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Abstract 
The purpose of this study is to describe the motivations of women to participate in politics 

and to examine whether women feel that they are held back by something in their political 

participation. 

 

The questions of this study are: 

• How do women motivate their participation in different fields in politics? 

• Are there any obstacles that are holding women back in their political participation? 

 

Interviews have been used as the method to gather the empirical data. When applying the 

theoretical framework on the empirical material the main conclusion is that women tend to 

participate more frequently in political activities that are less time consuming and more 

sporadic in comparison to more traditional forms of political participation. Women are also 

more inclined to participate in political activities on a lower level that makes up part of their 

everyday life, one example of this is women’s increasing participating in political 

consumerism.  

 

Keywords: Politiskt deltagande, kvinnor, motivation, politik, politisk jämlikhet, 

politiska sfärer. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till ämnet. Först presenteras en bakgrund till 

problemet och därefter klargörs själva syftet med uppsatsen samt de frågeställningar som ska 

tillföra ny kunskap inom området. 

 
”I det samtida Sverige råder formell politisk jämlikhet. Svensk demokrati grundas, som 

bekant, på principen att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det baseras vidare på 

devisen en medborgare, en röst.”1 

 

Valdeltagande som politiskt deltagande är ett av de få sammanhang då alla medborgares röst 

räknas lika. Men vad händer med detta uttryck ”en medborgare, en röst” när allt fler 

människor väljer att uttrycka sig politiskt genom nya kanaler. Tanken på den representativa 

demokratin som den ultimativa demokratiformen, där det centrala politiska deltagande utgörs 

av valdeltagande är inte längre lika självklart. Deltagardemokrati och deliberativ demokrati 

vinner allt mer mark, detta som ett resultat av att människor väljer mindre traditionella kanaler 

för att uttrycka sina politiska preferenser.  

 

Mycket forskning har gjorts på hur det politiska deltagandet har förändrats. Istället för att gå 

och rösta väljer allt fler människor att istället skriva till politiker, konsumera politiskt eller 

demonstrera för att uttrycka sina politiska sympatier. Detta skriver Sörbom om i sin 

avhandling Vart tar politiken vägen? Sörbom menar att eftersom politiskt deltagande har 

förändrats är det av intresse att studera var makten tar vägen.2 I Åsa Bengtssons Politiskt 

deltagande avslutar även hon med att diskutera framtiden för politiskt deltagande och dess 

eventuella effekter på den politiska jämlikheten.3  

 

Valdagen vart fjärde år är det enskilda tillfälle då det svenska folket är politiskt jämlika. Det 

spelar ingen roll vem du är, din röst väger lika tungt som alla andras.  Som en effekt av att det 

politiska deltagandet har förändrats kan man även anta att den politiska jämlikheten har 

förändrats. Eftersom människor väljer att uttrycka sina politiska sympatier på andra sätt än att 

gå och rösta, kan man ifrågasätta representativiteten över dessa politiska ageranden. Allt 

mindre människor får mer att säga till om. Det som händer i samhället är att makt flyttas från 
                                                 
1 Dahlstedt & Hertzberg 1999:11  
2 Sörbom 2002:209ff 
3 Bengtsson 2008:208 
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de representanter vi har utsett genom att gå och rösta till att makten flyttas till mindre 

sammanslutningar av människor. Ska man se utvecklingen av det politiska deltagande som ett 

hot mot den representativa demokratin eller är detta något som gynnar den politiska 

jämlikheten? Detta problematiseras i artikeln Inequalities in Non-institutional Forms of 

Political participation: A Multi-level Analysis of 25 countries. Slutsatsen av denna artikel är 

att nya former av politiskt deltagande påverkar den politiska jämlikheten. Deras resultat visar 

på att kvinnor samt unga människor väljer att i allt större utsträckning delta i dessa nya former 

av politiskt deltagande vilket har förbättrat den politiska jämlikheten.4 De uppmanar i deras 

avslutande kapitel till vidare forskning för att studera varför just kvinnor i högre grad 

motiveras av till deltagande i mindre traditionella politiska former.  

 

Ska det ses som en negativ effekt att demokratin är under ständig utveckling? Är vi beredda 

på att göra avkall på den politiska jämlikheten för att få en mer blomstrande demokrati med 

mer aktiva medborgare? Eller är det just förändringen av det politiska deltagandet som stärker 

den politiska jämlikheten? 

 

Genom att använda en bred definition på vad politiskt deltagande egentligen innebär medför 

detta en annan syn på skillnader mellan kvinnor och mäns politiska deltagande Den 

traditionella definitionen inom statsvetenskapen tenderar att förbise kvinnors politiska 

deltagande. Detta görs genom att inte studera politiskt deltagandet inom de nya kanaler som 

skapats för att utrycka sina politiska preferenser. När det politiska deltagandet sträcker sig 

längre än endast valdeltagande ser den politiska jämlikheten annorlunda ut än när man bara 

fokuserar på det traditionella politiska deltagandet.5 Genom att se på politiskt deltagande ur 

denna synvinkel uppkommer en helt annan dimension av förändringen av det politiska 

deltagande. Hur påverkar egentligen denna förändring maktrelationer i samhället och för vilka 

människor är dessa nya alternativa politiska kanalerna en positiv utveckling?  

 

Genom att nya politiska kanaler har öppnats har nya grupper fått mer att säga till om. Ny 

forskning visar på att kvinnor och unga människor har fått mer att säga till om på den 

politiska arenan och därmed förbättrat den politiska jämlikheten. Det är således intressant att 

studera vad som påverkat denna förändring. Med detta som bakgrund är uppsatsen 

                                                 
4 Marien 2010:187 
5 Burns 2001: 21ff 
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problemformulering: hur motiverar kvinnor sitt deltagande i mindre traditionella politiska 

kanaler för att uttrycka sina politiska preferenser?  

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva kvinnors motiveringar till att delta politiskt samt klargöra 

eventuella hinder för deras politiska deltagande.  

1.3 Frågeställning  
 

• Hur motiverar kvinnor sitt politiska deltagande i olika politiska sfärer? 

• Finns det faktorer som upplevs som hinder i kvinnors politiska deltagande?  

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att endast inrikta mig på kvinnors motiveringar till politiskt deltagande eftersom 

tidigare forskning tyder på att det är kvinnorna som står för de största förändringarna inom de 

nya, mindre traditionella formerna av politiskt deltagande. Eftersom kvinnors politiska 

beteende har genomgått en stor förändring, som i sin tur har förändrat den politiska 

jämlikheten föll det som ett naturligt val att fokusera just på kvinnors politiska deltagande. 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel som introducerat ämnesområdet och klargjort uppsatsens syfte 

och frågeställningar följer uppsatsen teorikapitel. I det andra kapitel presenteras uppsatsens 

teoretiska ramverk, det vill säga de teoretiska utgångspunkter och den forskning som rör 

politiskt deltagande, kvinnors politiska deltagande och politisk jämlikhet. Denna teori 

kommer sedan att löpa som en röd tråd genom uppsatsen samt utmynna i uppsatsens 

analysmodell.  I det tredje kapitlet diskuteras valet av metod för att på bästa sätt besvara 

uppsatsen syfte och frågeställningar. I metodkapitlet introduceras metodval, val av 

intervjupersoner och studiens uppbyggnad samt hålls det en diskussion kring forskningsetiska 

principer, reliabilitet och validitet. I kapitel fyra och fem presenteras resultaten av den 

empiriska undersökningen, som har sitt fäste i uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Frågeställningarna styr här ordningen på resultatredovisningen och således redovisas först 

kvinnors motiveringar till politiskt deltagande och sedan de hinder som kvinnor ser i sitt 

politiska deltagande. I uppsatsen sjätte och sista kapitel besvaras frågeställningarna som 

tidigare presenterats. I detta kapitel hålls även en kort diskussion om möjligheter till fortsatt 

forskning på området. 
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2. Teori 
I denna del av uppsatsen klargörs det teoretiska ramverket. Intentionen med detta kapitel är att 

klarlägga de teoretiska utgångspunkterna som senare ska knytas an till den empiriska delen av 

uppsatsen.  

2.1 Vad är politiskt deltagande? 
Att definiera politiskt deltagande kan vara svårt. Inom forskningen på området finns det ett 

flertal definitioner på vad som anses vara politiskt deltagande. Den handling som oftast 

förknippas med politiskt deltagande är just valdeltagande. Esaiasson och Westholm definierar 

politiskt deltagande som handlingar där avsikten är att påverka kollektiva utfall. Vidare talar 

de om tre centrala begrepp; handling, avsikt och utfall.6 Deras sätt att se på politiskt 

deltagande kan även jämföras med Verba och Nies ganska vedertagna definition som lyder; 

“Political participation refers to those activities by private citizens that are more or less 

directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they 

take”.7 

 

Inom statsvetenskapen brukar det talas om en snäv och en bredare definition av politiskt 

deltagande. Den snäva och mer traditionella definitionen handlar i mångt och mycket om att 

delta i det offentliga beslutfattandet. Detta kan göras genom att gå och rösta, vara medlem i ett 

politiskt parti eller ha ett uppdrag som förtroendevald. Något som kan uppfattas som negativt 

med denna syn på politiskt deltagande är att politik blir något som inte förknippas med det 

vardagliga livet. Istället blir politik en separat del som ofta läggs på listan över saker som 

tävlar om människors uppmärksamhet, detta tillsammans med allt annat som ska hinnas med i 

vardagen. 

 

Den bredare definitionen av politiskt deltagande handlar om en annan sorts politik, det vill 

säga frågor i samhället som berör och engagerar individen på andra sätt än i det offentliga 

beslutsfattandet. Genom att se på politiskt deltagande på detta sätt har politiken blivit mer 

personlig.  Det som är den markanta skillnaden mellan detta synsätt och den traditionella 

synen är att den nya definitionen på politiskt deltagande sträcker sig långt utanför den 

representativa politikens gränser.8  

 

                                                 
6 Esaiasson & Westholm 2006: 15f 
7 Verba & Nie 1978:1 
8 www.demokrati.fi 
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Inom den mer generösa definitionen kan politiskt deltagande handla om att konsumera 

politiskt, det vill säga man bojkottar en produkt på grund av politiska åsikter eller tvärtom, 

vilket innebär konsumtion av en vara t. ex att man väljer att konsumera en vara som är 

rättvise- eller kravmärkt. Politiskt deltagande kan även innebära att donera pengar för att 

stödja avskaffande av analfabetism i ett u-land eller att demonstrera för att uttrycka sina 

politiska preferenser.  I denna uppsats är det den senare definitionen av politiskt deltagande 

som jag kommer att använda mig av. Således handlar det inte bara om politik inom det 

offentliga beslutsfattandet utan om ett politiskt deltagande som sträcker sig till att innefatta 

politiska handlingar på ett mer personligt plan. 9 

 

Beroende på hur man väljer att definiera politiskt deltagande kan det både antas ha minskat 

och ökat. Vad som står klart är att de traditionella politiska kanalerna har tappat anhängare. 

