandidatuppsats; har man en vidsträckt ambition bör man 

vara medveten om att den varken kan eller kommer innehålla alla väsentliga delar för att ge 

ett definitivt svar på samhällsproblemet ifråga. Till saken hör att många stora standardverk 

också ej förmår att ge helhetssvar på stora samhällsfrågor. Är man dock enbart medveten om 

denna förutbestämda begränsning behöver det nödvändigtvis inte vara en svaghet för arbetet 

som sådant. Tvärtom definierar och avgränsar det arbetet och man kan ge sig hän åt att 

försöka förklara viktiga delar av en helhet. På så vis bidrar man till det vetenskapliga 

kumulativa insamlandet utan att för den skull göra anspråk på orimliga ambitioner utifrån ett 

mindre arbete. 

 

4.2 Källkritik 

Även om ungdomar i politiken knappast kvalificeras som samhälleligt sprängstoff har urvalet 

av källor skett omsorgsfullt med hänsyn till så neutrala och allmänt erkända källor som 

möjligt. Statistiken är, inklusive den egenhändigt gjorda enkäten, hämtad respektive utformad 

av så ”neutrala” organ som möjligt utan någon särskilt koppling till olika intressen. SOM-

institutet i Göteborg, Statistiska Centralbyrån, Statens offentliga utredningar, 

Valmyndigheten, Maktutredningen; Medborgarnas Makt, Demokratiutredningar, 

Ungdomsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla dessa källor är redovisade löpande i texten samt 

mera utförligt under käll- och litteraturförteckningen. Ytterligare tre källor kräver ett större 

                                                 
19 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan ff. 63 
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omnämnande än de föregående, dessa är; Sveriges Kommuner och Landsting, tidningen 

Dagens samhälle, samt tidningen Riksdag och Departement. De två sistnämnda p.g.a. att 

dessa källor inte är av vetenskaplig karaktär utan nätupplagor av tidningar. Den första därför 

att det är en intresseorganisation. Dagens samhälle är Sveriges Kommuner och Landstings 

egen tidning men arbetar självständigt gentemot sin ägare.20 De siffror som hämtas därifrån är 

baserade på de olika åldrar som representeras på de olika listorna inför de allmänna valen 

2010. Även om man ska vara medveten om att listor ändras från och till nästan ända fram till 

valdagen så ger det en relevant fingervisning om antalet. Riksdag och Departement är 

riksdagens egen tidning och citatet därifrån är i sin tur hämtat från en rapport från 

ungdomsstyrelsen, varför Riksdag och Departement som sådant inte behöver ligga till last för 

detta. SKL är en intresseförening för Sveriges kommuner och landsting, de källor som 

hämtats från SKL:s hemsida är dock en rapport gjord av ungdomsstyrelsen, men som 

återfinns på SKL:s hemsida från en av dem arrangerad demokratidag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 http://dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=9151 

http://dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=9151
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5. Ungdomar & spärrar för politiskt deltagande 

5.1 Samhälleliga spärrar 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”21, så lyder den första paragrafen ur det första 

kapitlet i Sveriges regeringsform. Denna demokratiska princip på vilket vårt samhälle är 

byggt skapar dock en något missvisande bild av verkligheten. Som Olof Petersson m.fl. 

konstaterar i regeringens maktutredning från 1985 genom kommittédirektiv 1985:36, i 

publikationen Medborgarnas Makt, publicerad 1989, suggererar formuleringen i 

regeringsformen att makten är ”en substans, ett ting som ursprungligen vilar hos folket och 

som på ena eller andra sättet framspringer, emanerar ur folket.”22 Exakt vad makt är kommer 

inte vara föremål för den här kandidatuppsatsen och lämnas därför därhän, det är dock viktigt 

att poängtera att makten, oavsett vilken form och innehåll man stipulerar, troligen inte 

”emanerar” direkt ur folket. De påpekar vidare att den offentliga makten faktiskt mera ligger 

hos de som utövar den, d.v.s. riksdag och regering, än hos folket i gemen. Medborgarens 

möjligheter till påverkan ligger snarare i möjligheten att utkräva ansvar, tillsätta och avsätta 

makthavare, men också detta är i realiteten ofta begränsat till ett fåtal alternativ. Man förhåller 

sig antingen till regeringens eller till oppositionens alternativ. Det är här de politiska partierna 

spelar en central roll. 

 

Det är de politiska partierna som ”formulerar allmänna ideologiska program, 

sammanhängande uppfattningar om samhället i stort.”23 Den offentliga utövande makten torde 

alltså ligga hos beslutsfattare och makthavare snarare än hos folket som regeringsformen 

antyder. Detta sagt, det svenska politiska systemet är baserat på partipolitik, för att ta sig in i 

något av de beslutande eller lagstiftande organen krävs det i realiteten, i princip, att man står 

på ett partis lista till sagda församlingar. Detta sagt, kan vi konstatera att den offentliga 

makten kanaliseras till stor del genom de politiska partierna. Vi kan också konstatera att det 

svenska politiska systemet är baserat på just partier och deras företrädare.  

 

Kön, ålder, geografiska och sociala förutsättningar kommer vara föremål för det här kapitlets 

utformning. Vilka möjligheter erbjuder det, och omvänt, vilka hinder utgör de för ungdomar 

att delta i det politiska livet? ”Idén om medborgarskap innebär att varje person besitter ett 

                                                 
21 http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx 
22 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 85 
23 Ibid. 

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx
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antal rättigheter.”24 Så formulerar Olof Petersson m.fl. medborgarskapstanken i 

Medborgarnas Makt. Tanken att alla medborgare besitter vissa rättigheter är dock tätt 

sammankopplat med deras förmåga att utnyttja dessa rättigheter. Att ha en rättighet och avstå 

den är en sak, men om det finns inbyggda samhälleliga strukturer som hindrar vissa 

medborgare att göra detta, då är också demokratin hotad. Historiskt sett har det funnits en 

skevhet mellan män och kvinnor som går tillbaka i historien på flera komplexa sätt. I 

demokratin kan det dock, grovt förenklat, sägas ha tagit sitt ursprung ur ”En man – ett vapen – 

en röst”25 och att kvinnospecifika dimensioner bortdefinierades ur medborgarskapet. Detta 

tidiga tänkande, där skyldigheten att bära vapen för sitt land kopplades till rättigheten att få 

vara med och utforma landets politik, innefattade inte kvinnorna och som bekant fick de fulla 

medborgerliga rättigheter långt senare. 

 

En annan aspekt är generationsfrågan, det aktiva deltagandet stiger under ungdomsåren och 

kulminerar vid 30-40 års ålder, därefter sjunker det successivt med tilltagande ålder.26 

Samtidigt tar kvinnor i det närmsta lika mycket initiativ som männen, med en svag fördel för 

männen i aktiv ålder för att sedan förskjutas till kvinnorna i äldre ålder runt 70-80 år. Dock 

finns det en stor förskjutning av känsla av att ha möjlighet att påverka, där dominerar männen 

över kvinnorna över hela åldersspannet och kulminerar runt 60 års ålder för männen. Mest 

maktlösa anser sig unga kvinnor vara.27 

 

Geografi med fokus på landsbygds- och stadsperspektiv samt social strata kommer även att 

granskas. Mellan 1960-1985 minskade antalet förvärvarbetare inom jordbruket från 15,7 % 

till 4,8 % 28, idag är andelen närmare 2 % 29. Också andelen förvärvsarbetare inom industrin 

minskade under denna period från 40,3 % till 29,9 %.30 Denna förskjutning av traditionella 

yrken till den ”nya” tjänstesektorn fick givetvis inverkningar på det traditionella 

”klassröstandet”. Men framförallt har de traditionella ”klasserna” luckrats upp menar Olof 

Petersson m.fl., den Marxistiska diskursen gör sig inte gällande idag. Vi kommer inte här gå 

in något närmare på denna diskussion, men klassröstandet ska ifrågasättas på främst tre 

                                                 
24 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 145 
25 Ibid. ff. 146 
26 Ibid. ff. 155 
27 Ibid. ff. 156-157 
28 Ibid. ff. 167 
29 
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Sysselsattning/JO30/JO30S
M0801/JO30SM0801.pdf 
30 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 167 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Sysselsattning/JO30/JO30SM0801/JO30SM0801.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Sysselsattning/JO30/JO30SM0801/JO30SM0801.pdf
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grunder; de mångtydiga klasstrukturerna, den mångtydiga klasstillhörigheten samt den 

mångtydiga individen. Med en utbredd medelklass utan tydliga skiljelinjer och polarisering i 

samhället blir det svårt att bedöma vem som är vem i den klassiska klasskampen. Med en 

individualisering av människorna i kollektivet och omvälvande förändringar i samhället blir 

klasstrukturen allt mer komplex och mångfacetterad.31  

 

5.1.1 Kön 

Först kommer könets betydelse att granskas utifrån de enkätsvar som ligger till grunden för 

den här uppsatsen tillsammans med tidigare empiri och den litterära diskursen som tagits del 

av, vilken roll kön spelar. Ålder kommer inte ligga till grund för någon närmare granskning 

baserat på enkätsvaren då samtliga tillfrågade var av gymnasieålder och därför får betraktas 

som någorlunda enhetliga. Därefter kommer social bakgrund vägas in och slutligen i detta 

kapitel, geografin. Eftersom inget av de ovannämnda fenomenen är isolerade företeelser 

kommer många av dem att gå in i varandra, ambitionen har dock hela tiden varit att försöka 

hålla dem isär där det är metodologiskt möjligt och teoretiskt rimligt. 

 

Den inledande Tabell 1 tangerar både kön och geografi och ger en bakgrundsbild för de 

strukturer som antas ligga bakom potentiella spärrar.  

 

Tabell 1. Bor Du i eller utanför Kalmar? 

    Män  Kvinnor 

Stad     56 %   60 % 

Landsbygd    22 %   40 % 

Bortfall    22 %   0 % 

 

Av detta konstaterar vi fördelningen av män respektive kvinnor och var de bor. Något man 

bör ha i åtanke för de efterkommande tabellerna. 

 

Beklagliga bortfall på männens sida gör att det är svårt att avgöra huruvida nära hälften av 

dem får antas tillhöra stad eller landsbygd, det försvårar i förlängningen även bedömningarna 

av efterkommande tabeller då de baseras på den faktiska svarsfrekvensen och ej bortfallet. 

                                                 
31 För vidare läsning rekommenderas kapitel 6 i Medborgarnas Makt av Olof Petersson m.fl. 
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Detta återkommer dock först vid granskningen av korstesten av landsbygd och stad. Detta till 

trots får man en tydlig bild av kvinnornas förmodade hemvister. 

 

Förtroende och dess betydelse för ungas demokratiska intresse och engagemang kommer att 

granskas utifrån ett könsperspektiv i detta avsnitt och sedan utifrån ett allmänt och 

individbaserat perspektiv under ”Individspärrar”. Tabellerna 2, 3 samt 4 redogör för 

förtroendet för politiker som helhet respektive förtroendet för riksdagen samt förtroendet för 

regeringen. 

 

Tabell 2. Vilket förtroende har du för politiker? 

 

    Män  Kvinnor 

Mycket stort & ganska stort   22 %   60 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  78 %   40 % 

 

Tabell 3. Vilket förtroende har du för riksdagen? 

  

Män  Kvinnor 

Mycket stort & ganska stort   56 %   80 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  44 %   20 % 

 

Tabell 4. Vilket förtroende har du för regeringen? 

 

    Män  Kvinnor 

Mycket stort & ganska stort   56 %   90 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  44 %   10 % 

 

Värt att notera är det genomgående stora förtroendet bland kvinnor för politiker, 90 % av 

kvinnorna har mycket stort eller ganska stort förtroende för regeringen, och motsvarande 

siffra är 80 % för riksdagen.  
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Jämfört med tidigare gjorda förtroendeundersökningar är männen i enkätundersökningen 

genomgående mer negativt inställda till politiker än riket som vi kan se nedan. 