Att engagera sig partipolitiskt har minskat medan det har blivit allt mer populärt att skriva 

under namninsamlingar eller kontakta politiker när det gäller frågor som människor har ett 

starkt intresse för.10 En problematik i diskussionen om politiskt deltagande är att den ofta 

avstannar vid antagandet om en ökning eller minskning av det politiska deltagandet hos 

folket. För att verkligen kunna studera och förstå de förändringar som skett gällande klimatet 

för politiskt deltagandet är det centralt att inse att det finns en motstridig bild i människors 

politiska deltagande. Därmed är helt möjligt att det politiska deltagandet har minskat gällande 

vissa politiska aktiviteter men ökat gällande andra.11 

 

2.2 Politiskt deltagande och politisk jämlikhet 
En av de grundläggande principerna inom en demokrati är att dess medborgare har ett jämlikt 

politiskt deltagande. I dessa sammanhang talas det ofta om en person, en röst men även om 

jämlikhet inför lagen och yttrandefrihet. Politiskt deltagande är även en av åtta dimensioner 

som Diamond och Morlino skriver om i Assessing the Quality of Democracy. De anser att 

politiskt deltagande är en central faktor för att nå en hög demokratisk kvalité samt att det 

politiska deltagandet utgör en betydande del utav den politiska kulturen.12 

 

                                                 
9 www.demokrati.fi 
10 Sörbom 2002:7 
11 Sörbom 2002:8f 
12 Diamond & Morlino 2005:xvi f 
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Politisk kultur definieras som summan av fundamentala värden, känslor och kunskap som ger 

struktur och substans till den politiska processen. Byggstenarna som utgör politisk kultur är 

övertygelser, åsikter och känslor hos enskilda individer som är riktade mot de styrande. Den 

politiska kulturen erbjuder olika former av politiskt deltagande. Dock anses ett samhälles 

politiska kultur begränsas till vad som anses vara acceptabla attityder enligt ett demokratiskt 

styre.13 

 

Medborgares intressen och preferenser ska behandlas lika. Men för att detta ska kunna bli 

verklighet måste även den politiska aktiviteten bland medborgarna vara jämlik. Verba menar 

att det jämlika politiska deltagandet bör sträcka sig långt utanför själva röstningsförfarandet, 

såsom deltagande i en politisk kampanj, direktkontakt med politiker eller protester. Vidare 

anser Verba att politiskt deltagande är grundläggande för studiet av politik eftersom det utgör 

den mekanism där medborgarna kan kommunicera och få information men även kunna 

uttrycka deras politiska preferenser, intressen och behov.14  

 

Det finns mycket som talar för att politisk jämlikhet är ett positivt värde som är värt att 

eftersträva. För det första har politisk jämlikhet ett egenvärde och upplevs som något positivt 

eftersom det ger medborgare möjligheten och rättigheten att uttrycka sig politiskt. För det 

andra kan politisk jämlikhet även hjälpa till att bygga upp en känsla av tillhörighet och vidare 

även socialt kapital. När människor i ett samhälle slår sig samman i strävan efter ett 

gemensamt mål bildas socialt kapital.15 Robert Putnam menar att en stödjande social 

omgivning har direkt påverkan på ett politiskt systems stabilitet och utförande. Putnam talar 

om socialt kapital som en kultur av förtroende och samarbete som gör ett kollektivt agerande 

möjligt och effektivt. En politisk kultur med socialt kapital möjliggör ett samhälle att bygga 

politiska institutioner med verklig kapacitet att lösa kollektiva problem. 16  

 

För det tredje skapar politiskt deltagande legitimitet. Valresultat respekteras även om 

resultaten inte stämmer överens med sina egna politiska sympatier eller blev det man själv 

hade hoppats på. Detta görs med respekt för själva tillvägagångssättet där alla ges lika 

möjlighet att påverka utfallet och upplevs därför som ett legitimt förfarande inom en 

demokratisk ordning.  En sista viktigt aspekt som talar för politiskt jämlikhet är att politiskt 
                                                 
13 Hague & Harrop 2001:79ff 
14 Verba & Nie 1978:6 
15 Verba & Nie 1978:12  
16 Putnam 1993:8f 
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deltagande ger kunskap. Människor lär sig mer om politik när de själva väljer att delta i den 

politiska processen. Genom att artikulera sina egna intressen och preferenser erhåller de ny 

kunskap om både politik men även demokrati i ett större perspektiv.  

 

Politisk jämlikhet är således en fundamental byggsten i diskussionen om deltagande inom 

politiken. I sin tur vilar det politiska deltagandet på hur man på ett förtjänstfullt sätt kan uppnå 

en politisk jämlikhet och politisk jämlikhet blir ett starkt normativt riktmärke som i en 

demokrati känns värt att sträva efter. Genom detta normativa inslag bedöms och utvärderas 

dagens politiska deltagande i termer av politisk jämlikhet.17 

2.3 Olika sfärer av politiskt deltagande 
I Jourhavande medborgare skriver Amnå om olika politiska sfärer som medborgares 

samhällsengagemang bottnar i. Den första sfären är den offentliga sfären och detta är den 

mest traditionella sett utifrån den snäva definitionen av politiskt deltagande. Politiska 

handlingar inom denna sfär är valdeltagande och kontakt med tjänstemän eller politiker. Det 

politiska deltagandet inom denna sfär kan även sägas härstamma från den medborgerliga 

rösträtten och här är staten och kommunerna centrala aktörer.  

 

Valdeltagande är den enskilda politiska handling som kan uppvisa en hög grad av politisk 

jämlikhet oavsett kön, socioekonomisk status eller etnicitet. Att gå och rösta anses också vara 

en effektiv politisk handling eftersom valdeltagande handlar om att dels bekänna politik färg 

och dels visa i vilken riktning man vill att samhällets ska gå i, dels att man som aktiv 

medborgare står upp för den representativa demokratin genom att göra sin röst hörd. 18   

 

Att kontakta politiker för att uttrycka sig politisk är också en del av det politiska deltagandet i 

den offentliga sfären. Genom att kontakta en politiker kan man delge sin ståndpunkt i en 

aktuell politisk fråga. Men det kan även röra sig om att lämna eller få information gällande en 

politisk fråga. Både stat och kommun väljer i dag i större utsträckning att släppa in 

medborgarna i beslutsfattandet genom att antingen rådfråga eller ta beslut. Detta gör att 

medborgares möjlighet till att påverka i beslutsfattande nu har kommit att äga rum även 

utanför det representativa systemet som styrs av de politiska partierna.19  

 

                                                 
17 Nilsson 2005:17 
18 Amnå 2008:41f 
19 Amnå 2008: 44 
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Den andra sfären är den civila sfären och nu har vi rört oss från den representativa 

demokratins handlingar. Den civila sfären kännetecknas av medlemskap i en organisation, 

volontärarbete eller deltagande i något nätverk eller demonstration. Inom denna sfär är det 

mer individens egen identitet eller intresse som styr det politiska deltagandet.20  

 

Den tredje sfären är den personliga sfären och denna ses som källan till individens politiska 

engagemang och intresse. Genom utbildning, diskussioner och att hålla sig uppdaterad genom 

att följa nyheter (och därmed politik) lägger individen själv grunden till sitt politiska 

handlande, detta sker ofta bortom den offentliga sfären.21  

 

Amnå definierar en fjärde sfären som en marknadspolitisk sfär där man som konsument 

uttrycker sina politiska sympatier genom att konsumera politiskt. Detta kan vara att man som 

konsument stödjer en vara genom att konsumera denna eller att man avstå att köpa något som 

en markering på sitt missnöje. Här tar även Amnå upp andra exempel som att trycka på 

biståndsknappen när man pantar brukar och flaskor, att ringa in till melodifestivalen och 

därmed skänka pengar till något välgörande ändamål, som t.ex. Världens Barn 22 

 

Den femte och sista sfären är den livspolitiska sfären och här grundar sig det politiska 

deltagandet i en medveten livsstil. Återigen är det individens privata handlingar i det 

vardagliga livet som utgör det politiska agerandet. Som familj eller individ kan man välja att 

källsortera och detta kan ses som ett agerande som tyder på en medveten politisk livsstil där 

politiska handlingar i vardagen ämnar till att påverka något större.23  

2.5 Kvinnor och politiskt deltagande 
Inom den definition av politiskt deltagande som i dagens samhälle vinner allt mer mark, anses 

politiskt deltagande innefattar många fler politiska handlingar än att bara gå och rösta eller 

vara partipolitiskt aktiv. Genom en större inkludering av politiska handlingar i vad begreppet 

politiskt deltagande innebär, kan detta resultera i en annan syn på skillnader mellan kvinnor 

och män gällande politisk deltagande och politiskt aktivitet.  

 

                                                 
20 Amnå 2008.46 
21 Amnå 2008:55 
22 Amnå 2008:40 
23 Amnå 2008: 40f 
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Den äldre, mer traditionella definitionen inom forskningsområdet kan ibland missa att 

uppfatta kvinnors politiska deltagande genom att inte studera de nya kanalerna som ett sätt att 

uttrycka sina politiska preferenser. Forskare har nu kommit fram till att kvinnors politiska 

deltagande i nya, mindre traditionella politiska kanaler i själva verket ger en annan bild över 

den politiska jämlikheten. Genom att inte stirra sig blind på endast valdeltagande förändras 

den politiska jämlikheten och ser därmed även annorlunda ut än om man endast väljer att 

fokusera på det traditionella politiska deltagandet.24 

 

Traditionellt anses politiskt deltagande kunna förklaras av individens socioekonomiska status, 

även kallas SEM-modellen. SEM-modellen innebär att graden av politiskt deltagande baseras 

på graden av utbildning och andra färdigheter. Således är det personer som har tillgång till 

dessa resurser som sannolikt att vara de personer som kommer att vara mest politiskt aktiva.25 

Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre inkomst och utbildning görs antagandet att kvinnor är 

mindre politiska aktiva i jämförelse till vad män är. Forskare har nu visat att det finns 

indikationer på att kvinnor nu mer frekvent deltar politiskt i nya former av deltagande.  I The 

Private Roots of Public Action skriver författarna om tre faktorer som antas påverka 

människors politiska deltagande; resurser, rekrytering samt politisk socialisation.  