 
Inte ens bottennoteringen 1998 kommer ner i samma negativa siffror. Omvänt är kvinnorna 

mer positivt inställda till politiker än riket 2006 som framgår i tabell 5. 

 

Även för politiker som helhet finns det ett större stöd bland kvinnorna. Detta ska ställas mot 

det faktum att en övervägande majoritet av de svarande på frågan vilka de skulle rösta på om 

det vore val idag, svarade oppositionen, som framkommer av Tabell 6. Väljare som 

identifierar sig med något av oppositionspartierna torde ha mindre förtroende för en riksdag 

och en regering som utgörs av Allianspartierna. Då är männens svar mera i linje med deras 

ännu större sympatier med oppositionen och mer tveksamma inställning till riksdag och 

regering, även om den är liten. Mest anmärkningsvärt är männens stora misstro mot politiker i 

allmänhet, där 78 % säger sig har inte särskilt stort eller inget förtroende alls för politiker.  

 

Tabell 6. Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?  

 

    Män  Kvinnor 

Alliansen    22 %   40 % 

Oppositionen    67 %   50 % 

Annan    11 %   0 % 

Bortfall    0 %   10 % 
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Enkätsvaren ger vid handen att det finns ett stort glapp mellan såväl män som kvinnor enligt 

enkätundersökningen kopplat till riket i övrigt. Männen i enkätundersökningen är 

genomgående långt mer kritiska till riksdagen gentemot kvinnorna som är långt mer positiva. 

Dock ska det observeras att männen genomgående generellt sett varit mer kritiska än 

kvinnorna i riket som vi kan se i figur 1. 

 

Figur 1. 

Källa:http://www.som.gu.se/digitalAssets/1299/1299107_2009-26_fortroende_for_riksdagen_1986-2008.pdf 

 

Den kanske viktigaste anmärkningen man bör bära med sig är dock att kvinnorna har störst 

förtroende för politikerna, men minst koppling till dem, som vi snart ska se. 

 

Har man inget förtroende för politiker som grupp, oavsett partitillhörighet blir det givetvis 

också svårare att motivera sig att rösta. Ändå är det en liten del som säger sig vilja avstå att 

göra detta som redovisas i tabell 7 nedan.  

 

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1299/1299107_2009-26_fortroende_for_riksdagen_1986-2008.pdf
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Tabell 7. Tänker Du rösta den 19 september?   

 

Män  Kvinnor 

Ja    89 %   70 % 

Nej    11 %   0 % 

Vet ej    0 %   30 % 

Får ej    0 %  0 % 

 

Det finns alltså en vilja att delta i det politiska livet och man erkänner demokratins betydelse, 

men man finner inga tillfredställande alternativ bland dagens politiker. 89 % av männen och 

70 % av kvinnorna säger att de tänker rösta den 19 september, det kan jämföras med det 81,99 

% valdeltagande vid de allmänna valen 2006.32 Det bör dock observeras att 30 % av 

kvinnorna inte har bestämt sig för om de ska rösta, även om alla säger sig veta vilket parti de 

ska rösta på, sånär som på 10 % bortfall. Inga kvinnor säger sig vilja försaka sin demokratiska 

röst, mot männens 11 %. 

 

5.1.2 Ålder 

Vem man har förtroende för är också kopplat till vem man kan identifiera sig med, även om 

denna koppling inte är exklusiv för varken kön eller ålder, så är det en faktor som kan skapa 

en möjlig spärr såväl som en tillgång för olika åldersgrupper. År 2000 var 81 % av de som 

hade politiska förtroendeuppdrag i kommunerna över 40 år, de flesta var mellan 50-59 år.33 

Endast 6 % var under 30 år.34 Dessutom minskade andelen unga under 30 år med kommunala 

förtroendeuppdrag med 25 % mellan 1995 och 1999.35 Detta skapar en snedfördelning som 

teoretiskt sett missgynnar unga människor. ”En vanlig teori är att de som är väljare i 

nomineringsprocesserna, d.v.s. partimedlemmar och partistyrelser, vanligtvis vill bli 

representerade av personer med en liknande bakgrund och erfarenhet som de själva har. 

Risken är uppenbar att en åldrande medlemskår nominerar och utser allt äldre personer till 

politiska poster.”36 Med åldrande genomsnittsålder i partierna är dels basen, ur vilken 

rekrytering till politiska förtroendeuppdrag, äldre, samt att den åldrande medlemskåren 

                                                 
32 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 
33 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 28 
34 Ibid. ff. 39 
35 Ibid. ff. 83 
36 Ibid. ff. 86 

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html
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tenderar att utse andra äldre medlemmar som representanter. Detta mönster är på sitt sätt 

logiskt, problemet blir dock uppenbart att unga minskar i representation och därmed minskar 

deras incitament att rösta då de får allt svårare att identifiera sig med de allt äldre 

representanterna. Detta skapar i sin tur en ond cirkel som på sikt hotar att fasa ut unga dels ur 

partierna och dels ur de folkvalda församlingarna som vi kan se i figur 2. 

 

 Figur 2.    Källa: http://www.sns.se/document/partimedlemmar.pdf 

 

1 338 091 unga väljare i åldern 18-29 år är röstberättigade den 19 september i 2010 års 

allmänna val.37 De utgör 18,9 % av den totala röstandelen, av dessa knappt 1,4 miljoner 

väljare är 6,1 %, eller 431 012 förstagångsväljare som ska välja politiska representanter som 

är betydligt äldre. ”43–74-åringar är överrepresenterade om man jämför med andelen av 

befolkningen. Allra mest gäller det personer i åldern 60-67 år. Största enskilda årskullen bland 

kandidaterna är 64-åringarna.” skrev kommunernas & landstingens tidning Dagens Samhälle 

12 maj 2010.38 Medelåldern på listorna till kommun- och landstingsvalet är 52 år, men det 

finns unga på dessa listor, 363 stycken är 18 år, dock framkommer det ej i den här artikeln hur 

många av dem som kan räknas befinna sig på s.k. ”valbarplats.”39 Oaktat vilket är det att 

betrakta som tämligen litet då det SCB skriver att: ”2007 finns det 63 500 förtroendeuppdrag i 

kommunerna. I förhållande till den föregående mandatperioden har 3 000 uppdrag försvunnit. 

I landstingen uppgår antalet förtroendeuppdrag till 7 000, vilket är cirka 300 uppdrag färre än 

                                                 
37 Egen sammanställning baserade på siffror från valmyndigheten: 
http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html 
38 http://dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17861 
39 http://dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17861 

http://www.sns.se/document/partimedlemmar.pdf
http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html
http://dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17861
http://dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17861
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2003.”40 Även med denna tillbakagång i förtroendeuppdrag får 363 18-åringar på partiernas 

listor 2010 anses vara en försvinnande liten del. ”Tidigare forskning har visat att kvinnor, 

unga, äldre samt utrikes födda är underrepresenterade bland förtroendevalda i kommunerna. 

Dessa mönster återfinns även i 2007 års undersökning.”41  

 

Lägger man därtill dimensionen kön till ekvationen blir det ännu tydligare att äldre män 

dominerar det politiska livet. Detta kan tänkas skapa en schism och en möjlig alienation 

mellan unga kvinnliga väljare och de facto svenska makthavare, figur 3 illustrerar detta väl. 

 

Figur 3.  Källa: http://www.scb.se/Grupp/valfard/LE0001_2008K02_TI_08_A05TI0802.pdf 

 

Figur 3 ger vid handen en tydlig bild av snedfördelning mellan män och kvinnor, såväl äldre 

som yngre kvinnor är underrepresenterade, men framförallt unga människor, både män och 

kvinnor. ”I en stor internationell undersökning av politiskt deltagande fann man att det 

överallt fanns en koppling mellan kön och politisk aktivitet. I alla länder var män mer aktiva 

än kvinnor.”42  

 

                                                 
40 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf 
41 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf 
42 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 146 

http://www.scb.se/Grupp/valfard/LE0001_2008K02_TI_08_A05TI0802.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf
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Varför är då män mer aktiva än kvinnor i politiken? En möjlig förklaringsmetod är att kvinnor 

inte alls är indifferenta till politik, utan att det delvis beror på resurser och utbildning. Den 

norska kvinnoforskaren Beatrice Halsaa menar att konventionella politikbegrepp är sexistiska. 

Det finns underförstådda kopplingar mellan begreppen politik – män – makt – offentligt. 

Männens starka roll i partierna alienerar kvinnorna från partipolitiken. 43 Kvinnornas 

passivitet är dock till vissa delar enbart skenbar, många kvinnor är engagerade. År 1989 var 

3,4 % av männen medlemmar i olika sorters föreningstyper emedan motsvarande siffra hos 

kvinnorna var 3,1 %. En snarlik siffra, men sett till deras föreningsområde finns det stora 

skillnader. Männen var företrädesvis medlemmar i motororganisationer, idrottsorganisationer, 

frivilliga försvarsorganisationer, kooperativ annat än konsument kooperativ, ordenssällskap 

m.fl. Emedan kvinnorna dominerade konsumentkooperation, humanitära hjälporganisationer, 

kvinnoorganisationer, frikyrkosamfund, pensionärsorganisationer, föräldraföreningar m.fl.44 

 

”År 2000 var 90 procent av befolkningen medlemmar i någon förening. Det är en minskning 

med närmare 2 procentenheter sedan 1992. […] Knappt några skillnader finns totalt sett 

mellan könen när det gäller medlemskap i någon förening. En något större andel män än 

kvinnor förefaller emellertid vara aktiva eller ha något förtroendeuppdrag i någon förening, 

drygt 48 procent av männen och 40 procent av kvinnorna uppger sig vara aktiva i någon 

förening. Beträffande förtroendeuppdrag är andelen drygt 30 procent bland män och 23-24 

procent bland kvinnor.”45 

 

Olof Petersson m.fl. stipulerar i Medborgarnas Makt att synen på demokrati kan grovt 

uppdelas i två olika, den s.k. stora och lilla demokratin; ”Den lilla innebär att en grupp 

personer i direkt, personlig samverkan bestämmer över sina gemensamma villkor. De boende 

har själva makten över hur lekplatsen utanför huset skall ordnas. De anställda avgör när man 

skall ta semester. Idrottsföreningens medlemmar beslutar hur fotbollsplanen skall användas. 

Varken marknad, politiska beslut, tjänstemannaavgöranden eller avtal fäller utslag. En grupp 

medborgare bestämmer över sin egen situation. Den stora demokratin innebär att via abstrakta 

institutioner bestämma över kollektiva angelägenheter. Demokrati i denna mening förutsätter 

två saker: en stat samt folklig kontroll av denna stat. Staten, rättsordningen, 

förvaltningsapparaten är instrument, ett redskap för att förverkliga gemensamma 

                                                 
43 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 147 
44 Ibid. ff. 152 
45 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf
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angelägenheter. Den folkliga kontrollen utövas genom medborgerliga fri- och rättigheter, 

allmän rösträtt och fri opinionsbildning. Den stora demokratin förutsätter politiska partier.”46  

 

Av detta kan vi konstatera, kopplat till de olika föreningarna, att kvinnorna historiskt sett varit 

mer aktiva på den lilla demokratins arena, emedan männen uppehållit sig på den stora dito. 

Männens arena har varit tydligare och de facto mer kopplade till makt och den stora 

demokratin. Såväl utanför som inom det politiska ramverket; ”Andelen kvinnor och andelen 

män varierar även mellan olika typer av politiska sakområden. Det är fler kvinnor än män i 

nämnder som ansvarar för så kallade ”mjuka” verksamheter, som exempelvis vård- och 

omsorgsnämnder. Män är å andra sidan kraftigt överrepresenterade i tekniska nämnder och 

andra ”hårda” nämnder.”47 Det har gett männen ett tydligt övertag på den politiska arenan och 

följaktligen mer makt, samma mönster gör sig gällande mellan unga och gamla i samhället. 

 

5.1.3 Social bakgrund 

Social bakgrund är ytterligare en aspekt som kommer att vägas in i denna uppsats. Då med 

utgångspunkt ur enkätsvaren, två faktorer kommer att tas hänsyn till, föräldrarnas 

yrkesmässiga strata, samt föräldrarnas utbildningsgrad. Alla tillfrågade håller samma 

utbildningsnivå, nämligen tredje året på gymnasiet, därför kommer deras föräldrars bakgrund 

ligga till grund för deras sociala strata. Tabell 8 redogör för vilka grupper de tillfrågades 

föräldrar sorterar under.  

 

Tabell 8. Vad arbetar dina föräldrar med? 

 

Arbetare      52 %  

Jordbrukare      9 %  

Tjänsteman      4 %  

Egen företagare     35 %  

Arbetslös      0 %  

Kommentar: procentsatsen baserat på antal kryss, ej antal svarsenkäter. Vissa har föräldrar från fler 

yrkeskategorier än en 

 

                                                 
46Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 84-85 
47 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf
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Tabell 8 ger vid handen att en majoritet av de tillfrågades föräldrar är arbetare, 52 %, näst 

största kategorin är, något överraskande, egna företagare, 35 %, 9 % är jordbrukare och 4 % 

tjänstemän. Det bör anmärkas att ingen föll under kategorin arbetslös. 

 

Tittar man sedan vidare på vilken utbildning föräldrarna har, tabell 9, kan vi få en bild av 

deras sociala bakgrund ur ett kunskap perspektiv. 

Tabell 9. Vilken utbildning har dina föräldrar? 

 

Grundutbildning   28 % 

Gymnasial    36 % 

Högkola eller annan eftergymnasial utbildning 36 % 

 

Kommentar: procentsatsen baserat på antalet angivna svar, 25 stycken. Vissa har föräldrar från fler 

utbildningskategorier än en 

 

I tabell 9 ser vi att 36 % har gymnasial utbildning, likaså har 36 % högskola eller annan 

eftergymnasial utbildning, emedan 28 % enbart har grundutbildning. 

 

”I Sverige är yrke/klass starkare kopplat till röstande än någon annan social eller ekonomisk 

gruppvariabel.”48 Även om samma rapport påtalar att yrke och klass kopplingen minskats en 

del sedan 1960-talet är det alltså fortfarande en stark motivation för röstning. 

”Socioekonomiska skillnader förekommer beträffande medlemskap och aktiviteter i 

föreningslivet. Bland högre tjänstemän är 96 procent medlemmar i någon förening mot knappt 

90 procent bland icke facklärda arbetare. Lägst är andelen bland studerande, 75 procent.”49 

Det finns en möjlig socioekonomisk koppling mellan det starka stödet för 

oppositionspartierna, företrädesvis socialdemokraterna, och den stora majoriteten ”arbetare” 

bland föräldrarna. Vad beträffar utbildnings nivån hos föräldrarna går det inte att skönja något 

sådant tydligt mönster. Möjligen är det ett tecken på att den utjämning och ideologins och 

klassernas danande betydelse påbörjats redan innan nuvarande ungdomars föräldrageneration. 

 

                                                 
48 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_ME09BR0901.pdf 
49 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0106_2006A01_BR_ME09BR0901.pdf
http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf
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Föräldrarnas engagemang kan också ge en hint om delvis ursprung för det egna intresset, men 

även som bas för värdeöverföring från föräldrarna, både medvetet och omedvetet. Tabell 10, 

redovisar detta i korta drag. 

 

Tabell 10. Är någon av dina föräldrar engagerade partipolitiskt eller i annan 

organisation? 

 

    Män  Kvinnor 

Ja, partipolitiskt   22 %   30% 

Ja, annan organisation   0 %   10 % 

Nej    78 %   60 % 

 

Ensam ger den bilden av att kvinnornas föräldrar var mer aktiva, det går inte att säga något 

generellt om detta, men det förekom en intressant skillnad mellan landsbygd och stad i detta 

avseende, se tabell 11. 

 

Tabell 11. Är någon av dina föräldrar engagerade partipolitiskt eller i annan 

organisation? 

 

    Landsbygd  Stad 

Ja, partipolitiskt   50 %   18% 

Ja, annan organisation   0 %   9 % 

Nej    50 %   73 % 

 

Hälften av föräldrarna till de tillfrågade på landsbygden var partipolitiskt engagerade 

gentemot 18 % i staden. Dock var ingen av de tillfrågades föräldrar på landsbygden engagerad 

utanför partipolitiken, motsvarande siffra i staden var 9 %.  

 

Vad beträffar det egna engagemanget kopplat till föräldrarnas yrke, utbildning och 

engagemang framgår detta ytligt av tabell 12. 
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Tabell 12. Är Du medlem i något politiskt parti eller annan organisation? 

 

Män  Kvinnor 

Ja    22 %   0 % 

Nej    78 %   100 % 

Det går inte att skönja något tydligt mönster mellan föräldrarnas engagemang och den 

tillfrågade gymnasieklassen. Dock korrelerar männens egna engagemang med deras föräldrars 

partipolitiska dito. Till vilken grad vissa elever påverkats av sina respektive föräldrar kontra 

inte påverkats av sina föräldrar framgår inte med någon övertygande tydlighet från den 

genomförda enkätundersökningen. Men social bakgrund har en inte obetydlig roll; ”Vidare 

visar resultaten från 2007 års undersökning att personer med eftergymnasial utbildning, 

liksom höginkomsttagare och offentliganställda är överrepresenterade i politikerkåren.”50 

skriver SCB i sin rapport Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007. Samtidigt som vi 

konstaterar att så är fallet, att det finns en överrepresentation av högutbildade och 

höginkomsttagare, återstår frågan om dess bakomliggande faktorer. Det i sig är föremål för en 

helt egen uppsats, men Anders Bruhn, fil.dr. i sociologi vid Örebro universitet, hävdar att51; 

”Ungdomar identifierade sig sällan med någon särskild social grupp eller klass.”52 Om så är 

fallet får man skriva ner den gängse bilden av social bakgrund som en avgörande variabel för 

ungdomars engagemang. Med en utbredd medelklass där många har grundläggande tillgång 

till god utbildning och förutsättningar i livet får social grupp eller klass en sekundär roll. 

 

5.1.4 Geografi 

Ser man istället till de geografiska förutsättningarna kan man skönja andra trender. 

 

Tabell 13. Vilket förtroende har Du för politiker?  

 

Landsbygd  Stad 

Mycket stort & ganska stort   66 %   36 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  17 %   64 % 

Bortfall    17 %   0 % 

                                                 
50 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf 
51 Baserat på en undersökning utförd genom 17 kvalitativa djupintervjuer med universitetsstuderande såväl som 
arbetande och arbetslösa ungdomar. 
52 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 73 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2007A01_BR_ME09BR0801.pdf
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Tabell 13 ger vid handen att förtroendet för politiker är nära dubbelt så stort på landsbygden 

som i staden, omvänt är missförtroendet för politiker mer än tredubbelt så stort i staden som 

på landsbygden. Tabell 14 och 15 tittar närmare på förhållandet mellan stad och landsbygd för 

de demokratiska institutionerna.  

 

Tabell 14. Vilket förtroende har du för riksdagen? 

  

Landsbygd  Stad 

Mycket stort & ganska stort   67 %   82 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  33 %   18 % 

 

Tabell 15. Vilket förtroende har du för regeringen?  

 

Landsbygd  Stad 

Mycket stort & ganska stort   83 %   82 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  17 %   18 % 

 

Anmärkningsvärt är att förtroendet för riksdagen är större i staden än på landsbygden, där är 

motsvarande siffror 67 % stort & ganska stort förtroende på landsbygden, kontra 82 % stort & 

ganska stort förtroende i staden. Förtroendet för regeringen är i det närmaste identiskt med 

endast 1 % differens.  

 

Hur man tänker rösta förstärker bilden av en delning mellan stad och landsbygd som framgår 

av tabell 16. 

 

Tabell 16. Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?  

 

Landsbygd  Stad 

Alliansen    33 %   36 % 

Oppositionen    67 %   46 % 

Annan    0 %   9 % 

Bortfall    0 %   9 % 
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Vi kan se en viss förskjutning av stöd för de politiska partierna, landsbygden har ett 

överväldigande stöd för oppositionspartierna, och det stödet återfinns, visserligen i en svagare 

form, i staden, och även ett marginellt större stöd för alliansen. Intressantast är dock att 

observera röstning utanför det traditionella politiska systemet, d.v.s. 9 % säger sig vilja rösta 

på något annat parti än de sju ”konventionella” riksdagspartierna. 

 

Röstbenägenhet och medlemskap i parti eller annan organisation varierar även mellan stad 

och landsbygd.  Tabell 17 redogör för vilka som tänker rösta i de allmänna valen den 19 

september, och tabell 18 visa hur de svarade på frågan om de var medlemmar i ett politiskt 

parti eller annan organisation. 

 

Tabell 17. Tänker Du rösta den 19 september?   

 

Landsbygd  Stad 

Ja    83 %   73 % 

Nej    0 %   9 % 

Vet ej    17 %   18 % 

Får ej    0 %   0 % 

 

Tabell 18. Är Du medlem i något politiskt parti eller annan organisation? 

 

Landsbygd  Stad 

Ja    17 %   9 % 

Nej    83 %   91 % 

 

Det finns en större röstbenägenhet på landsbygden jämfört med staden. 83 % av 

landsbygdsbefolkningen sade att de tänker rösta den 19 september mot stadens 73 %. Värt att 

notera är även att 9 % av stadens svarande sade att de inte tänker rösta överhuvudtaget mot 0 

% på landsbygden. Både i stad och på landsbygd finns det dessutom stora grupper som ännu 

är osäkra på om de ska rösta eller ej. De svarande från landsbygden var dessutom, i nästan 

dubbelt så stor utsträckning som sina motsvarigheter från staden, medlemmar i politiska 

partier eller andra organisationer. Tydliga majoriteter var fortfarande inte medlemmar, men 
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bland de som faktiskt var det fanns en tydlig skillnad beroende på vilken geografisk hemvist 

man tillhörde. 

 

Men trots att de svarande från landsbygden har ett större förtroende för politiker, säger sig 

vilja delta i de allmänna valen i större utsträckning än deras motsvarighet från staden och nära 

dubbelt så många är medlemmar i ett politiskt parti eller annan organisation, så har de både 

mindre politiskt intresse och engagemang som tabell 19 visar. 

 

Tabell 19. Vilket intresse har Du för politik?   

 

Landsbygd  Stad 

Mycket stort & ganska stort   17 %   45 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  83 %   55 % 

 

Endast 17 % från landsbygden säger sig ha ett mycket stort eller ganska stort intresse för 

politik mot stadens hela 45 %. Det går alltså inte att döma ut stadsbornas intresse för politik 

baserat på deras låga förtroende för politiker och ovilja att delta i de allmänna valen. Det var 

enbart i staden som röster på andra partier än de konventionella partierna återfanns. 

 

På frågan varför man ej var medlem i något parti eller annan organisation framgick dessutom 

tydliga skillnader på orsaker. 

  

Tabell 20. Om Du INTE är medlem i ett politiskt parti, varför inte? 