 

Individer med tillräckliga eller goda resurser deltar med högre sannolikhet i politiken än de 

individer som har knappa resurser. Resurser som påverkar människors politiska deltagande 

kan bland annat vara tid, pengar, färdigheter och kunskap. Genom att inneha dessa resurser är 

det troligt att dessa individer i en högre utsträckning väljer att delta politiskt. När det gäller 

rekrytering vid politiskt deltagande är det ofta någon i sin närhet som ”triggar” detta 

engagemang. Detta kan vara en arbetskamrat, en släkting eller en organisation som personen i 

fråga kommer i kontakt med. Politisk socialisation är även det en viktig aspekt som också 

anses påverka människors politiska deltagande.26  

 

Politisk socialisation är den process där vårt politiska beteende formas. De centrala 

byggstenarna inom politisk socialisation är innehåll, tid och tidsföljd samt ombud. Med andra 

ord är det av stor betydelse vad den politiska socialisationen innehåller, när i livet processen 

sker och från vem man lär. En människas politiska socialisation kan beskrivas genom tre olika 

                                                 
24 Burns 2001: 21ff 
25 Esaiasson & Westholm 2006:55 
26 Burns 2001:8 
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faser. Den första utbildningsfasen sker vanligtvis genom våra föräldrar och den andra genom 

lärare. I den tredje och sista utbildningsfasen erhåller vi människor kunskap genom ett samlat 

intryck av världens vi lever i. Det är inte ovanligt att dessa tre olika faser vara helt eller delvis 

motstridiga.27 Individer som är politiskt intresserade och har kunskap om det politiska 

systemet med dess processer kommer i större utsträckning delta politiskt. När individer kan se 

hur deras påverkan och artikulering av politiska preferenser kan påverka utfallen i politiska 

beslut ökar sannolikheten för att de själva ska delta politiskt.28 

 

Det finns teorier om vad som påverkar ett ojämlikt politiskt deltagande. Kvinnors tid att 

påverka politiskt är ett av huvudargumenten, speciellt kvinnor som både arbetar heltid och har 

barn. En annan intressant aspekt är det mentala utrymmet som krävs för att engagera sig 

politiskt. Eftersom kvinnor i högre utsträckning är hemma med barnen än vad män är 

resulterar detta i att kvinnor ofta är fullt upptagna med det vardagliga livet och följen av detta 

blir ett minskar politiskt deltagande. Gällande den process av politisk socialisation som vi 

människor går igenom finns här betydande skillnader mellan könen. Denna process ser olika 

ut för kvinnor och män vilket påverkar utfallet av politiskt deltagande hos de båda. Generellt 

anses det att kvinnors politiska socialiseringsprocess är mindre omfattande i jämförelse till 

den process som de flesta män går igenom.  Kvinnor socialiseras in i en politisk värld som är 

mindre och detta ger en negativ effekt på den politiska jämlikheten.29  

 

Statsvetaren Pippa Norris menar det finns olika riktningar över hur kön påverkar människors 

politiska deltagande. Den första förklaringen härleds från antagandet om att kvinnors och män 

politiska deltagande påverkas av deras politiska resurser.30 Dessa politiska resurser kan var 

utbildning och arbete men även i viss mån tankar kring kvinnor och mäns attityder och deras 

politiska socialisation.  

 

Den andra förklaringen finns att hämta i att den traditionella bilden av politiskt deltagande 

inte beaktar alla former av politiskt deltagande som faktiskt finns. Anhängare till denna 

förklaring menar att det egentligen inte skiljer så mycket mellan hur mycket kvinnor och män 

väljer att delta politiskt. Det handlar istället som hur de väljer att engagera sig och i vilka 

sammanhang.  Kvinnor tenderar att delta politiskt i mindre traditionella politiska kanaler samt 
                                                 
27 www.uppsalapolitices.se 
28 Burns 2001:33 
29 Burns 2001: 8 
30 Har tidigare i uppsatsen beskrivits som SEM-modellen. 
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att deras politiska deltagande ofta kan beskrivas mer ad hoc. Pippa Norris kommer själv med 

en tredje förklaring till varför kvinnor och mäns politiska deltagande ser olika ut. Norris 

menar att könsskillnaden mellan kvinnor och mäns politiska deltagande nu är näst intill 

betydelselös och ger nu en uppdaterad bild över den första traditionella förklaringen. Norris 

menar att livssituationen för kvinnor och män idag inte skiljer sig så mycket åt. Denna 

förändring anses ha resulterat i att könsskillnaderna gällande politiskt deltagande idag håller 

på att minska. De politiska resurserna anses nu vara mer jämlikt fördelande mellan kvinnor 

och män och därav har även klimatet för politiskt deltagande i sig förändrats.31  

2.6 Nya vägar leder till ökad jämlikhet 
I en nyligen publicerad artikel diskuteras det hur de nya kanalerna för att uttrycka sig politisk 

påverkar den politiska jämlikheten. Traditionellt sätt anses utbildning, kön och ålder vara 

källor till att det inte råder en politisk jämlikhet mellan olika människor i dagens samhälle.  

 

När det gäller utbildning kom Oscarsson fram till slutsatsen att utbildning korrelerar positivt 

med de flesta former av politiskt deltagande, både gällande valdeltagande och andra mindre 

traditionella former politiskt deltagande. Människor med högre utbildning tenderar att delta 

mer aktivt inom politiken. Detta visade sig vara sant gällande de flesta typer av politiskt 

deltagande såsom valdeltagande men även inom de nya, mindre traditionella formerna av 

politiskt deltagande. Något som visade sig vara särskilt intressant var att effekten av 

utbildning var ännu starkare när det gäller de nya politiska kanaler.32  

 

Som ett resultat av den forskning som gjorts på området kan nya slutsatser dras om politisk 

jämlikhet. Forskare menar att den politiska jämlikheten ökar genom att det tillkommit nya, 

mindre traditionella former för att uttrycka sig politiskt.33 Variablerna kön och ålder visade 

sig ha en positiv effekt på jämlikheten i den mening att personer som inte väljer att delta i 

traditionella politiska forum istället väljer att delta i nya, mindre traditionella former. Detta 

skapar ett mer jämlikt politiskt deltagande, både mellan kvinnor och män och mellan yngre 

och äldre.34  

 

                                                 
31 Oscarsson 1999:117 
32 Marien 2010:203 
33 Marien 2010:192 
34 Marien 2010:187 
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Genom att nya former har uppkommit för politiskt deltagande har kvinnorna tagit sig in på 

den politiska arenan i en allt större utsträckning. Detta har gjort att kvinnor och män idag är 

mer politiskt jämställda och forskare har även gått så långt som att uttala sig om att den 

politiska jämlikheten inte bara är förbättrad utan även omvänd i vissa former av politiskt 

deltagande.35 Allt fler kvinnor känner sig mer manade att delta politiskt genom deltagande i 

mindre traditionella politiska kanaler. Deras politiska engagemang finns ofta utanför de 

traditionella ramarna för vad politik anses vara.  

 

Politiken där kvinnor tenderar att i större utsträckning delta i, finns utanför partipolitiken på 

arenor som inte domineras utav män i samma omfattning. Det är ofta som deltagare i dessa 

former inte heller uppfattar sitt engagemang som politiskt deltagande. De mindre 

institutionaliserade formerna av politiskt deltagande återfinns inte på en nationell nivå, det 

handlar istället om den politik som finns i det vardagliga livet. På detta sätt vävs politiken in i 

många kvinnors vardagliga liv och gör att politiken blir en del av deras liv, utan att omvandlas 

till något som ska konkurrera om deras tid och uppmärksamhet.36  

 

Politisk konsumtion har blivit något som mobiliserat många kvinnor och blivit en politisk 

handling som blivit integrerad in i det vardagliga livet. Att konsumera politiskt har gjort att 

kvinnor som grupp har i större utsträckning inkluderats på den politiska arenan. I en 

jämförelse mellan kvinnor och män har nya former av politiskt deltagande påverkat allt fler 

kvinnor än män. Kvinnor som grupp som har tidigare exkluderats från traditionellt politiskt 

deltagande har nu kommit allt istället inkluderas i nya former av politiskt deltagande. Detta 

ses av forskare som ett tecken på att den politiska jämlikheten mellan kvinnor och män har 

förbättrats.37 

 

En negativ aspekt som bör tas upp i sammanhanget är att kvinnors politiska deltagande till 

stor del återfinns utanför den traditionella politiska arenan. Dessa nya former av politiskt 

deltagande anses vara mindre tidskrävande och detta anses vara en av anledningarna till varför 

kvinnor nu mobiliseras i en större omfattning gällande deras politiska deltagande. En annan 

                                                 
35 Marien 2010:187f 
36 Marien 2010:193 
37 Hooghe 2005:10 
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förklaring till varför kvinnors politiska deltagande har ökat kan vara att mindre traditionellt 

politiskt deltagande inte kräver samma åtagande i form av både tid och energi.38  

 

Eftersom de nya, mindre traditionella formerna av politiskt deltagande i många fall kan 

kännetecknas av att vara mindre tidskrävande och ske allt mer sporadiskt finns det en fara i att 

dessa sätt att uttrycka sig politiskt inte är lika effektiva som den traditionella politiken. Med 

detta perspektiv skulle förändringen av det politiska klimatet göra att kvinnors politiska 

deltagande har en svagare effekt än det politiska deltagande som män i större utsträckning 

deltar i. Om nu så är fallet kommer vidare forskning att få utvisa.39  

2.7 Analysschema 
Genom att använda nedanstående analysschema vill jag studera kvinnors motiveringar till 

olika typer av politiskt deltagande. Definitionen på motivering anses vara drivkraften till en 

viss handling.40 Det som ska undersökas är således hur kvinnor motiverar sina drivkrafter till 

politiskt deltagande inom olika politiska sfärer.  