      

    Landsbygd  Stad 

För att det att för mycket tid   0 %   0 % 

För att jag har svårt för att köpa ett helt paket åsikter  20 %       30 % 

Det finns andra bättre sätt att engagera sig på  0 %   0 % 

Ointresserad av politik och samhällsfrågor  60 %   40 % 

Har för lite kunskap    20 %   20 % 

Annat skäl     0 %   10 % 

 

Kommentar: Två enkätsvar visade på medlemskap, därför är % baserat på bortfall av dessa 
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Bland de svarande från landsbygden sade sig hela 60 % vara ointresserade av politik och 

samhällsfrågor, 20 % hade för lite kunskap och 20 % hade svårt för att köpa ett helt paket 

politiska åsikter. I staden var siffrorna inte helt olika, även där var det ointresse som var den 

enskilt största anledningen, man hade även svårare för att köpa hela paket med åsikter. 
 

Inte heller politiska förtroendeuppdrag lockade de svarande från landsbygden, ingen av de 

tillfrågade sade sig villiga att ta ett politiskt förtroendeuppdrag som framgår av tabell 21. 

Tabell 22 indikerar det stora avståndstagandet hos landsbygdsbefolkningen att ta 

förtroendeuppdrag. 

 

Tabell 21. Kan Du tänka dig att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i kommun, landsting 

eller riksdag? 

 

    Landsbygd  Stad 

Ja    0 %   36 % 

Nej    100 %   64 % 

 

Tabell 22. Att ta ett politiskt förtroende uppdrag hade varit  

 

Landsbygd  Stad 

Ett stort steg & Ett ganska stort steg   83 %   36 % 

Ett litet steg & Inte märkvärdigt alls  17 %   64 % 

 

I staden sade sig hela 36 % säga sig villiga att göra detta, återigen märkligt mot bakgrund av 

det bristande förtroendet för politiker och viljan att delta i de allmänna valen. 83 % från 

landsbygden ansåg att det skulle vara ett stort eller ganska stort steg att ta ett politiskt 

förtroendeuppdrag. Intressant nog uppgav 17 % att det skulle vara ett litet eller inget stort steg 

alls, ändock var ingen av dessa 17 % benägna att ta ett politiskt förtroendeuppdrag. I staden 

var svaren identiska med huruvida de skulle kunna tänka sig att ta politiska 

förtroendeuppdrag, ett mera logiskt utfall.  
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5.2 Systemspärrar 

 

Enligt en offentlig utredning gjort 1993 stipulerar man att: ”den representativa demokratin i 

Sverige bygger på grundtanken att den politiska verksamheten utövas främst genom de 

politiska partierna.”53 Något som statsvetaren Lauri Karvonen i demokratirådets rapport 1999 

kommenterar som: ”brutal i sin ärlighet”.54 Detta suggererar att man sätter likhetstecken, i 

dagens Sverige, mellan representativ demokrati och partidemokrati. Kanske har vi svårt att 

föreställa oss representativ demokrati utan partier55. Sverige har dock uppenbarligen valt den 

representativa demokratin som sitt uttryckssätt för den folkliga viljan även om andra 

alternativ finns, så långt allt gott. Däremot väcks frågan om representativ demokrati alltid bäst 

tar sig uttryck i partidemokrati. Oaktat vilket finns det mycket som tyder på att det är svårt att 

organisera representativ demokrati under andra former än någon form av partipolitik. ”Om 

partierna inte funnits idag, skulle vi uppfinna dem imorgon” myntade partiforskaren Kay 

Lawson i sin bok Political parties and party competition, 1993.56 Det finns något tilltalande i 

denna fras, så länge man tror att människor kommer ha delade åsikter, men ändå dela åsikter 

inom vissa grupper, och dessa grupper bättre kan tillvarata sina intressen i grupp och är 

medvetna om det, ja då kommer vi oundvikligen få partibildningar. 

 

5.2.1 Ideologins frånvaro & likformighet över partigränserna 

De politiska ideologierna har länge varit vägledande för såväl politiska ledare som väljare. De 

traditionella tre, konservatism, liberalism och socialism har fungerat som kompass och pekat 

ut en färdriktning, även om man som väljare inte visste exakt hur ett parti stod i en specifik 

fråga kunde man med denna kompass få ett hum om vilket riktning partiet pekade mot, utan 

att för den skull genomföra en genomgående studie av dess partiprogram. ”Efter hand 

minskade de ideologiska skillnaderna mellan partierna. Mot slutet av 1950-talet hade 

utvecklingen gått så långt att det uppstod en debatt om ideologiernas död.”57 Denna passus ger 

vid handen den tillbakagång ideologin haft på den internationella såväl som på den svenska 

                                                 
53 SOU 1993:21, ff. 15 
54 Petersson, Olof, Demokrati på svenskt vis, ff. 106 
55 Även om detta förekommer om än i begränsad utsträckning, Marshallöarna, Kiribati, Nauru och Tuvalu är 
länder där parlamentsledamöterna väljs in som ”individer och inte som partimarionetter”. (Anckar 1999) 
56 Petersson, Olof, Demokrati utan partier, ff. 17 
57 Ibid. ff. 40 
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arenan.58 Att ideologin är död torde vara en överdrift, men det politiska landskapet har 

ändrats. Det är inte längre arbetare mot borgare eller aristokrati. Många av de tvistefrågor som 

skiljde parterna åt har överbryggats, låt gå för att många ideologiska frågor kvarstår, men med 

en växande medelklass, allmän välfärd och en liberal marknadsekonomi tycks många av de 

traditionella slagfälten vara förvunna. Låt vara att nya har tagit deras plats, men kraven på 

allmän rösträtt eller öppenhet mot sin omvärld kontra detaljer kring regleringen av 

sjukförsäkringen eller nivån på a-kassan utgör inte lika tydliga exempel på ideologisk 

åtskillnad. Det kan i många stycken göra att partierna upplevs som lika och där skillnaderna är 

marginella eller små, så är man också tämligen lika. I praktiken finns det både likheter och 

skillnader, men det är de unga väljarnas upplevelse av dessa likheter som ligger till grund för 

hur de också förhåller sig till partierna. 

 

Tabell 23. Upplever Du de politiska partierna som lika?  

 

Män  Kvinnor 

Instämmer helt & Instämmer till stor del  22 %   20 % 

Instämmer till viss del & Instämmer inte alls 78 %   80 % 

 

Tabell 24. Upplever Du de politiska partierna som lika? 

    

    Landsbygd  Stad 

Instämmer helt & Instämmer till stor del  33 %   18 % 

Instämmer till viss del & Instämmer inte alls 67 %   82 % 

 

Tabell 23 och 24 visar dock på motsatsen till de teser som framläggs i Demokratirådets 

rapport från år 2000. Varken kvinnor, män, landbygden eller stadsborna anser att de politiska 

partierna är särskilt lika, tvärtom finns det en överväldigande majoritet som anser att så inte är 

fallet. I detta fall får det dock antas att det bristfälliga underlaget i den gjorda 

enkätundersökningen är avvikande och demokratirådets rapport ligger närmare sanningen. 

Icke desto mindre kan det vara intressant att observera i denna enkäts fall hur den avviker från 

den allmänna hållningen. Enkätundersökningen till skillnad från Anders Bruhns forskning 

visar att en stor del av de unga ser skillnader mellan partierna. Bruhns forskning, som vi 

                                                 
58 För vidare läsning om ideologins tillbakagång efter 1950-talet se Demokratirådets rapport Demokrati utan 
partier ff. 40 samt Daniel Bell (1960) samt Herbert Tingsten (1966) 
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tidigare sett, däremot konstaterar att: ”Alla ungdomar i undersökningen ville ha klarare 

ideologiska skiljelinjer i politiken. […] bristen på tydliga ideologiska skiljelinjer är också en 

viktig förklaring till de ökade partibytena och det minskade engagemanget. Man engagerar sig 

inte i ett parti på grund av att det har en bra hållning i en enskild fråga. Man engagerar sig på 

grund av den politiska linjen i dess helhet.”59 Ytterligare en passus i Bruhns undersökning 

sätter fingret på ideologins tillbakagång och svårigheterna det medför för de utan någon fast 

ideologisk förankring: ”Det problem många upplever är att partierna står för en ganska 

likartad linje samtidigt som de erbjuder ett ”smörgåsbord” i sakfrågorna. Eftersom partiernas 

hållning i sakfrågorna inte anknyter till en tydlig ideologi måste man därför ta ställning i de 

olika frågorna var för sig. Problemet blir då att ett parti kan ”vara bra” i vissa frågor, ett annat 

i andra etc. eftersom man inte kan stå för allt kan man inte heller sluta upp bakom ett enskilt 

parti.”60 

 

5.2.2 Partipolitikens former & partipolitiken som påverkanssätt  

Metoder för påverkan är viktiga, för att kunna fullfölja sina medborgerliga plikter i 

demokratin är det viktigt att man har reella påverkansmöjligheter. Vi befinner oss i en 

tillsynes paradoxal situation där allt färre väljer att engagera sig partipolitiskt, samtidigt som 

det politiska intresset ökar.61 

 

Hur man påverkar är därför föremål för viss granskning. 

 

Tabell 25. Man kan påverka bäst    

 

Män  Kvinnor 

I ett politiskt parti    44 %   10 % 

I en annan organisation   12 %   60 % 

Själv    44 %   30 % 

 

Här finns intressanta skillnader, män anser att partipolitik eller enskilt är de bästa 

påverkansvägarna. Man ska dock inte dra för stora växlar av detta, att man tillerkänner att 

                                                 
59 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 75 
60 Ibid. ff. 75 
61 Ibid. ff. 13 



 40

makten ligger hos partierna, 44 %, betyder inte nödvändigtvis att det är det man själv hade 

föredragit. Anmärkningsvärt är dock att kategorin ”själv” har en lika stor andel på 44 %.  

 

Jämför man det sedan ur ett landsbygds – stadsperspektiv kan man konstatera att alla de som 

anser att man kan påverka bäst själv också kommer från staden. Stadsbor har en tendens av 

mera individualistiskt tänk framför partiet eller organisationen som påverkans metod.  

 

Tabell 26. Man kan påverka bäst    

 

Landsbygd  Stad 

I ett politiskt parti    33 %   18 % 

I en annan organisation   67 %   27 % 

Själv    0 %   55 % 

 

Anmärkningsvärt är också kvinnornas övervägande tilltro till organisationer som politisk 

metod, därefter självständiga insatser och sist partipolitiken. De svaren är mer i linje med den 

allmänna diskussionen att ungdomar vill ha annorlunda påverkanssätt som är rakare och 

enklare än stelbenta partier. Hela 60 % av kvinnorna svarar att de anser att ”annan 

organisation” är det bästa sättet att påverka i samhället på. Här finns en parallell till 

landsbygden där hela 67 % också anser att ”annan organisation” är bästa metod.  

 

Samtidigt som denna stora misstro mot partipolitiken verkar existera anser sig det svenska 

folket, oavsett ålder, vilja behålla det politiska systemet vi har baserat på politiska partier. År 

2000 svarade så många som 80-81 % att de ansåg de politiska partierna som nödvändiga för 

det politiska systemets skulle fungera i Sverige.62 

 

Ett annat stort hinder, utöver ointresset, är att många unga upplever svårigheter med att köpa 

hela paket av politiska åsikter. Den individualistiska tendensen lyser här igenom, man vill inte 

bli definierad av ett parti, man vill definiera sig själv. Tabell 27 ger ett män – 

kvinnoperspektiv på detta. 

 

 

                                                 
62 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 39 
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Tabell 27. Om Du INTE är medlem i ett politiskt parti, varför inte? 

      

    Män  Kvinnor 

För att det att för mycket tid   14 %   0 % 

För att jag har svårt för att köpa ett helt paket åsikter  29 %       30 % 

Det finns andra bättre sätt att engagera sig på  0 %   0 % 

Ointresserad av politik och samhällsfrågor  43 %   40 % 

Har för lite kunskap    14 %   20 % 

Annat skäl     0 %   10 % 

 

 

Ca 30 % av såväl männen som kvinnorna har svårt för att köpa ett paket med åsikter som de 

själva inte delar fullt ut. Det kan förmodas att bland dessa återfinns många av de som anser 

sig vara politiskt intresserade men av flera olika anledningar inte väljer att engagera sig 

politiskt.  