 
 Politiskt 

deltagande 
Motivering hos högre utbildande 
kvinnor 

Den offentliga sfären   
Den civila sfären   
Den personliga sfären   
Den marknadspolitiska sfären   
Den livspolitiska sfären   
 

 Politiskt 
deltagande 

Motivering hos lägre utbildande 
kvinnor 

Den offentliga sfären   
Den civila sfären   
Den personliga sfären   
Den marknadspolitiska sfären   
Den livspolitiska sfären   

 
 
 
 

                                                 
38 Marien 2010:193 
39 Hooghe 2005:11f 
40 Nationalencyklopedin.se 
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3 Metod  
I detta kapitel beskrivs den metod som används för att uppfylla uppsatsen syfte och besvara 

tidigare presenterade frågeställningar. Här introduceras val av intervjupersoner, källkritik, 

forskningsetiska principer samt en diskussion kring reliabilitet och validitet.  

3.1 Metodval 
Uppsatsen kommer att behandla kvinnors motiveringar till politiskt deltagande inom Växjö 

kommun. Det kan finnas en betydande skillnad mellan kvinnors motiv och deras motiveringar 

till att delta politiskt. Motiv är vad som verkligen får dem att delta och deras motivering till att 

delta är således mer hur de väljer att rättfärdiga deras politiska deltagande.41  

 

Att kunna få fram kvinnors verkliga motiv till varför de väljer att engagera sig politiskt kan 

vara problematiskt eftersom tillförlitligheten hos respondenterna kan och bör ifrågasättas. Det 

kan finnas åtskilliga faktorer som gör att de svar intervjupersonerna ger inte nödvändigtvis 

speglar deras egentliga motiv. På grund att detta har jag valt att fokusera på kvinnors 

motiveringar till politiskt deltagande och det är följaktligen kvinnors motiveringar som 

operationaliseras i studien. Det är även intressant att studera kvinnors motiveringar till 

politiskt deltagande studeras eftersom detta även säger något om vad som är normativt 

acceptabelt inom politiskt deltagande. Det vill säga studien säger något om de uppfattningar 

och inställningar människor har, i detta fall hur kvinnor ser på politiskt deltagande. Genom att 

fokusera på hur kvinnor motiverar olika typer av politiskt deltagande, ger detta en bild över 

vad som är socialt accepterat att delta i och vad som inte är det inom politiken. Det belyser 

även de typer av politiskt deltagande där kvinnor anser att deltagande är en självklarhet.  

 

Inom studien är respondenterna indelade i två olika grupper, kvinnor med låg utbildning samt 

kvinnor med högre utbildning. Genom att studera detta säger detta dels något om vad det är 

som gör att kvinnor i allt högre grad idag väljer att delta politiskt dels om i hur stor 

utsträckning utbildning påverkar kvinnors politiska deltagande. Eftersom tidigare forskning 

visar på att utbildning har en positiv effekt på politiskt deltagande, har studien utformats att 

undersöka hur utbildning påverkar kvinnor politiska deltagande samt deras motiveringar till 

att delta. Nya rön inom forskningen om politiskt deltagande och politisk jämlikhet menar att 

kvinnor i ökad utsträckning väljer att delta i nya former av politiskt deltagande och därmed är 

                                                 
41 Esaiasson 2007:329 
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det av intresse att studera varför de väljer att delta. Det är av särskilt intresse eftersom detta 

nya deltagande anses ha en positiv effekt på den politiska jämlikheten. 

 

Metoden för uppsatsen är en respondentundersökning. Detta föll sig som ett naturligt val 

eftersom det är svarspersonernas tankar och inställning till politiskt deltagande som ska 

studeras.42 Intentionen med uppsatsen är att studera och klargöra kvinnors motiveringar till 

politiska deltagande och vilka kanaler de väljer att uttrycka sig igenom. Genom en 

respondentundersökning vill jag undersöka huruvida deras politiska beteende varierar 

gällande agerande i olika politiskt sfärer och hur deras motiveringar till politiskt deltagande 

ser ut inom olika politiska sfärer. Genom att definitionen på politiskt deltagande har vidgats är 

det intressant att studera om kvinnors motiveringar är detsamma gällande olika typer av 

politiskt deltagande. Det vill säga återfinns samma motiveringar gällande valdeltagande som 

vid politisk konsumtion. Upplägget på studien tillåter möjligheten att även dra slutsatser om 

vad som genom kvinnors motiveringar till deltagande har en positiv påverkan på den politiska 

jämlikheten. 

 

Samtalsintervjuer används ofta inom forskning för att utveckla teorier eller begrepp, så är 

även fallet i denna uppsats.43 Genom att genomföra samtalsintervjuer och närmare bestämt 

respondentintervjuer vill jag utveckla teorin om att politisk jämlikhet och kvinnors politiska 

beteende i olika politiska sammanhang. Tidigare forskning har i många fall varit kvantitativa 

undersökningar där det har konstaterats att kvinnor har blivit mer aktiva gällande politiskt 

deltagande. Mitt bidrag till forskningen kommer därför att utgöras av en kvalitativ studie där 

fokus ligger på att studera varför kvinnor väljer att engagera sig inom olika politiska sfärer. 

Särskilt intresse kommer även att riktas mot de nya, mindre etablerade politiska kanalerna.  

 

Först kommer en operationalisering att genomföras av vilka politiska beteenden som faller 

under de olika politiska sfärerna. Utifrån detta kommer att jag fokusera på huruvida det finns 

skillnader eller likheter i kvinnors motiveringar till att delta politiskt inom de olika sfärerna. 

Studien kommer vidare att vara teoriutvecklande i den mening att den kommer att studera hur 

utbildning påverkar politiskt deltagande utifrån hypotesen att människor med högre utbildning 

och större färdigheter i större utsträckningen deltar politiskt.  

                                                 
42 Esaiasson 2007:258 
43 Esaiasson 2007:286  
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3.2 Val av intervjupersoner 
Som tidigare nämnts består respondentintervjuerna av två grupper av kvinnor. En grupp med 

kvinnor som har lägre utbildning och en grupp med kvinnor som har högre utbildning. Det 

första urvalet inför intervjuerna är att studien enbart inriktar sig på kvinnor politiska 

deltagande. Vidare är det utbildningsnivån hos dessa kvinnor som är centralt för studien, detta 

eftersom att utbildning förväntas ha en effekt på utfallet i intervjuerna. När det gäller den 

första gruppen har jag valt att inrikta mig på kvinnor som har en lägre avslutad 

utbildningsnivå.  Den andra gruppen utgörs av kvinnor som har minst tre års 

universitetsstudier samt en avlagd examen.  

 

En fördel med att använda sig av en respondentintervjuer är att det inte är personerna i sig 

som är det centrala att studera, utan deras tankar och beteende om politiskt deltagande. Detta 

kan underlätta vid de tillfällen då intervjupersoner uteblir eller faller bort, eftersom dessa 

ganska enkelt kan ersättas med nya intervjupersoner som besitter de egenskaper som är 

relevanta för studiens genomförande44 

3.3 Design och val av fall 
Studien är en urvalsstudie där jag valt att genomföra respondentintervjuer. Analysenheterna är 

således intervjupersonerna i de genomförda respondentintervjuerna. Valet av uppsatsens 

analysenheter är noga övervägt för att på bästa sätt kunna uppnå syftet och besvara uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning. Intervjupersonerna, det vill säga uppsatsens analysenheter, är 

vidare uppdelade i två olika grupper där utbildningsnivån är den centrala egenskapen som 

skiljer kvinnorna åt.  I denna studie undersöks kvinnors motiveringar väljer till att delta i olika 

politiska sfärer, den forskningsfråga som ska besvaras styr följaktligen metoden. Intentionen 

bakom beslutet att välja två grupper med kvinnor där utbildningsnivån skiljer dem åt grundas 

i hypotesen om att personer med högre utbildning väljer att delta politiskt i annan omfattning 

än personer med lägre utbildning.  

 

Uppsatsen är ett fall av kvinnors motiveringar till politiskt deltagande i olika politiska sfärer. 

Detta är till följd av uppkomsten av nya, mindre traditionella politiska kanaler där människor i 

olika grad väljer att delta i. Eftersom detta anses påverka den politiska jämlikheten är det 

aktuellt att studera kvinnors politiska deltagande eftersom kvinnors ökade politiska 

deltagande anses innebära en positiv effekt på den politiska jämlikheten. Inom forskningen 

                                                 
44 Esaiasson 2007:295 
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finns det en strävan om att uttala sig om något som är av mer allmängiltig karaktär. Genom att 

söka efter återkommande mönster och regelbundenheter finns det möjlighet till att 

generalisera de resultat forskaren kommer fram till.45 Inom denna studie finns det anledning 

att tro att de intervjuade kvinnorna är representativa fall, inom de båda intervjugrupperna där 

utbildning är den centrala faktorn. 

3.4 Källkritik 
Vid genomförandet av samtalsintervjuerna är det återigen intervjupersonernas tankegångar 

och beteende om politiskt deltagande som står i fokus. Det som därför ska undersökas är 

således kvinnornas motiveringar eller uttalade motiv till varför de väljer att delta politiskt. 

Som nämndes tidigare i detta kapitel är det kvinnornas motiveringar som är det centrala för 

studien. Deras motiv till att delta politiskt kan antas vara en process av olika faktorer och det 

närmaste man kan komma deras egentliga motiv är deras uttalade motiv i form av deras 

motiveringar.  

 

Nackdelen med respondentintervjuer vid en motivanalys är därför osäkerheten över huruvida 

intervjupersonerna anger sina verkliga motiv till att delta politiskt. Risken finns att de 

undertrycker sina egentliga motiv och istället säger det som förväntas av dem eller svarar på 

ett sätt som framhäver ett politiskt beteende som anses vara allmängiltigt rätt och riktigt.46 För 

att undvika att problem vid studiens operationalisering, de vill säga att man mäter det man har 

för avsikt att mäta, är det kvinnornas motiveringar som undersöks och för att göra detta anses 

respondetintervjuer vara den bästa metoden. Genom respondentintervjuer kan uppsatsens 

syfte uppnås samt bidra med ny forskning på områden eftersom det finns få kvalitativa studier 

inom forskningsområdet. 

3.5  Forskningsetiska principer 
Forskning är i allra högsta grad nödvändigt för samhället och individens utveckling. De 

forskningsetiska principer som finns har syftet att skapa normer i förhållandet mellan forskare 

och uppgiftslämnare, detta främst för att skydda individen som lämnar ut uppgifter till 

forskaren. Det finns fyra huvudkrav inom forskningen; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.47 

 

                                                 
45 Esaiasson 2007:26 
46 Esaiasson 2007:329 
47 Vetenskapsrådet s. 6 
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Samtliga intervjupersoner har givits information om uppsatsens syfte samt över hur 

betydelsen av deras medverkan i studien. Respondenterna har gett sitt samtycke till att vara 

med på en intervju som senare kommer att användas i denna studie. Samtliga intervjupersoner 

är anonyma och detta har de också fått information om innan intervjun genomfördes. För att 

besvara respondenternas anonymitet har de givits fingerade namn i uppsatsen. Genom att vara 

medveten om ovanstående forskningsetiska principer kan en god kvalité uppnås och 

integriteten hos både respondenterna och forskare beaktas.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Inom empirisk forskning är validitet ett centralt begrepp. Att bedriva forskning där teori och 

verklighet möts och är förenliga med varandra är att skapa en bra validitet. Genom att 

uppsatsen problemformulering utmynnar ut en teoretisk diskussion men svaren ska sökas på 

en operationell nivå är det viktigt att man verkligen mäter det man avser att mäta. När man 

vill uppnå en god validitet finns det tre centrala definitioner som bör beaktas; 

begreppsvaliditet, resultatsvaliditet och reliabilitet. En kombination av en bra 

begreppsvaliditet och reliabilitet skapar en god resultatsvaliditet. Detta innebär att det inte 

finns några systematiska eller osystematiska fel vilket resulterar i att man mäter det man avser 

att mäta. 

 

Begreppsvaliditeten som kan definieras som ”överensstämmelsen mellan teoretisk definition 

och operationell indikator”.48 Detta har uppmärksammats i utformandet av uppsatsens 

intervjumall genom att koppla samman det teoretiska ramverket med intervjufrågorna. 

Resultatsvaliditet är något som först kommer upp till diskussion när den empiriska 

undersökningen är gjord. Först då kan man dra slutsatser om man verkligen mätte det man 

hade för avsikt att mäta. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Esaiasson 2007:63 
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4 Politiskt deltagande – varför då?  
I det här kapitlet påbörjas själva resultatredovisningen. Här presenteras empiriska data 

utefter uppsatsens frågeställningar. Kvinnors motiveringar till politiskt deltagande är här 

uppdelat efter de olika politiska sfärer som presenterades i teorikapitlet. 

4.1 Motiveringar till att delta 
 
Kvinnor motiverar sitt politiska deltagande på många olika sätt. Ett argument var att det finns 

en vilja att engagera sig i något som ligger utanför jobbet. Viljan att göra något som har 

betydelse och nytta uppgavs som en anledning till politisk deltagande.49 

 

Religion och tron på gud uppkom som en motivering till att delta politiskt. Resonemanget 

grundade sig i den kristna tron att göra världen bättre och göra något bra både för sig själv 

men även för andra. Politiken ansågs då vara en bra kanal för att uttrycka sig i och därmed 

förändra samhället i den riktning man vill att det ska formas utefter. Att engagera sig politiskt 

för andras välbefinnande uppgavs även ha en dubbel effekt eftersom det framkallar en känsla 

av välbefinnande hos en själv.50  

 

4.2 Den offentliga sfären 
Kvinnor politiska deltagande i den offentliga sfären visade sig till en övervägande del bestå 

utav att rösta i nationella val. Valdeltagande motiverades av att det finns en skyldighet men 

även en rättighet till att gå och rösta.51 En intervjuperson motiverade det som ”en 

medborgerlig plikt, vi lever i en demokrati och då ska man rösta”52. Denna diskussion 

återfanns hos andra respondenter, de lyfte upp medborgarskapet som en essentiell drivkraft. 

Det visade sig finnas en uppfattning om att aktiva medborgare skapar det samhälle vi lever i. 

Och det uppfattades som att deras politiska deltagande genom att gå och rösta har en central 

funktion och att det i slutändan gör skillnad.53  

 

En annan respondent menade att det upplevdes som en plikt att och rösta och att det var 

påverkan från andra som motiverades henne till och delta politiskt genom att vart fjärde år 

avlägga en röst som visade var hennes politiska sympatier fanns. Dock kände hon inte att 
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hennes deltagande i slutändan inte gjorde någon skillnad. ”Folk vill ju att man ska gå och 

rösta, men att jag går och röstar handlar inte om att jag tror att jag kan påverka eller göra det 

bättre.54 Ytterligare respondenter menade att den främsta anledningen till att de valde att gå 

och rösta var att de ändå vill visa sig engagerad gentemot andra och på så sätt ”ha ryggen 

fri”55  

 

En annan respondent beskrev hennes inställning till valdeltagande på följande sätt: ”Det 

behövs aktiva medborgare eftersom vi lever i en demokrati. Det handlar om 

medborgarskap56.” Det gjordes även paralleller till Lennart Lundqvists uttalande om att vara 

”demokratins tjänare och demokratins väktare” 57. En respondent såg sig som arbetande inom 

den offentliga sektorn ha en skyldighet att upprätthålla en god kvalité på demokratin och 

genom ett så kallat ämbetsmannaansvar ha en särskilt väktarroll för att bevara vårt offentliga 

etos.58 

 

Även om man inte har en klar partipolitisk övertygelse så ansågs det att det trots det är vikigt 

att gå och rösta och det är svårt att hitta ett parti där man har samma övertygelser inom alla 

sakpolitiska områden. Möjligheten att rösta blankt lyftes även fram som ett alternativ till att 

inte rösta alls.59  

 

Att försvara och bevara demokratin var även det något som visade sig ha betydelse för det 

politiska deltagandet. Här uppkom tankar om att demokratin inte ska tas för given utan att 

man måste engagera sig för att bevara den.60 Att inte rösta skulle även kunna resultera i att 

demokratin med tiden kanske skulle komma att försvinna utan ett starkt valdeltagande. En av 

respondenterna ansåg att det var ”en tragedi att inte gå och rösta”61. 

 

En av respondenterna menade att hennes motivation handlade om att det finns uttalade risker i 

att inte välja att gå och rösta. Hon menade att det var av central betydelse att gå och rösta för 
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att hindra främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna ifrån att ta sig in i riksdagen. 

Respondenten menade att det var ytterligare en motivation hos henne att verkligen gå och 

rösta och att göra sin röst hörd och göra en skillnad. Genom att inte gå och rösta menade hon 

att detta kan få negativa effekter genom att främlingsfientliga partier skulle få större utrymme 

i den politiska debatten.62 Andra respondenter hade liknande tankegångar, de menade att 

Sverigedemokraternas framfart motiverade dem ytterligare till och gå och rösta, eftersom de 

kände ett förakt för deras politik och vill hindra dem från att få fäste i politiken.63  

 

Att gå och rösta föll sig naturligt för de flesta. En kvinna uttryckte följande ”För mig är det 

som att borsta tänderna, det känns självklart”64. Detta citat visar hur starkt förankrad 

röstningstraditionen kan vara, det handlar inte bara om ett politiskt ställningstagande utan om 

en vana som sitter djupt rotad.  

 

Politisk socialisering visade sig också vara en motivering som fanns hos respondenterna. 

Familjens politiska beteende visade sig ha betydelse för deras politiska deltagande i form av 

att gå och rösta. Här var det just själva valdeltagande som gått i arv dock inte själva 

partisympatierna.65 Föräldrars politiska deltagande i form av valdeltagande uppfattades som 

något som går i arv, ”det är så jag har uppfostrats och växt upp”. 

 

Ideologisk övertygelse lyftes även det fram som en motivering till att gå och rösta. 

Valdeltagande handlar för denna respondent att göra ett ideologiskt ställningstagande. ”För 

mig handlar det inte om någon enskild fråga utan jag tycker att det är viktigt med ideologi, i 

vilken riktning vill man att samhället ska gå, jag vill ju inte vara en vindsflöjd som svänger i 

varje fråga”.66 En annan respondent menade att hon har en vision över hur idealet för hur 

samhället ska se ut och om man då inte utnyttjar sin röst och går och röstar kan man inte 

påverka riktningen över hur samhället formas. 

 

Politiskt deltagande i den offentliga sfären motiverades även genom möjlighet att påverka de 

beslut som fattas. Den regering som bildas kommer att styra Sverige efter vad de anser vara 

                                                 
62 Erika 
63 Klara, Linda 
64 Boel 
65 Boel, Cecilia, Erika, Gunilla 
66 Gunilla, Olivia 



 25

det bästa sättet och här ansågs det vara viktigt att göra sin röst hörd”.67 Om vi inte går och 

röstar eller kontaktar politiker så är det ju bar deras viljor som räknas”.68 En annan respondent 

menade att det är viktigt att delta i nationella val därför att den röst man väljer att lägga har 

ändå betydelse även om man inte alltid har detta i åtanke. Det hade även uppmärksammats att 

vid regeringsskiftet vid senaste valet 2006 innebar faktiska förändringar, vilket ansågs vara en 

drivkraft i sig. Genom att se påtagliga skillnader i hur de olika blocken väljer att bedriva sin 

politik förstärkte detta betydelsen av att gå och rösta.69 

 

Historiska aspekter visade sig även vara något som motiverade en del av respondenterna. 

Genom att se tillbaka och inse att människor inte alltid hade haft denna möjlighet att gå och 

rösta fungerade detta som en drivkraft. De menade att det fanns en tid då kvinnor kämpade för 

att få rösträtt och när de nu själva har möjligheten att rösta menade de att detta kändes som ett 

självklart val.70 

 

En av de intervjuande menade att möjligheten att gå och rösta inte borde tas för given. Särskilt 

med tanke på att många människor fortfarande inte har rätten att gå och rösta i ett 

demokratiskt val som utförs på ett legitimt sätt. Kontakt med människor från andra länder 

eller kulturer fungerade som en drivkraft då skillnaderna mellan rättigheter och skyldigheter 

blev allt tydligare. Det upplevdes som att människor som inte har dessa möjligheter anses att 

människor som lever i västvärlden inte är tillräckligt engagerades, detta trots att vi har vår 

demokratiska rättighet att uttrycka våra politiska preferenser.71  

4.3 Den civila sfären 
Det fanns en märkbar skillnad i respondenternas motiveringar till att delta i den offentliga 

sfären i jämförelse med deras motivgeringar till deltagande i den civila sfären. Inom den civila 

sfären återfanns sig det inte någon känsla av skyldighet eller förpliktelse till att delta.  