 

Tabell 28. Vilket intresse har Du för politik? 

   

    Män  Kvinnor 

Mycket stort & ganska stort   56 %   30 % 

Inte särskilt stort & Inget alls  44 %   70 % 

 

För kvinnorna korrelerar det med andelen som anser sig vara intresserade av politik exakt, för 

männen däremot förekommer även anledningar såsom ”det tar för mycket tid” och 

”okunskap”. Även okunskap ligger till grund för en icke helt betydelselös del av kvinnorna, så 

även ”andra skäl”. Liknande siffror framkommer även om man granskar de samlade resultaten 

i tabell 29. 

 

Tabell 29. Om Du INTE är medlem i ett politiskt parti, varför inte? 

 

För att det att för mycket tid     6 % 

För att jag har svårt för att köpa ett helt paket åsikter    29 %      

Det finns andra bättre sätt att engagera sig på    0 % 

Ointresserad av politik och samhällsfrågor    41 % 
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Har för lite kunskap      18 % 

Annat skäl       6 % 

 

 

Det tycks råda någon sorts metodologisk individualism där individer vill forma kollektivet 

och inte bli formade av det. Att den tendensen finns bland människor ger dock ej vid handen 

huruvida så faktiskt är fallet. Men att det finns en individualistisk strömning bland de 

tillfrågade är inte att ta miste på. Detta oaktat att den stora majoriteten bekänner sig till 

vänster, den traditionellt kollektivistiska politiska delen av spektrumet. Detta ligger väl i linje 

med ideologins förmodade tillbakagång. 

 

5.2.3 Ansvar och politiskt alibi 

Elisabeth Ljungberg, forskare vid demokratiinstitutet i Sundsvall, gjorde en studie om unga i 

politiken där hon intervjuade ett antal engagerade unga om deras åsikter kring politik och 

demokrati. Ett svar är särskilt målande och relevant för den här studien. En ung tjej svarade på 

frågan ”om det är någon efterfrågan på unga när de kommer in i partiet”. Hon svarar då: ”Ja 

jag är ett väldigt bra alibi både för fullmäktige och partiet i och med att jag är ung och tjej, 

så är det ju.”63 Mycket tyder på att så är fallet, med den bristande ungdomliga 

representationen i folkvalda församlingar får partierna allt svårare att legitimera sig i 

ungdomars och andra generationsengagerades ögon. Unga riskerar att dels bli ett alibi och de 

unga riskerar även att uppleva sig själva som politiska alibin. Oavsett vilket är det en olycklig 

utveckling för svensk demokrati. 

 

Efterfrågan verkar finnas där, de styrande vill ha in unga människor i politiken, ytterligare 

någon från undersökningen svarade: ”Det är ständig efterfrågan på yngre.”64 Detta varierar 

givetvis från plats till plats och över tid, men det finns ändå ett bestående orosmoment i detta, 

även om många äldre förtroendevalda har en gedigen och uppriktig ambition med en bred 

representation finns det ändå risker för att unga blir just politiska alibin såväl i församlingen 

som sådan, men även för de enskilda partierna. 

 

                                                 
63 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 45 
64 Ibid. 
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Samtidigt som det öppnar för en möjlighet för de ungdomar som är intresserade kan det också 

växa och bli en belastning som i sin tur skrämmer bort unga från den politiska scenen. 

”Definitivt, partiet skriker efter personer som vill engagera sig. Det är oerhört lätt att göra 

karriär på lokal nivå om man vill göra det.”65 säger en annan på samma fråga. Ytterligare en 

intervjuad ungdom sätter dock fingret på potentiella problem med detta: ”Ja tyvärr efterfrågas 

det alltför mycket. Det är ju så att eftersom partiapparaten krymper och vi får färre och färre 

unga människor som är kvar, så unga människor som är kvar har man lätt att kväva. De vill 

ha med en överallt liksom.”66 Detta överutnyttjande kan ta formen av tillväxthämmande 

snarare än uppmuntrande. Att många unga faktiskt kan få möjligheten att ta politiska uppdrag 

får ses som något positivt, men formerna passar inte alltid unga människor som står i 

begreppet att studera vidare och flytta från orten, eller rent av svårigheten att säga nej när man 

väl får förtroendet. Det vore potentiellt svårt för en engagerad ungdom som vill göra något av 

sitt engagemang att tacka nej när man erbjuds möjligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 45 
66 Ibid. 
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5.3 Individspärrar 

I ungdomsstyrelsen rapport; ”Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik” 

från år 2000, förfäras man över det rekordlåga valdeltagandet under riksdagsvalet 1998, 

endast 74 % av förstagångsväljarna utnyttjade då sin röst. En ”dramatisk nedgång jämfört 

med tidigare val”. Man konstaterar att sedan 1964 har valdeltagandet bland 

förstagångsväljarna varit under 80 % endast en gång, det var valet 1976, då var valdeltagandet 

76 %. Samma år röstade dessutom färre kvinnor än män, något som inte skulle hända igen 

förrän riksdagsvalet 1998.67 Riksdagsvalet 2002 sjönk valdeltagandet ytterligare, då till nya 

rekordlåga nivåer, endast 70 % av förstagångsväljarna utnyttjade sin rösträtt i det valet. 

Riksdagsvalet 2006 såg en uppgång till 1976 års nivå till 76 % valdeltagande.68 

”Valdeltagandet bland förstagångsväljarna ökade med 6 procent. Särskilt stor var ökningen 

bland unga kvinnor” sa Inger Ashing, chef för verksamhetsområdet Nationell och kommunal 

ungdomspolitik hos Ungdomsstyrelsen till tidningen Riksdag och Departement den 16 augusti 

2007.69 En iakttagelse är att flera studier visar på att själva normen att rösta har försvagats. 

(Teorell & Westholm 1999)70 Det är ingen självklarhet eller ses inte som en medborgerlig 

plikt i samma utsträckning som förr att gå och utnyttja sin röst.71 

 

Unga väljer att inte använda sina röster i lika stor utsträckning som förut. Några av 

anledningarna har vi tagit del av ovan, men är allt samhället och det politiska systemets 

uppbyggnads fel? Är de inneboende spärrarna de ensamma bovarna i dramat? Att dra en 

sådan slutsats vore att ignorera många uppenbara metodologiskt individuella faktorer. Några 

svar torde ligga i de enskilda individer som gruppen ungdomar faktiskt utgör. Några av dem 

ska redogöras för här. 

 

5.3.1 För höga krav på sig själv och/eller partiet & Enfrågerörelser 

framför paketlösningar 

Enligt Adrienne Sörbom, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet, är ”svårigheten att 

ta ställning och stora krav på eget engagemang” de två främsta orsakerna till att ungdomar 

                                                 
67 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 3 
68 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,6898,00.html 
69 http://www.rod.se/politikomraden/demokrati/Allt-fler-unga-rostar/ 
70 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 72 
71 Ibid. 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0%2C2440%2C6898%2C00.html
http://www.rod.se/politikomraden/demokrati/Allt-fler-unga-rostar/
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låter bli att delta i partipolitiken.72 Samtidigt som det partipolitiska engagemanget sjunker 

ökar det politiska intresset.73 

 

Ungdomar har höga krav på sitt eget engagemang såväl som på organisationen de deltar i. 

Intresset är bevisligen stort bland många ungdomar, samtidigt känner många av dem att de 

inte kan engagera sig därför att de anser sig vara otillräckligt insatta och få orkar eller vill, 

uppenbarligen, inte lägga ner den tid det tar att läsa på. Därmed har man inte avsagt sig allt 

politiskt engagemang, men det finns möjligen andra vägar som lockar. Enfrågerörelser är en 

förmodad sådan andra väg när partipolitiken betraktas som en återvändsgränd. Där kan man 

snabbt sätta sig in i frågan, ofta är det appellerande frågor som ”rädda valarna” eller ”miljön”. 

Frågor som är tydliga, samtidigt som de politiska förtecknen kanske försvinner i bakgrunden 

och därför tvingas man inte ta ideologisk ställning och på så vis också köpa de politiska 

åsiktspaket man anser sig behöva ta på köpet. Samtidigt får man ändå en tydlig uppdelning 

mellan ”dem”, som man anser förstör miljön, och ”vi”, de som man anser värnar miljön. Den 

luddiga gränsen mellan partierna i riksdagen byts ut mot två väldigt tydliga alternativ. 

Medlemskapet är en indikator på detta. 

 

Tabell 30. Är Du medlem i något politiskt parti eller annan organisation?  

 

Ja      11 %  

Nej      89 % 

 

Andelen medlemmar i enkätundersökningen är tämligen få, jämfört med riket i övrigt är det 

snarast omvända siffror. Emedan 90 % av svenskarna var medlemmar i någon förening år 

2000 var endast 11 % av de tillfrågade i enkätundersökningen.74 Kanske var de tillfrågade 

mindre aktiva än övriga landet i föreningar och organisationer, samtidigt bör man observera 

att unga människor i åldern 16-24 är de minst aktiva, den kategori under vilken enkätsvaren 

kom ifrån, som framgår av figur 4.75 Inte ens sambandet mellan föräldrars engagemang och 

deras ungdomars dito gör sig gällande. Sedan går det visserligen inte att utesluta att dessa 

ungdomar i framtiden kommer vara mer benägna att delta i det politiska livet. 

 

                                                 
72 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 11 
73 Ibid. ff. 13 
74 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2000I02/LE98SA0301_01.pdf 
75 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2000I02/LE98SA0301_01.pdf
http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf
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Figur 4.    Källa: Det svenska Föreningslivet76  

 

Kopplar man sedan detta till föräldrarnas engagemang finns det ingen korrelation, vilket 

antyder att ungdomar idag är mindre engagerade än den äldre generationen, eller att unga 

ventilerar sina politiska åsikter på andra forum än de som varit vanliga traditionellt sett.  

 

Tabell 31. Är någon av dina föräldrar engagerade partipolitiskt eller i annan 

organisation? 

 

Ja, partipolitiskt   26 %    

Ja, annan organisation   5 %  

Nej    68 %   

 

Bland enkätsvaren var föräldrarna nära tre gånger så engagerade som sina barn, samtidigt som 

vi vet att människor är mer aktiva i äldre ålder. Förmodar man att de svarandes föräldrar 

befinner sig någonstans i åldersspannet 35-65 ger det ändå en indikation att de svarande är 

långt mindre aktiva än genomsnittet. 

 

5.3.2 Intresse för politik 

Intresset delar enkätsvaren itu som ses i tabell 32. En annan indikator på intresse är hur många 

som kan tänka sig att ta ett förtroendeuppdrag vilket ger en hint om hur många intresserade 

som är villiga, eller kan tänka sig att få utlopp för sitt intresse via den partipolitiska 

påverkansmodellen. 

                                                 
76 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf
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Tabell 32. Vilket intresse har Du för politik? 

 

Mycket stort & ganska stort  42 %  

Inte särskilt stort & Inget alls   58 %  

 

Tabell 33. Kan Du tänka dig att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i kommun, landsting 

eller riksdag? 

 

Ja      21 %  

Nej      79 % 

 

42 % mot 58 % i intresse, samtidigt är enbart 21 % villiga att ta politiska förtroendeuppdrag 

mot 79 % som ej vill det. Det leder oss till att enbart hälften av de som säger sig vara politiskt 

intresserade kan tänka sig ta politiska förtroendeuppdrag. Den andra halvan är intresserade, 

men vill inte påverka inom ramen för partipolitiken som förtroendevald. 