 

En av respondenterna uppgav att man måste känna mig mer känslomässigt eller personligt 

engagerad för att delta i den civila sfären. Exempel som uppkom på sådana närliggande 

politiska frågor var barnens skola eller politiska frågor vars utfall har en direkt påverkan på 

familj eller vänner. För att delta i denna sfär måste det finnas politiska frågor som verkligen 
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berör och intresserar, till exempel att engagera sig politiskt för att behålla en vårdcentral eller 

grundskola på orten där man bor.72 

 

En annan respondent menade att engagemang i den civila sfären grundade sig i hennes tro på 

lokal demokrati och direkt demokrati. Att skriva under namninsamlingar ansågs vara ett 

enkelt men också väldigt effektivt sätt att uttrycka sig på för att frambringa förändringar i 

olika politiska frågor.73  

 

Påverkan eller uppmuntran från andra visade sig också vara en motivering. Om personer i 

respondentens närhet var politiskt engagerade ökade detta möjligheterna för eget deltagande, 

men utan vänners eller familjs deltagande medgavs det att deras deltagande med stor 

sannolikhet uteblir.74 ”Jag deltar mer efter påverkan av andra och tänker ja det här kanske jag 

borde göra och ta del i. Men det känns inte som en plikt och är ingen självklarhet för mig. Jag 

har inte så stort engagemang”.75 

 

En motivering som framkom var att engagemang i den civila sfären ofta grundar sig i empati 

för en enskild person. Om någon person utsatts för kränkningar eller förtryck är det enkelt att 

skriva på en namninsamling för till exempel Amnesty. Ofta är det ett känslomässigt 

engagemang som bidrar till deltagande. Det ansågs även vara viktigt att vid namninsamlingar 

sätta den enskilda händelsen i en större politisk kontext som pekar på vad som är det 

grundläggande orsaken till varför den enskilda personens situation ser ut som den gör.76  

 

En motivering som återkom hos ett flertal av de intervjuade var just att det var enkelt att 

skriva på en namninsamling eller att demonstrera för att uttrycka sig politiskt. Politiskt 

deltagande i denna form upplevdes inte som tidskrävande utan något som man på ett enkelt 

sätt kunde delta i.77 Att skriva insändare till lokaltidningen motiverades även av anledningen 

att göra syn röst hörd och ge en bild över hur politiken påverkar en i det vardagliga livet. En 

av respondenterna uppgav att hennes motivation låg i att hon tyckte att media målade upp en 

felaktig bild av sjukvården. Detta resulterade i att hon själv skrev en insändare för att ge 
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hennes bild av situationen, vilket var en positiv och helt annan bild än den som hade 

beskrivits tidigare.78 

 

En annan motivering till politiskt deltagande inom den civila sfären var vikten av att engagera 

sig i grupp samt vikten av att vara många. Genom fackligt engagemang menade 

intervjupersonen att det var av yttersta vikt att många människor väljer att engagera sig 

eftersom det är av stor betydelse för hur utfallet kommer att bli. Betoningen låg här på att 

tillsammans skapa en gemensam åsikt att föra fram.79 

4.4 Den personliga sfären 
Inom den personliga sfären, som innefattar att skänka pengar eller själv vara delaktig i att 

samla i pengar till ett välgörande ändamål, ansågs det att denna sort engagemang hör samman 

med dagsaktuella händelser. Naturkatastrofer som skapar ett behov av hjälp från omvärlden 

och genom detta får mycket utrymme i media gör att människor vill delta och hjälpa till 

genom att till exempel skänka pengar. En respondent menade att detta slags politiska 

engagemang inte behöver grunda sig i sin politiska övertygelse eller ideologi utan mer i 

aktuella händelser som resulterar i att människor behöver hjälp.80 Insamlingar som går till att 

på det ena eller andra sättet förbättra levnadsvillkoren för barn uppgavs som en anledning till 

politiskt deltagande inom denna sfär. Detta var något som låg känslomässigt nära 

respondenterna och därmed gjorde dem engagerade. 81  

 

Flera av respondenterna menade att eftersom de kände att de hade resurser till att skänka 

pengar så var det en enkel sak att göra.82 Det upplevdes som att politiskt deltagande i denna 

form som inte kostade allt för mycket i tid och engagemang. Flera av de intervjuade beskrev 

sitt politiska deltagande inom den personliga sfären som ”Det är lite av en samvetsgrej, det är 

ju klart att jag har råd att avstå 200 kr per månad för att kunna hjälpa någon annan som har det 

svårt. Jag har ju råd och det är ju till ett gott syfte”.83 Ett flertal av respondenterna menade att 

det var deras dåliga samvete som gjorde att de då och då skänkte pengar, även tiden var en 

betydande faktor i deras val att donera pengar.84 ”Jag skänker pengar för att jag har dåligt 

samvete. Ger till dem som behöver och hoppas att det gör nytta. Det hoppas jag verkligen att 
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de gör. Det är ju bara att donera lite pengar så slipper jag att ta itu med det, någon annan gör 

det istället så slipper jag. För mig är det ett distanserat sätt att döva ett dåligt samvete.”85 En 

annan respondent menade att hon valda att donera pengar på grund av att det fick henna att 

må bra. ”Känslan av att hjälpa är skön. Chansen av att kunna hjälpa någon som har det värre 

än en själv bör man ta vara på”.86  

 

En annan respondent som inte tyckte att skänka eller själv samla in pengar till välgörande 

ändamål menade att ”det känns som en droppe i havet” och kände därav inte sig motiverad till 

att delta politiskt i denna sfär.87  

 

Att bidra med pengar till forskning uppgavs som en motivation till deltagande inom den 

personliga sfären. Detta deltagande var inte kontinuerligt utan bestod av speciellt riktade 

punktinsatser. Respondenten menade att hon själv i olika sammanhang sökt bidrag hos vissa 

stiftelser och på det sättet fått hjälp och på grund av detta ville hon själv ge tillbaka genom att 

stödja forskning kring olika sjukdomar eller donera pengar till speciellt utsatts grupper i 

samhället.88  

 

Intresse och framtidsplaner var ytterligare en motivation till politiskt deltagande i denna sfär. 

En respondent menade att hon själv i framtiden skulle vilja arbeta med välgörenhet och därför 

tyckte hon det var vikigt att engagera sig. Det framhölls som vikigt att stödja organisationer 

som kan redovisa sina räkenskaper på ett riktigt sätt så de kan fortsätta med det vikiga arbete 

som de utför.89 

 

4.5 Den marknadspolitiska sfären 
Den markandspolitiska sfären handlar om att bojkotta varor som en form av protest eller att 

konsumera politiskt och då välja varor som man vill stödja. En likhet mellan den personliga 

sfären och den marknadspolitiska sfären är att dagsaktuella händelser påverkar deras politiska 

deltagande. Något som visade sig vara en central faktor för kvinnors påverkan inom denna 

sfär var att deltagande inte kräver så mycket av en samt att det kan vävas in i det dagliga livet. 

Att konsumera politiskt innebar i många fall att stödja ekologiska eller rättvisemärkta varor. 
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En respondent menade att detta inte alltid gjordes enbart som ett politiskt ställningstagande 

utan även ur en hälsosynpunkt.90  

  

På detta sätt blev det politiska engagemanget inte något som ytterligare måste göras utan att 

det finns med i vardagen Genom att köpa varor som är bra för miljön har man gjort ett 

politiskt ställningstagande utan att detta har krävt några större insatser.91 En respondent 

menade att ”Det är ju himla lätt att göra, det är ett väldigt enkelt sätt att påverka. Man väljer 

en vara istället för en annan. Man kan påverka och det är ju så enkelt!”92 En annan av de 

intervjuade menade att ”Vardagen snurrar på så fort, men det är enkelt att konsumera 

politiskt. Idag finns det en stor möjlighet att välja. Utbudet av Fairtrade varor och kravmärkta 

varor har ökat något otroligt och det har gjort det lättare för oss konsumenter.”93 

 

Politiskt deltagande genom politisk konsumtion visade sig vara något som föll sig ganska 

naturligt för många av respondenterna. ”Det finns ett stort intresse och det är något som jag 

brinner för. Som konsument kan man påverka så otroligt mycket. För mig ligger det nära 

hjärtat, sakfrågor som livsmedel, kläder och konsumtion intresserar mig”.94  

 

Politiskt engagemang genom den marknadspolitiska sfären ansågs även vara ett bra sätt att 

påverka och uttrycka sin politiska ståndpunkt. Genom att vara politiska medveten i 

konsumtionen av varor kan förändring uppnås. En respondent menade att det finns många 

människor som lever och arbetar under ogynnsamma förhållanden och detta vill hon förändra 

genom att till exempel konsumera varor som är rättvisemärkta.95 Önskan och viljan till en 

bättre miljö var även det en motivation till att konsumera politiskt.96 

 

Att värna om miljön var en av intervjupersonernas motivering till att delta politiskt inom den 

marknadspolitiska sfären. Genom att människor har blivit mer medvetna om att deras 

vardagliga val påverkar miljön menade flera av de intervjuade att deras politiska konsumtion 

även har ökats. De uppgav att de ofta blev påverkad av media eller av diskussioner och 
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därmed uppmärksammades om missförhållanden eller liknade.97 En respondent menade att 

hon var väldigt medveten om vad hon konsumerade och försökte även i största möjligaste 

mån konsumera närproducerade varor för att på det sättet värna om miljön men även för att 

stödja lokala uppfödare.98  

 

Flera av de intervjuade uttryckte sig positivt till att konsumera politiskt för att de kände att 

deras deltagande gjorde skillnad.99 ”Det ger mig känslan av att bidra till en bättre värld. 

Förhoppningsvis gör man tillvaron lite drägligare för någon annan. Samvetet blir lite renare 

utav att man köper de där KRAV-bananerna. Man kanske inte gör jättestor skillnad men man 

har ändå gjort det man kan. Är mest för samvetets skull, man har gjort vad man har kunnat 

och därmed bidragit till något bättre”.100 En respondent visade sig vara starkt emot att 

konsumera politiskt. Att bojkotta varor menade hon drabbade fel människor och upplevde inte 

detta som ett effektivt sätt att uttrycka sig politiskt på.101 En annan menade att hon gärna ville 

lita på att de märkningar som görs är riktiga men insåg samtidigt att det kanske inte alltid var 

så.102 

 

En annan motivering till att konsumera politiskt fanns i omtanke för respondentens barn. Hon 

menade att hon vill ge det bästa till sina barn och samtidigt göra något bra. Hennes politiska 

konsumtion bestod både av ekologiska varor men även kläder och menade att vara politiskt 

medveten vid konsumtion kändes rätt och betydelsefullt.103  

 

Ideologisk övertygelse visade sig även vara en drivkraft enligt en av respondenterna. Hon 

menade att hon kände ett dåligt samvete för att hon inte gjorde mer. ”Jag borde vara mer 

trogen att leva på ett visst sätt, jag kan ju avstå mer. Jag tror inte på en överdriven konsumtion 

och därför väljer jag att vara politiskt medveten när jag konsumerar”104. Samma kvinna 

menade att hon själv var i en fas i livet då hon konsumerade mycket. Som småbarnsförälder 

och husägare med renoveringsprojekt menade hon att konsumtion var en betydande del i 

hennes liv och vardag och därmed ville hon konsumera politiskt så mycket som möjligt. Detta 

gjorde hon genom att ifrågasätta villkoren för dem som producerar varor. Hennes politiska 
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konsumtion stannade inte heller vid enbart matvaror utan respondenten menade att hennes 

politiska medvetenhet påverkade hennes val vid elleverantör, val av bank och köp av 

kläder.105  

4.6 Den livspolitiska sfären 
 
Genom att vara intresserad av politik och inkorporera politik i sitt vardagliga liv är man 

delaktig i den livspolitiska sfären. En av respondenterna menade att det är otroligt vikigt att 

diskutera politik och få igång diskussioner som rör olika frågor i samhället. Detta kan vara 

politiska frågor som rör arbetsförhållanden eller hur man ser på välfärd och 

fördelningspolitik.106 En annan av de intervjuade menade att det var vikigt att delta i politiska 

diskussioner eftersom det får människor att tänka till och ifrågasätta nuvarande förhållanden 

som ett resultat av förd politik. Vidare menade hon att alla de val man gör i livet har betydelse 

och är vikiga.107 

 

En av respondenterna menade att hennes politiska deltagande bestod i ett mer indirekt 

engagemang. Hon menade att mycket i livet är politik och att man som människa gör politiska 

val i sitt vardagliga liv.108 En annan av de intervjuade menade att allt i livet är politik. ”Det är 

min livsstil, allt är politik. Alla min val är politiska, vilka människor jag umgås med och var 

jag jobbar. Min livsstil är politisk och det känns viktigt. Privatlivet ingår i det där och 

livspolitik genomsyrar allt jag gör ” Denna respondent menade att det var viktigt att föra ner 

politiken på en lägre nivå och inse att det är viktigt att ha med sig politiken i alla beslut som 

man som person fattar. För henne fanns politiken med henne från morgon till kväll och hon 

menade att med hennes synsätt blev vardagen en plats där politiken alltid gjorde sig 

påmind.109 
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5 Vad sätter käppar i hjulen - hinder till politiskt deltagande 
Detta kapitel är en fortsättning av resultatredovisningen som tar upp uppsatsen andra 

frågeställning. Här redogörs det för de hinder som de intervjuade kvinnorna ansåg påverkade 

deras politiska deltagande.  

5.1 Tid 
Tid visade sig vara en återkommande faktor som respondenterna uppgav till varför de inte 

deltar politiskt.110 Det upplevdes som stressande att deras politiska engagemang kanske inte 

uppfyllde den standard som de själva tyckte var önskvärd. 111En av respondenterna menade att 

tid var en dålig ursäkt till bristande politiskt deltagande men menade samtidigt att det var 

mycket runt henne i hennes liv som upptog tid. ”Jobb, familj, renovera hus, man lever ett 

hektiskt liv och så är det för många. Är man i ekorrhjulet så snurrar det ganska fort”112 

 

Det fanns också en rädsla för att ”ta på sig för mycket” och inte kunna leva upp till de 

förväntningar som ställs. Att vara partipolitisk aktiv uppfattades som mycket tidskrävande och 

att inneha politiska uppdrag ta för mycket tid och engagemang. Tiden upplevdes som ett 

hinder då det är tidskrävande att sitta i möten och verkligen vara partipolitisk aktiv eller vara 

mer politiskt engagerad på annat sätt.113 En av kvinnorna berättade om att hon tidigare hade 

haft ett politiskt uppdrag men att detta blev allt för tidskrävande. Utan nära släkt eller 

familjmedlemmar som ställer upp och hjälper till var det svårt att få tiden att räcka till vid 

extrainsatta möten på kvällar eller liknande.114  

5.2 Livspusslet 
Många av respondenterna menade att livspusslet inte gav utrymme till något större politiskt 

engagemang. Arbete och familj upptar den mesta tiden och att då vara politisk aktiv i en större 

skala uppfattades som svårt. Att ha småbarn och samtidigt vara politiskt aktiv upplevdes inte 

gå hand i hand utan vid tidsbrist prioriterades familjen, inte politiken. Ett flertal av de 

intervjuade menade att de var mer politiskt aktiva innan de fick barn då de hade mer tid. Att 

vara småbarnsförälder och vara politiskt aktiv ansågs vara en svår utmaning. 115  ”Det borde 

                                                 
110 Filippa, Gunilla, Hilda, Klara, Nicole, Olivia, Pauline 
111 Gunilla, Pauline 
112 Cecilia 
113 Gunilla 
114 Gunilla 
115 Boel, Filippa, Gunilla, Hilda, Jannika, Klara, Olivia,  
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finnas mer möjligheter till att vara politiskt aktiv men ändå inte var det på heltid. Jag har alltid 

förespråkat 6-timmars arbetsdag… Politiken borde bli mer mänsklig”116. 

 

Att kombinera familjeliv och politik uppfattades även som lättare för män än för kvinnor. En 

av de intervjuade menade att det fortfarande ofta är kvinnor som har det huvudsakliga 

ansvaret för hus, hem och barn och detta resulterar i att kvinnor kanske inte i lika stor 

utsträckning som män kan vara politiska aktiva.117   

5.3 Intresse saknas 
Ett flertal av respondenterna menade att deras bristande intresse för politiskt deltagande var 

ett hinder. Eftersom ett intresse för politik saknades hos en del av de intervjuade resulterade 

detta i att de inte heller gärna satte sig in i politiska frågor eller debatter. Följden av detta blev 

att deras kunskaper om politik i många fall var bristfälliga, vilket i sig utvecklades till ett 

hinder för politiskt deltagande.118  

 

En av respondenterna svarade med att ”nej, det finns inga direkta hinder, det är en fråga om 

bristande intresse. För mig hänger det mycket samman med jobbet. Jobbet tar mycket kraft 

och ork. Så det finns inte mycket energi över till politiskt deltagande”. Genom att ha ett arbete 

som man trivs med och tycker är stimulerande upptas mycket energi till detta vilket gör att 

deras politiska deltagande inte prioriteras i någon större utsträckning.119 

 

En annan av respondenterna menade att hennes bristande intresse berodde på att politik inte 

var något som hon växte upp med eller uppmuntrats till att delta i. ”Intresset för politik saknas 

hos mig. Vi i familjen har aldrig diskuterat politik överhuvudtaget, jag vet fortfarande inte vad 

mina föräldrar röstar på. Det har aldrig intresserat mig.”120  

 

Det visade sig även att det fanns mentala hinder. Gällande dessa hinder menade en respondent 

att det kan finans mentala hinder för olika specifika politiska handlingar. Politisk socialisation 

visade sig ha betydelse för hur man väljer att delta politisk och vilka kanaler man väljer för att 

uttrycka sig. En av intervjupersonerna menade att demonstrera eller strejka inte hade funnits 

                                                 
116 Gunilla 
117 Boel, Gunilla 
118 Diana, Erika, Hilda, Jannika,Linda, Maria, Olivia, Pauline 
119 Anna 
120 Maria 
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med som en politisk aktivitet under hennes uppväxt och därmed kändes det främmande för 

henne, ”det känns inte som jag”.121 

 

Avsaknaden av ett parti som överensstämde med en respondenternas politiska preferenser 

ansåg det även vara ett hinder. I och med att hon inte kände att det i nuläget fanns något parti 

som hon kände att hon ville stödja eller representera så uteblev hennes politiska deltagande i 

många avseenden. Respondenten menade att det behövdes ett parti som hon kunde identifiera 

sig med för att hennes politiska engagemang skulle utvecklas122.  

5.4 Kvinnor och män 
En av respondenterna menade att det finns en spänning mellan kvinnor och män inom 

politiken. Hon ansåg att kvinnor i större utsträckning blir påhoppade inom politiken och att 

detta upplevs som ett hinder för henens politiska deltagande. ”Patriarkatet hindrar mig”. Hon 

menade samtidigt att hennes personlighet kanske inte skulle vara till sin fördel då hon skulle 

lägga ner sin själ i det. Att vilja åstadkomma en förändring men att vilja det för mycket 

upplevdes som ett hinder. Förhållningssättet till politiken anses vara problematisk, att ha en 

viss distans kan vara nödvändigt men samtidigt anses det vara svårt då man just engagerar sig 

i frågor som man tycker är viktiga och brinner för. Respondenten menade att många kvinnor 

blir orättvist behandlade inom politiken och på grund av detta ville hon inte engagera sig i 

någon större utsträckning. 123  

5.5 Knappa ekonomiska resurser 
Några av respondenterna menade att deras politiska deltagande ibland hindrades av knappa 

ekonomiska resurser. Vid politisk konsumtion ansågs det svårt att alltid köpa KRAV-märkta 

eller ekologiska produkter därför att dessa ofta kostar mer.124 Men prisskillnaden mellan 

produkter och varor med och utan märkning ansågs samtidigt krympa som ett resultat av att 

allt fler människor väljer att konsumera politiskt. Detta gällde främst matprodukter, 

prisskillnaden mellan ekologiska kläder eller möbler ansågs fortfarande vara allt för stor och 

på grund att detta uteblev den politiska konsumtionen trots att viljan funnits att välja de 

ekologiska produkterna.125  

 
 
                                                 
121 Anna 
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124 Jannika, Klara 
125 Klara 
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6 Slutsatser 
I denna avslutande del av uppsatsen presenteras slutsatserna och analysen.  Jag knyter här an till 

syftet och tidigare nämnda frågeställningar och besvarar dem i tidigare nämnd ordning. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring fortsatt forskning som föranleds av de resultat som uppkommit i 

denna studie.  