 

Sett till riket ligger de tillfrågade något under det nationella intresset för politik som framgår 

av figur 5. 

 

Figur 5. Källa: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0104_2008A01_BR_ME09BR0802.pdf 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0104_2008A01_BR_ME09BR0802.pdf
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Det politiska intresset för de som uppgav sig vara mycket eller ganska intresserade av politik, 

i riket i alla åldrar låg 2006 på 54 %.  

 

Tabell 34 försöker mäta graden av intresse respektive ointresse. 

 

Tabell 34. Att ta ett politiskt förtroendeuppdrag hade varit 

 

Ett stort steg & Ett ganska stort steg   53 %    

Ett litet steg & Inte märkvärdigt alls  47 % 

 

53 % som anser att det vore ett stort steg eller ett ganska stort steg att ta ett 

förtroendeuppdrag. Det betyder att 5 % som inte vill ta ett politiskt uppdrag säger att det hade 

varit ett litet steg eller inget märkvärdigt alls att ta ett om man nu hade befunnit sig i den 

situationen.  

 

Tabell 35 och 36 försöker mäta graden av intresse respektive ointresse med ett 

könsperspektiv. 

 

Tabell 35. Kan Du tänka dig att ta ett politiskt förtroende uppdrag i kommun, landsting 

eller riksdag? 

 

    Män  Kvinnor 

Ja    33 %   10 % 

Nej    67 %   90 % 

 

Tabell 36. Att ta ett politiskt förtroende uppdrag hade varit  

 

Män  Kvinnor 

Ett stort steg & Ett ganska stort steg   56 %   50 % 

Ett litet steg & Inte märkvärdigt alls  44 %   50 % 

 

Samtidigt som männen är mer villiga att ta uppdragen tycker en majoritet av männen att det 

hade varit ett stort steg. Hos kvinnorna å andra sidan är det enbart 10 % som skulle säga ja till 
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ett politiskt förtroendeuppdrag, men som i någon mån anser att steget att göra det är lite 

mindre än vad männen gör. 

 

5.3.3 Förtroendet för politiker 

Vilket förtroende man har för politiker är som vi sett tidigare en av de avgörande punkterna 

för såväl intresse som engagemang i det konventionella politiska livet. Förtroendebrist verkar 

dock inte vara den primära orsaken för de tillfrågade i enkätundersökningen då såväl riksdag 

som regering får godkänt med råge. Endast det allmänna förtroendet för politiker brister, det 

antyder att det finns ett förtroende för de samhälleliga institutionerna såsom riksdag och 

regering, men det finns ett sämre förtroende för de män och kvinnor som fyller dem. 

Samtidigt som det skulle kunna vara en sporre för ungdomar, och andra, som känner att de 

styrande gör fel, att engagera sig själva, så ligger det närmare tillhands att tro att många 

avskräcks och utvecklar en alienation och ett avståndstagande till politiker och politiken. 

Välfärdssamhället med alla de grundläggande skydden och det vardagliga livets värnande har 

i viss mån skapat en politisk apati. Det känns inte lika angeläget när man väl har alla 

rättigheterna att engagera sig. Så tycks det sig när man granskar statistiken, vi har inte någon 

anstormning till politiska förtroende uppdrag och politiska partier, utan tvärtom en flykt. 

 

Det allmänna förtroendet för politiker och de demokratiska institutionerna får ändå bedömas 

vara tämligen högt som framfår av tabellerna 37, 38 och 39. 

 

Tabell 37. Vilket förtroende har du för politiker? 

 

Mycket stort & ganska stort  42 %    

Inte särskilt stort & Inget alls  58 %   

  

Tabell 38. Vilket förtroende har du för riksdagen? 

 

Mycket stort & ganska stort  69 %    

Inte särskilt stort & Inget alls  31 %  
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Tabell 39. Vilket förtroende har du för regeringen? 

 

Mycket stort & ganska stort  73 %    

Inte särskilt stort & Inget alls  27 % 

 

Totalt sett övervägande positivt för de demokratiska institutionerna emedan politiker generellt 

sett erhåller ett mindre förtroende. Något man hade kunnat bedöma som motsägelsefullt, eller 

som att man hyser mest agg gentemot lokalpolitiker i form av landstings- och 

kommunpolitiker. Det går dock ej att göra någon sådan bedömning utifrån dessa siffror. 

 

Huruvida man har för avsikt att rösta i de allmänna valen den 19 september framgår av tabell 

40.  

 

Tabell 40. Tänker Du rösta den 19 september? 

 

Ja      79 %  

Nej      5 %  

Vet ej      16 %  

Får ej      0 % 

 

Förtroende ligger till grund för att många av de tillfrågade väljer att använda sin röst, väldigt 

få i form av proteströst dock. Hela 79 % säger att de tänker rösta 19 september, mot endast 5 

% nej och 16 % vet ej. 

 

Hur dessa röster fördelar sig är också av visst intresse. 

 

Tabell 41. Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?  

 

Alliansen    34 % 

Oppositionen    60 % 

Annan    6 % 

 

Kommentar: Ett bortfall, % baserat på resterande enkätsvar 
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Av de som säger sig vilja rösta är det enbart 6 % som har för avsikt att rösta på ett ”annat” 

parti än de sju riksdagspartierna. Det ligger väl i linje med valet 2006 då 5,67 % röstade på 

övriga partier som vi ser i figur 6. 

 

 

Figur 6.     Källa: Valmyndigheten77 

 

Beträffande röstning på partier utanför den traditionella riksdagssfären så är 

europaparlamentsvalet en bättre indikator på den potential till avvikande meningar som finns 

till de traditionella partierna. 

 

 

Figur 7.     Källa: Valmyndigheten78 

 

                                                 
77 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 
78 http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html 

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html
http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html
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Junilistan, Feministiskt initiativ och framför allt Piratpartiet är sådana exempel både nutida 

och inom en nära historia. 

 

5.3.4 Engagemang för politik 

Engagemanget för politik kan komma från flera olika håll, på nära nog lika många sätt kan de 

sedan ta sig uttryck. Att unga inte väljer partipolitiken är vid det här laget uppenbart, 

samtidigt är det viktigt att komma ihåg de alternativa metoder många unga väljer att ventilera 

sina åsikter på. Här kommer de mera konventionella icke-våldsmetoderna att tas upp. 

Samtidigt säger många ungdomar att kunskap är en viktig faktor för samhällsengagemang. 

Det är en stor anledning till att många unga låter bli att ta del av det politiska livet på 

traditionellt vis. 

 

Få unga väljer att direkt engagera sig i parti eller organisation, även om de 11 % från 

enkätundersökningen, tabell 42, får anses som ”okej” med tanke på den annars så låga 

medlemsfrekvensen i riket.  

 

Tabell 42. Har du engagerat dig ideellt för något parti eller organisation de senaste 12 

månaderna? (T.ex. deltagit i kampanj, möten etc.) 

 

Ja      11 %  

Nej      89 %  

 

Man ser också en förskjutning av engagemanget till landsbygden för denna sorts engagemang. 

 

Tabell 43. Har du engagerat dig ideellt för något parti eller organisation de senaste 12 

månaderna? (T.ex. deltagit i kampanj, möten etc.) 

 

    Landsbygd  Stad 

Ja    17 %   9 % 

Nej    83 %   91 % 

 

Man är alltså nära dubbelt så engagerad i något parti eller annan organisation på landsbygden 

som man är i staden. 
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När det gäller andra metoder som är mera passiva och skulle kunna räknas som 

”självständiga” insatser är staden ikapp och förbi med minsta möjliga marginal, se tabell 44 

och 45.  

 

Tabell 44. Burit en politisk knapp eller annat märke de senaste tolv månaderna? ? (Med 

aktivt budskap t.ex. politiskt eller rosa/blå bandet, rödkorset pins etc.) 

 

Ja      16 %  

Nej      84 % 

 

Tabell 45. Burit en politisk knapp eller annat märke de senaste tolv månaderna? ? (Med 

aktivt budskap t.ex. politiskt eller rosa/blå bandet, rödkorset pins etc.) 

      

    Landsbygd  Stad 

Ja    17 %   18 % 

Nej    83 %   82 % 

 

18 % i staden sade sig ha burit en politisk knapp eller annat märke de senaste 12 månaderna. 

16 % totalt, vilket ger en svagt starkare bild än de som säger sig vara medlemmar i parti eller 

annan organisation, men långt lägre än de som säger sig vara intresserade av politik. Att bära 

en politisk knapp förblir en marginaliserad uttryckssymbol. En politisk knapp får räknas som 

en enskild insats som inte kräver särskilt mycket från dess utövare. Att bära på rosa eller blå 

bandet ses knappast som någon kontroversiell handling och kräver en liten insats, samtidigt 

som man givetvis också kan göra ett tydligt och radikalt ställningstagande genom att bära en 

knapp eller pin med ett betydligt mer provocerande budskap, exempelvis en israelisk eller 

palestinsk flagga m.m. 

 

Också protestlista får anses vara en insats av mindre ansträngande karaktär, även om den är 

mer utbredd än att bära politisk knapp.  

Tabell 46. Skrivit på protestlista eller deltagit i någon bojkott de senaste 12 månaderna? 

 

Ja      32 %  

Nej      68 % 
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Tabell 47. Skrivit på protestlista eller deltagit i någon bojkott de senaste 12 månaderna?

     

Landsbygd  Stad 

Ja    17 %   36 % 

Nej    83 %   64 % 

 

Här är det hela 32 % som skrivit på protestlista eller deltagit i en bojkott de senaste 12 

månaderna. Här har stadsbor varit dubbelt så engagerade som landsbygdsborna, en 

förskjutning tillbaka till den ”aktivare” landsbygden. 

 

Demonstration tar karaktären, precis som medlemskapet, av en mera aktiv aktion. 

Tabell 48. Deltagit i demonstration eller annan aktivitet de senaste 12 månaderna? 

 

Ja      11 %  

Nej      89 %  

 

Tabell 49. Deltagit i demonstration eller annan aktivitet de senaste 12 månaderna? 

      

    Landsbygd  Stad 

Ja    17 %   0 % 

Nej    83 %   100 % 

 

Återigen ser vi en tydlig trendförskjutning åt landsbygden. Ingen, 0 %, av de tillfrågade från 

staden hade deltagit i en demonstration de senaste 12 månaderna mot 17 % från landsbygden. 

Dessa data är på inget sätt statistiskt säkerställda, men ger ändå vid handen en intressant 

intressekonflikt mellan stad och landsbygd. Man bör dock observera de identiska svaren från 

landsbygdens sida, det finns en stor sannolikhet att det är samma aktiva människor som står 

bakom dessa 17 % i samtliga fall. 

 

Samma siffror med ett man - kvinnoperspektiv visar att män är mindre benägna att engagera 

sig i parti eller organisation, trots att de är medlemmar i högre grad. Möjligen är kvinnor mer 

engagerade än män i de organisationer de är engagerade i, vilket företrädesvis är andra 

organisationer än de partipolitiska. Samtidigt är männen mer oerhört mycket mer benägna att 
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bära politiska knappar, skriva på protestlistor, delta i bojkotter och demonstrera än kvinnorna. 

Detta framgår tydligt i tabellerna 50, 51, 52 samt 53. 

 

Tabell 50. Har du engagerat dig ideellt för något parti eller organisation de senaste 12 

månaderna? (T.ex. deltagit i kampanj, möten etc.) 

 

    Män  Kvinnor 

Ja    0 %   20 % 

Nej    100 %   80 % 

 

Tabell 51. Burit en politisk knapp eller annat märke de senaste tolv månaderna? ? (Med 

aktivt budskap t.ex. politiskt eller rosa/blå bandet, rödkorset pins etc.) 