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva kvinnors motiveringar till att delta politiskt samt klargöra 

eventuella hinder för deras politiska deltagande. Detta har gjorts genom respondentintervjuer 

med 16 kvinnor med olika utbildningsnivå. Efter genomförda intervjuer visar resultaten i 

denna studie som i så många andra att utbildning har en positiv påverkan på politiskt 

deltagande.  

 

Generellt deltar kvinnor med högre utbildning mer i politiken i jämförelse med kvinnor med 

lägre utbildning. Antagandet om att utbildning korrelerar positivt med ett ökat politiskt 

engagemang har alltså ytterligare stärkts. När det gäller intresset för politik var detta större 

hos respondenterna med högre utbildning. Samtidigt som intresset hos dem var större 

upplevde de även i en större utsträckning att deras politiska deltagande faktiskt gjorde en 

skillnad, detta till skillnad mot respondenterna med lägre utbildning.  

 

Uppsatsen första frågeställning är; Hur motiverar kvinnor sitt politiska deltagande i olika 

politiska sfärer? En övervägande majoritet av respondenterna deltog i förra riksdagsvalet. 

Deras motiveringar till deltagande i den offentliga sfären, som kom att domineras av just 

valdeltagande, liknande varandras i många avseenden. Både grupper av respondenterna menar 

att deras valdeltagande grundar sig i att det är en rättighet och samtidigt en skyldighet att gå 

och rösta. Vidare motiverade kvinnorna utan större skillnader sitt valdeltagande med att de 

ville värna, skydda eller bevara demokratin. Skillnaderna fanns i att några av respondenterna 

med högre utbildning motiverades av ideologi samt av iden om att aktiva medborgare skapar 

en bra demokrati. Något som motiverade en del av respondenterna i gruppen med 

lågutbildade kvinnor var påverkan från andra. Denna aspekt återfanns inte hos någon av 

respondenterna i den andra gruppen. 

 

När det gäller den civila sfären drivs de båda grupperna av respondenter av mer 

känslomässiga eller personliga skäl. Deltagande inom denna sfär upplevdes inte som en 

självklarhet utan det behövdes sakfrågor som på ett eller annat sätt hade en personlig 
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anknytning. Sakfrågor som engagerade var i många fall skola och omsorg. De politiska 

handlingar som mobiliserade flest var att skriva under en namninsamling, medlemskap i 

organisation samt att demonstrera eller strejka. När det gäller var på den politiska vänster-

högerskalan som respondenterna befann sig på visade det sig finnas vissa skillnader. De 

respondenterna som själva placerade sig till vänster deltog oftare i demonstrationer, strejkade 

samt hade en mer positiv inställning till att protestera olagligt. Överlag hade respondenternas 

politiska sympatier inte någon större effekt och således visade deras motiveringar till olika 

typer av politiskt deltagande på likheter snarare än olikheter.  

 

Kvinnors motiveringar till deltagande inom den personliga sfären bestod främst av enkelheten 

att donera pengar till ett välgörande ändamål. Det politiska deltagande inom den personliga 

sfären som var populärast var att just skänka pengar, detta motiverade även av att kvinnorna 

kände ett dåligt samvete att du inte engagerade sig mer och då var detta ett enkelt sätt att ändå 

bidra med något.  

 

När det gäller den marknadspolitiska sfären motiverade kvinnorna sitt politiska deltagande 

genom att detta var ett deltagande som vävdes in i deras vardagliga liv. Det upplevdes som 

något enkelt att göra samtidigt som de flesta tycket att det var ett bra sätt att utrycka sig 

politiskt. Några av kvinnorna uppgav att viljan om en bättre miljö fungerade som motivation 

till att konsumera politiskt. Kvinnor med universitetsutbildning motiverades i större 

utsträckning att delta politiskt gällande politiskt konsumtion, vilket kan förklaras av tidigare 

presenteras SEM-modell. Personer med goda resurser tenderar att i ökad utsträckning delta 

politiskt. Respondenterna med högre utbildning kan antas inneha dessa betydande resurser, 

kopplat till politisk konsumtion kan kvinnor med högre utbildning antas inneha större 

ekonomiska medel. 

 

Inom den livspolitiska sfären som innebär just en medveten politisk livsstil motiverades 

kvinnorna av en stark politisk övertygelse om att allt i livet handlar om politik. De menade att 

alla val som görs, särskilt på en lägre politisk nivå i vardagen är av central betydelse i det 

politiska deltagandet. Åldern spelade indirekt en roll för hur det politiska deltagande såg ut 

hos de kvinnor som blivit intervjuade. De kvinnor som hade små barn ansåg att 

kombinationen politiskt deltagande och småbarnsförälder helt klart var en utmaning. Åldern 

hade alltså betydelse i avseendet kvinnor i åldern som har små barn.  
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Respondenternas tankegångar tenderar att förstärka teorin om huruvida kvinnor kämpar med 

att kombinera familjeliv med politiskt engagemang. En del av hindret i att delta återfinns i 

faktisk tidsbrist medan en annan del av problemet handlar om det mentala utrymme som 

behövs för att kunna engagera sig politiskt. Många av kvinnorna i intervjuerna menade att de 

inte hade ”ork” att delta politiskt, särskilt inte som småbarnsförälder. Teorin om att kvinnor i 

allt större utsträckning väljer att delta i politiska handlingar som finns med i det vardagliga 

livet kom att förstärkas av den empiriska undersökningen. Många av de intervjuade kvinnorna 

menade att deras politiska deltagande till stor del fanns på en mer personlig nivå. Genom att 

kunna inkorporera politiken i vardagliga handlingar kunde de delta utan att det krävde 

omfattande ansträngningar från deras sida.  

 

Uppsatsen andra frågeställning lyder; finns det faktorer som upplevs som hinder i kvinnors 

politiska deltagande? De slutsatser som man kan dra här är att tid upplevdes som ett av de 

största hindren till politiskt deltagande. Många människor i dagens samhälle lever ett stressat 

liv och politiskt deltagande visade sig inte komma så högt upp på listan. Tidsbrist ansågs vara 

ett nästan lika stort hinder för de både grupperna inom studien, med en viss övervikt åt 

respondenterna med lägre utbildning. Resultaten förstärker den forskningen som tidigare 

gjorts på området när det gäller det faktum att kvinnor tenderar att delta i politiska aktiviteter 

som kräver mindre rent tidsmässigt.  

 

Avsaknaden av intresse för politik ansågs också utgöra ett hinder för de intervjuade 

kvinnornas politiska deltagande. Detta var allt mer vanligt förekommande hos respondenterna 

med lägre utbildning, vilket överensstämmer med tidigare presenterad teori om att människor 

med knappa resurser väljer att delta politiskt i en mindre skala. 

 

En eventuell brist i studien kan utgöras av möjligheten till att kunna generalisera. Detta kan 

ifrågasättas av antal genomförda intervjuer som ändå är relativt få. Respondenternas 

motiveringar kan då ifrågasättas som representativa för populationen. Trots detta finns det 

anledning att dra kunna dra generella slutsatser av uppsatsens resultat eftersom resultaten 

finner stöd i tidigare presenterad teori. Således handlar det mer om en teoretisk generalisering 

än en analytisk generalisering.  

 

Gällande fortsatt forskning behövs ytterligare kvalitativa studier gällande kvinnors motivation 

till politiskt deltagande, detta för att komplettera de kvantitativa studier som redan finns på 
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området. Vidare är det av stort intresse att undersöka huruvida förändringarna i det politiska 

deltagandet har påverkat den politiska jämlikheten, särskilt för de grupper som tidigare inte i 

samma utsträckning deltagit i politiken.  En intressant aspekt här skulle vara att studera hur ett 

förändrat politiskt klimat har påverkat maktbalansen mellan olika grupper i samhället. 

Gällande kvinnors förändrade politiska deltagande menar kritiska röster att deras deltagande 

inte har samma slagkraft eftersom många av de politiska handlingar som kvinnor deltar i 

återfinns utanför den traditionella politiken. Detta är något som vidare forskning får 

undersöka för att kunna uttala sig om en positiv förändring av den politiska jämlikheten.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Inledande frågor 

1. Vilket år är du född? 
2. Vad är din högsta utbildningsnivå?  
 

Allmän politisk aktivitet 
3. Var på den politiska vänster-högerskalan skulle du placera dig själv? 
4. Röstande du i det senaste riksdagsvalet 2006? 
5. Har du blivit uppmanad av någon att själv delta politiskt? 

 
Politiskt deltagande i olika sfärer 
 
 Har du de senaste 4 

åren…? 
Tror du att du i 
framtiden skulle…? 

Den offentliga sfären   
Röstat i nationella val   
Avstått att rösta som protest   
Kontaktat politiker   
   
Den civila sfären   
Partipolitiskt aktiv   
Medlem i en organisation   
Skrivit under namninsamling   
Demonstrerat/ Strejkat   
Använt massmedier   
Deltagit i politiskt möte   
   
Personlig sfär   
Donerat pengar   
Samlat in pengar   
   
Marknadspolitisk sfär   
Bojkottat varor   
Stödhandlat varor   
 
 
Livspolitisk sfär JA NEJ 
Är du intresserad av politik   
Känner du att ditt politiska 
deltagande gör skillnad 

  

Brukar du diskutera politik?    
 
Motivation 

6. Varför deltar du politiskt? Ser detta olika ut i olika politiska sfärer? 
7. Finns det någon av dessa politiska sfärer som du känner dg mer positiv respektive 

negativ till att delta i? 
8. Finns det någon politisk handling som hos dig väger tyngst? I så fall, varför då? 
9. Finns det något som hindrar dig från att delta politiskt? (Tid pengar, engagemang, 

inflytande) 
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