 

    Män  Kvinnor 

Ja    33 %   0 % 

Nej    67 %   100 % 

 

Tabell 52. Skrivit på protestlista eller deltagit i någon bojkott de senaste 12 månaderna? 

 

    Män  Kvinnor 

Ja    56 %   10 % 

Nej    44 %   90 % 

 

Tabell 53. Deltagit i demonstration eller annan aktivitet de senaste 12 månaderna?

  

 

    Män  Kvinnor 

Ja    22 %   0 % 

Nej    78 %   100 % 
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Detta ligger någorlunda i linje med de nationella strömningarna, många kan tänka sig att med 

enklare medel bidra för en sak de tror på, emedan färre väljer att mer handgripligen protestera. 

 

Figur 8. Källa: Ungdomar i demokratin – En rapport om ungdomars politiska deltagande, SKL79  

Figur 8 visar med all önskvärd tydlighet att ockupera byggnader genomförs och tilltalar få, 

emedan namninsamling anses vara en enkel och inte lika krävande handling. En del ”gamla 

sanningar” kommer också i dager, där ungdomar tar sig mer radikala uttryck såsom att bära 

märken eller symboler, måla politiska slagord på offentlig plats men även vandalism. Emedan 

den äldre generationen väljer politiskt medlemskap, arbeta ideellt, delta i lagliga 

demonstrationer eller kontakta politiker.  

 

5.3.5 Information & Kunskap 

Samtidigt som många ungdomar säger sig inte ha tillräckligt med kunskap är det intressant att 

se hur kunskaps och informationsanpassade dagens unga är. Vi sägs leva i informationsåldern, 

och med stor och lätt tillgång till ofantliga mängder information dagligen via radio, tidningar, 

internet och tv är det svårt att argumentera att så inte är fallet. Samtidigt som vi har mer 

tillgång till information och kunskap anser sig många ungdomar inte ha tillräckliga kunskaper 

för att delta på den demokratiska arenan. 

                                                 
79 http://www.skl.se/web/demokratidagen2010.aspx 

http://www.skl.se/web/demokratidagen2010.aspx
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Låt oss först granska ungdomars informationskällor och hur frekvent de inhämtar information 

från dessa. Radio var som väntat inte den främsta källan för information, den ska ändock inte 

underskattas som informationskälla för de som föredrar den.  

 

Tabell 54. Hur ofta lyssnar Du på radio? (samhällsprogram eller nyheter, ej musik) 

 

Aldrig & Sällan   69 %    

Ibland & Ofta   31 % 

 

 

Tabell 55. Hur ofta lyssnar Du på radio? (samhällsprogram eller nyheter, ej musik) 

 

Landsbygd  Stad 

Aldrig & Sällan   67 %   73 % 

Ibland & Ofta   33 %   27 % 

 

 

Tabell 56. Hur ofta lyssnar Du på radio? (samhällsprogram eller nyheter, ej musik) 

 

Män  Kvinnor 

Aldrig & Sällan   67 %   70 % 

Ibland & Ofta   33 %   30 % 

 

31 % använder radion som informationskälla för att lyssna på samhällsprogram eller nyheter. 

Den används med viss övervikt på landsbygden och marginellt mer av män än kvinnor. 

 

Tidningen är också ett ”gammalt” medium, i den bemärkelsen att det tillhör en äldre teknisk 

generation ifråga om informationsskälla, även om nätupplagorna bidrar till smidigt nyttjande. 

Tabellerna 57, 58 och 59 redogör för ungdomars användande av dessa medier totalt och med 

köns- och stad – landsbygdsperspektiv. 
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Tabell 57. Hur ofta läser du tidningen? (DN, SvD, Barometern, Expressen, Aftonbladet 

m.fl. Även nätupplaga) 

 

Aldrig & Sällan   31 %    

Ibland & Ofta   69 % 

 

Tabell 58. Hur ofta läser du tidningen? (DN, SvD, Barometern, Expressen, Aftonbladet 

m.fl. Även nätupplaga) 

 

Landsbygd  Stad 

Aldrig & Sällan   33 %   36 % 

Ibland & Ofta   67 %   64 % 

 

Tabell 59. Hur ofta läser du tidningen? (DN, SvD, Barometern, Expressen, Aftonbladet 

m.fl. Även nätupplaga) 

 

    Män  Kvinnor 

Aldrig & Sällan   11 %   50 % 

Ibland & Ofta   89 %   50 % 

 

Tidningen är uppenbarligen en vanligare metod för informationsinhämtning än radion. Hela 

69 % säger sig läsa tidningen ibland eller ofta, d.v.s. 3-4 respektive 5-7 gånger i veckan. 

Landbygd och stad använder tidningen i samma utsträckning, men män väljer att läsa 

tidningen i större utsträckning än kvinnor, 89 % mot 50 %. 

 

Tv är det tredje stora mediet som granskades i undersökningen, här var intresset likvärdigt 

med tidningen.  

 

Tabell 60. Hur ofta ser Du på TV? (Samhällsinslag eller liknande, t.ex. Nyheter, rapport, 

debatt) 

 

Aldrig & Sällan   32 %    

Ibland & Ofta   68 % 
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Tabell 61. Hur ofta ser Du på TV? (Samhällsinslag eller liknande, t.ex. Nyheter, rapport, 

debatt) 

 

Landsbygd  Stad 

Aldrig & Sällan   33 %   36 % 

Ibland & Ofta   67 %   64 % 

 

Tabell 62. Hur ofta ser Du på TV? (Samhällsinslag eller liknande, t.ex. Nyheter, rapport, 

debatt) 

 

Män  Kvinnor 

Aldrig & Sällan   11 %   50 % 

Ibland & Ofta   89 %   50 % 

 

Samhällsinslag, nyheter, rapport och debattinslag m.m. såg 67 % av de tillfrågade Ibland eller 

ofta, motsvarande 3-4 respektive 5-7 gånger i veckan. Ingen märkvärdig skillnad syntes 

mellan stad och landsbygd. Också här ligger män i överkant gentemot kvinnorna emedan 

landsbygd och stad ser lika mycket på tv. 

 

Hur ofta internet används som informationskälla redovisas i tabellerna 63, 64 och 65. 

 

Tabell 63. Hur ofta använder Du internet? (För att skaffa politisk information, läsa bloggar 

etc.) 

 

Aldrig & Sällan   32 %    

Ibland & Ofta   68 % 

 

Tabell 64. Hur ofta använder Du internet? (För att skaffa politisk information, läsa bloggar 

etc.) 

 

Landsbygd  Stad 

Aldrig & Sällan   33 %   36 % 

Ibland & Ofta   67 %   64 % 
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Tabell 65. Hur ofta använder Du internet? (För att skaffa politisk information, läsa bloggar 

etc.) 

Män  Kvinnor 

Aldrig & Sällan   11 %   50 % 

Ibland & Ofta   89 %   50 % 

 

Internet ligger i fas med tidningen och tv:n på 68 % svarande Ibland eller ofta. De liknande 

svaren ger vid handen att det finns risk för att det är ungefär samma grupp bland de svarande 

som använder sig av samtliga medier för att samla samhällsinformation, alternativt väljer 

olika människor olika metoder, men i samma utsträckning. Också här är männen aktivare 

användare för att skaffa politisk information och läsa politiska bloggar etc. Skillnaden mellan 

stad och landsbygd är marginell. 

 

Alla, unga som gamla, har idag tillgång till ett brett utbud av information genom de 

redovisade ”fyra stora” medierna. Att samla information är lätt för den som har viljan, dessa 

kompletteras i sin tur även av skolgång, allmänna bibliotek, bokaffärer, biografer, 

informerande myndigheter, samhällsutskick osv. Med andra ord vore det olyckligt att säga att 

information inte finns tillgänglig. Den fysiska tillgången tycks inte vara problemet. Sedan 

återstår samhällssociala orsaker som vi dessvärre inte har möjlighet att gå in i detalj på här. En 

spontan reaktion ger vid handen att det lutar mer åt lathet än okunskap. Skolan, radio, 

tidningar, tv, internet och andra informationskanaler skapar teoretiska möjligheter till 

information och kunskap som tidigare generationer varit missunnat. Samtidigt finns det 

hypotetiska risker att man ”drunknar” i informationsflödet och på så vis kan det vara 

självdestruktivt. Men nya arenor skapar också nya uttryckssätt. Att rösta är inte längre det 

enda sättet att göra det på, även om unga tillerkänner att makten ligger hos riksdag och 

regering i stor utsträckning, så kan man genom informationssamhället kanalisera sina åsikter 

på andra vis än de konventionella. 
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6. Resultatredovisning 

6.1 Sammanfattning 
Samhälleliga spärrar har betraktats som statiska, strukturella, faktorer i den här uppsatsen, och 

dess betydelse ska varken överskattas eller underskattas. Samtidigt som det finns skillnader 

mellan män och kvinnor, kan enbart kön ej anses vara en tillfredställande förklaring, vi ser 

liknande mönster mellan åldersgrupper och skillnader mellan geografiska hemvister såväl 

som mellan vilken social bakgrund man kommer ifrån. Ingen av dem ger alltså ensam en 

tillfredställande förklaring, frågan är om de gemensamt kan göra det? Svaret är att man 

kommer närmare sanningen, men det är svårt, om inte omöjligt, att säga huruvida man nått 

hela vägen fram eller ej.  

 

Man har konstaterat att ungdomar har stort förtroende för demokratis institutioner, riksdag 

och regering men mindre förtroende för politikerna. Unga säger sig vilja rösta i stor 

utsträckning, samtidigt som de är underrepresenterade. ”Lika barn leka bäst” gäller också 

inom den politiska sfären och det finns en uppdelning av engagemangsområden mellan 

kvinnor och män, där männens intresseområden traditionellt sett varit mer förknippade med 

makt och den stora demokratin, emedan kvinnorna varit närmare förknippade med den lilla. 

Unga är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna, särskilt unga kvinnor. Trots att 

kvinnor har minst koppling till politiker, har just kvinnor högst förtroende för dem. Samtidigt 

finns det en större del osäkra kvinnor på hur och om de ska rösta. Snedfördelningen återfinns 

mellan såväl kön, ålder och socialbakgrund som vi har sett, även geografisk hemvist har 

spelat in till viss del. 

 
”Socioekonomiska skillnader förekommer beträffande medlemskap och aktiviteter i 

föreningslivet. Bland högre tjänstemän är 96 procent medlemmar i någon förening mot knappt 

90 procent bland icke facklärda arbetare. Lägst är andelen bland studerande, 75 procent.”80 

Klass har varit och är fortfarande en stark motivation för hur man röstar men gäller i mindre 

utsträckning för ungdomar. Socialbakgrund har varit svår att motivera genom enkäten, det har 

dock visat sig finnas en stark koppling genom litteraturen.81 

  

                                                 
80 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 
81 Se Medborgarnas Makt, SCB det svenska föreningslivet, SCB Demokratistatistisk rapport 7 samt SCB 
Demokratistatistik rapport 9.  

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf
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Också geografisk hemvist har varit av viss betydelse. Men trots att de svarande från 

landsbygden har ett större förtroende för politiker, säger sig vilja delta i de allmänna valen i 

större utsträckning än deras motsvarighet från staden och nära dubbelt så många är 

medlemmar i ett politiskt parti eller annan organisation så har de både mindre politiskt 

intresse och engagemang. 

 
Dagens individualiserade ungdomar ser inte längre en ideologisk skiljelinje, utan tvister i 

sakfrågor. Samtidigt blir det nästan paradoxalt då man ser ungdomar överge partierna för 

enfrågerörelser, att sakfrågorna inte är lockbete nog. Det finns dock dessvärre fog att tro att 

ungdomar, såväl som andra grupper, söker sig till parti av en annan anledning än man söker 

sig till Greenpeace eller röda korset. Parti implicerar innehålla ideologi emedan röda korset 

inte gör det, åtminstone inte så politiskt laddad. Med de många, ibland för ungdomar och 

andra, motsägelsefulla resultaten av detta ”smörgåsbord” blir det följaktligen svårt att 

bestämma sig för vilket parti man ska sympatisera med. Många väljer då uppenbarligen att 

ventilera sina åsikter på annat sätt och annat håll. Att man inte vill definieras av ett parti och 

dess paket åsikter får här ses som centralt. Det ter sig så att unga idag till stor utsträckning är 

individualister, det kan vara lätt för dem att erkänna att det är lättare att påverka genom 

partierna eftersom de har makten, men man föredrar att agera själv. 

 
Samtidigt som dessa villkor kan vara avgörande för andra uttrycksmetoder finns det risker 

även för de som söker sig till partipolitiken, de riskerar att kvävas och engagemanget riskerar 

omvändas till politiska alibin för en åldrande politikerkår. Oaktat detta kräver det svenska 

partipolitiska systemet att ungdomar faktiskt engagerar sig i partierna. Det är deras frånvaro 

som skapar den sortens beteende, och hur beklagligt det än är i sig är den enda boten att fler 

engagerar sig. 

 

De höga kraven är, som man har sett, en hämmande faktor, en tydlig individspärr som 

existerar hos de många unga individer som väljer att inte delta partipolitiskt. Ungdomarna 

som setts ovan, har ett stort förtroende för demokratins institutioner såsom riksdag och 

regering, men mindre förtroende för politikerna. Samtidigt håller sig nära nog alla ungdomar 

informerade om politiska händelser, många tar del av nyhetsflödet dagligen eller nästan 

dagligen. Där förekommer dock andra vägar för att ventilera aktiviteten på, 17.5 % säger sig 

ha burit knapp, skrivit på protestlista, demonstrerar eller arbetar ideellt för parti eller annan 

organisation de senaste 12 månader. Detta trots att de svarande ungdomarna har stort 
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förtroende för demokratins institutioner, riksdag och regering men mindre förtroende för 

politikerna. 

 

6.2 Slutsatser 
”Att vara medborgare innebär, för att upprepa en kärnformulering, att ha lika möjligheter att 

tillsammans med andra delta i samhällets utformning. I definitionen av medborgarskapet 

ligger därmed ett element av makt, av inflytande. Att vara medborgare är att ha möjlighet att 

påverka.”82 Alla medborgare i Sverige har möjlighet att påverka, men att många väljer att inte 

använda den rättigheten, skyldigheten eller möjligheten om man så vill är oroväckande. Men 

är det inte en lika stor rättighet att låta bli samhällsengagemang som det är en rättighet att ha 

möjligheten till detsamma? ”Att välja är att avstå” som den gamla devisen säger. Kan man då 

efter denna genomgång av material hävda att ungdomar enbart väljer att avstå deltagandet, 

eller finns det strukturella spärrar, samhälleliga, system eller individuella? Som vanligt är 

svaret inte direkt givet och kan tolkas som en mix av samtliga spärrar såväl som ingen alls.  

 

Det konstaterades tidigt att ”i takt med att partierna tappar sin folkliga förankring förändras 

den representativa demokratin.”83 Att partierna håller på att tappa sin folkliga förankring står 

tämligen klart, vad det beror på kan variera som tidigare setts. Uppenbart tycks ändå vara att 

det för olika grupper i samhället finns ett helt batteri av samhälleliga-, system- och 

individspärrar som ligger till grund för en inte obetydlig del av den höga frånvaron av 

ungdomar på den partipolitiska arenan. Partiernas nedgång är inget nytt fenomen, under 1990-

talet och tidigt 2000-tal publicerades flera skrifter och rapporter om partipolitikens 

förestående undergång eller i alla fall svåra framtid. Partiveckan i Sundsvall 1999 ägnade en 

session åt temat Demokrati utan partier – eller? Tidskriften Tiden publicerade en artikel med 

rubriken Demokrati utan partier av Anders Björnsson, samma tema utvecklades sedan i 

boken Efter partistaten av Anders Björnsson och Peter Luthersson, år 2000. Så tidigt som i 

början på 1970-talet publicerades i USA en bok av Broder med titeln ”The party’s over” med 

samma hotbild gentemot de politiska partierna.84 

 
Det är inget problem att unga väljer att inte uttrycka sig inom ramen för den traditionella 

politiken. Problem uppstår när de hindras från att göra det genom inbyggda eller skapade 

                                                 
82 Petersson, Olof, Medborgarnas Makt ff. 27 
83 Petersson, Olof, Demokrati utan partier? – Slutsatser och sammanfattning ff.3 
84 Petersson, Olof, Demokrati utan partier, ff. 9 
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spärrar. Ungdomarna har ett stort förtroende för demokratins institutioner såsom riksdag och 

regering, men mindre förtroende för politikerna. Samtidigt som man tror på representativ 

demokrati tycks tilltron till dess utövare minska. Det kan vara ett led i en negativ spiral som 

håller unga borta ifrån partipolitiken, genom samhälleliga spärrar såväl som system- och 

individspärrar. I linje med metodologisk kollektivism ligger svaren i ett sorts samhälleligt och 

systemutestängande av ungdomar, de tillåts helt enkelt inte komma in i systemet på grund av 

samhälleliga spärrar, såsom att den åldrande partibasen väljer andra äldre företrädare. De få 

unga som släpps in blir till politiska alibin i ett försök att behålla den folkliga förankringen. 

Samtidigt existerar metodologiskt individuella svar genom de individspärrar som finns. Unga 

attraheras inte av den stelbenta partipolitiken från vilken de också är avskurna. De kanaliserar 

sitt, faktiskt stora, intresse och engagemang för politik på andra sätt än de konventionella, 

såsom enfrågerörelser eller genom självständiga aktioner. På så vis undgår man att bli 

definierad utifrån ett parti och en paketlösning på samhällets alla problem, något som dagens 

individualiserade ungdomar tycks ha svårt för.  

 

Med den stora tillgången till information och kunskap i vårt samhälle finns det goda 

möjligheter för de som vill skaffa sig kunskap om partierna och politiken, samtidigt öppnar 

det upp för andra vägar att påverka. Paradoxalt nog skapar ökad kunskap både en väg till 

påverkan genom traditionell politik, såväl som till en helt ny väg till påverkan genom 

självständiga aktioner eller genom intressegrupper. Informationen är ett multiverktyg som 

skapar förutsättningar och bryter det påverkansmonopol som partierna haft historiskt. En 

möjlig förskjutning av makt från det stora till det lilla om man så vill. Erik Amnå m.fl. lyfter 

fram en viktig aspekt av detta i sin skrift, en del av Youth & Society vid Örebro universitet; 

Political socialization and human agency. The development of civic engagement from 

adolescence to adulthood; ”the new forms of social networks, spheres of public interaction 

and civic participation, based on new communication technologies mean that researchers have 

to reconsider what they mean by membership in groups and associations. (Wollenbaeck and 

Selle 2003)”85 Amnå m.fl. fortsätter i sin text med något än mera intressant och relevant; 

“Young people in particular have widened their political repertoires to include ‘nonpolitical’ 

arenas such as life styles, recycling routines, Internet activities, consumer habits, and music 

choices (Bennett 1998, 2000; Dalton 1996, 2000, 2008; Zukin et al. 2006; Hooghe 2004; 

Norris 2002; O Toole 2003)”86 Med en ny generation politisk aktivitet, intresse och 

                                                 
85 http://www.oru.se/PageFiles/14371/st091EA.pdf 
86 http://www.oru.se/PageFiles/14371/st091EA.pdf 

http://www.oru.se/PageFiles/14371/st091EA.pdf
http://www.oru.se/PageFiles/14371/st091EA.pdf
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engagemang torde någon form av samhällsförändring vara oundgänglig. Kanske är denna 

maktförskjutning ett tidigt led i en framtida förändring av den svenska representativa 

demokratin? Eller möjligen lyckas de existerande partierna, innan det är försent, att reformera 

sig och tillägna sig detta nya politiska förfaringssätt. Möjligen tar nya partier de traditionella 

partiernas plats.  

 

Var problematiken tar sin början är svår att utröna, det är snarast en ”höna eller ägget” 

problematik som ligger framför oss. 

 

6.3 Diskussion 
Världen är i ständig förändring, hur framtidens demokratiska system kommer se ut i Sverige 

är svårt att sia om. Det finns dock en del personliga reflektioner som kommit i dager under 

tiden som denna uppsats författats. Några av dem skall kort redogöras för här i ett försök att 

bredda debatten kring den föregående ansatsen att kasta ljus på en av vår samtids stora 

demokratiska utmaningar. 

 

När det nu kastats ljus på de uppenbara spärrarna i vår tillvaro och de tydligt syns, så går det 

inte att undvika frågan; bör man göra något åt det, och i så fall vad? 

 

Ungdomarnas demokratikommission87, tillsatt av Landsrådet för Sveriges 

Ungdomsorganisationer, LSU, tog på uppdrag av regeringen fram underlag för hur ungas 

inflytande i samhället såg ut. I dess slutrapport; ”Ingång! Det finns bättre sätt att föryngra 

politiken”, kom man fram till tre huvudsakliga orsaker till varför unga människor behövs i 

politiken. Dessa var: 

 

1. Kvaliteten i besluten blir bättre om människor med olika erfarenhet deltar i dem 

2. Unga människor har generationsspecifika erfarenheter som skiljer sig från de tidigare 

generationernas. 

3. Tillväxt, dagens unga är morgondagens ledare.88 

 

                                                 
87 Ungdomarnas demokratikommission bestod av 14 personer i åldrarna 16-29 år, med en medelåder på 24 år. 
Demokratikommissionen hade en jämn könsfördelning, medlemmarna tillsattes av LSU. 
88 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, ff. 28 



 66

Samtidigt som man kan hävda att kvaliteten, erfarenheten och tillväxten blir bredare är det 

svårt att påtala att den också per automatik blir bättre. Det blir en fråga om huruvida 

demokrati ska vara möjligheten att välja att låta sig bli representerad av en 75 årig dam när 

man själv är en 20 årig pojke, eller om demokrati är total representation av alla samhällets 

delar. Det blir dessvärre problematiskt om representanter i valda församlingar sitter på 

särskilda ”stolar” oavsett om det är kön, handikapp, etnisk minoritet eller olika åldersgrupper 

som avses. Bör unga utgöra en viss del, säg 25 % som vissa grupper fört fram krav på, på 

grunderna att besluten blir bättre om alla åldersgrupper i samhället är representerade, ja då blir 

det naturligt att gamla reserveras 25 % av platserna. 90-åringar är ännu grövre 

underrepresenterade i Sveriges alla folkvalda församlingar. För att inte tala om alla andra 

minoriteter som inte är baserade på ålder, ska ålder vara måttstocken för representation, 

oavsett hur fördelning i landet ser mellan dessa åldersgrupper, och vidare de många 

minoriteter som kan anses vara än mer diskriminerade i samhället än 20-åringar. Detsamma är 

alltså sant oavsett om man sätter epitetet; ungdom, kvinna, man, landsortsbo, stadsbo, rik, 

fattig etc. framför vilken diskriminerad grupp det än må vara. Det är viktigt att vara medveten 

om de stora komplikationer den svenska demokratin står inför oavsett om man söker blidka 

snedfördelningen i politiken eller att stoppa huvudet i sanden. Båda torde på lång sikt föra 

med sig ohållbara påfrestningar på den svenska demokratin. Samtidigt är det också viktigt att 

inte kasta ut barnet med badvattnet i ett försök till radikal förändring. Det är nog nödvändigt 

för de etablerade partierna att anpassa sig till de rådande förändringarna som sker, det har det 

alltid varit. Därmed inte sagt att två fel gör ett rätt. 
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