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Abstract 

	    

 

The purpose of this study is to analyze how university students, who are not members of a 

political party, experiencing existing selective and collective incentives for involvement in a 

political party. Furthermore, the study will highlight incentives which could help the political 

parties to increase their membership. The study is based on seven interviews and the 

respondents were selected after conducting a survey of students’ political involvement. The 

interviews were analyzed through the theory of selective and collective incentives.  

 The study shows that the incentives, both selective and collective, for involvement in a 

political party in general are weak and that the costs in terms of time, money and education 

are seen as too high. The respondents have a range of suggestions to increase party 

involvement, including increased party information, better education, increased financial 

incentives and a more active membership recruitment. The respondents also highlight some 

collective incentives such as an increased ideological focus and a greater focus on the political 

party´s own politics. The collective incentives are harder to achieve though they might be 

most vital for increased involvement. A common feeling amongst the respondents is that they 

are inclined to become involved in politics if they feel a change is vital for society. 
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1 Inledning 
Sveriges demokratiska styre kan, utöver att vara en representativ demokrati, även klassificeras 

som en partidemokrati (se exempelvis Holmberg 1999). Partiernas betydelse för den svenska 

demokratin är stor vilket dels kan ses genom att det endast är partierna som kan ställa upp 

med kandidater i val, dels att det är partiernas och politikernas uppgift att ansvara för Sveriges 

styre (SOU 2000:01; Dahl 2011:11; Bäck & Möller 2003:21f). Därför är det vitalt att det finns 

människor som deltar partipolitiskt. Det är de politiskt aktiva som utgör grunden för den 

svenska partidemokratin. 

 Likt många andra länder håller det politiska deltagandet i Sverige på att ändras. De 

partipolitiskt aktiva minskar och det hörs röster om en kris hos de svenska partierna, bland 

annat sjunker såväl medborgarnas partiidentifikation1 som partiernas medlemsantal 

(Oscarsson & Holmberg 2013:352ff; SOU 2000:1; Bäck & Möller 2003:33). Runt 1960 – 

talet innehade ungefär 25 procent av Sveriges väljarkår ett partipolitiskt medlemskap vilket 

kan jämföras med 2011 då antalet hade sjunkit till nära 4 procent (Framtidskommissionen 

2013). Sverige är dock inte ensamt om att visa upp denna negativa trend utan den kan även 

skönjas i övriga Europa (van Biezen, Mair & Poguntke. 2012:34). Även omsättningen av 

ledamöter vid valen ökar samtidigt som allt fler politiker hoppar av sina uppdrag under 

pågående mandatperiod (Hermansson 2007:24ff).  

 Vissa menar dock att den uppmålade bilden av medborgarnas passivitet gällande det 

politiska deltagandet inte stämmer. De menar istället att deltagandet endast har tagit andra 

former, bland annat på grund av teknisk utveckling (jfr Amnå 2008:13ff). Likaså försöker vissa 

människor, individuellt eller i grupp, påverka politikens utfall genom att uppvakta politiker, 

delta i demonstrationer eller liknande (Wohlgemuth 2003:174ff). Utöver dessa förändringar 

kan Sverige dock fortfarande stoltsera med högt valdeltagande vilket kan ses genom att 85,81 

procent av de röstberättigade röstade i riksdagsvalet 2014 (Valmyndigheten 2014).  

 Trots att det politiska deltagandet har förändrats har inte partiernas betydelse för det 

svenska politiska systemet minskat märkbart utan det är fortfarande partierna och dess 

medlemmar som nominerar kandidater och styr landet. Demokratiutredningen skriver i sitt 

betänkande:  
 

Med den unika position som partierna har i den svenska folkstyrelsen blir partiernas 

stigande problem att fullgöra sina funktioner inte en fråga endast för partierna själva, utan 

blir i hög grad även medborgarnas och demokratins problem 

               (SOU 2000:1:173) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Partiidentifikationens betydelse har minskat och snarare övergått till en blockidentifikation (se Hagevi 2011) 
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Att partiernas betydelse fortfarande är centralt för det svenska styrelseskicket samtidigt som 

partiernas medlemsantal sjunker ses som alarmerande. Med färre medlemmar riskerar 

partierna att få svårt att tillsätta de olika politiska förtroendeuppdragen med kompetenta och 

kvalitativa medlemmar. Att tillsätta personer på flera uppdrag, på grund av medlemsbrist, utan 

rätt kompetens riskerar att hota systemets legitimitet. Likaså föreligger det en risk att en 

mindre medlemsbas ska resultera i en försämrad medborgerlig representativitet bland de 

förtroendevalda (jfr Framtidskommissionen 2013:100; Oscarsson 2013, refererad i Wrede & 

Delby 2013). Det har till och med gått så långt att regeringen sommaren 2014 tillsatte en ny 

demokratiutredning med mål att utarbeta förslag till hur det partipolitiska deltagandet kan 

stärkas (Justitiedepartementet 2014:2ff). Partiernas roll i Sveriges politiska system lyfter även 

såväl Erlingsson och Brommesson (2010:131) som Dahl (2011:11) upp. De menar att trots att 

det politiska deltagandet och det medborgerliga engagemanget har genomgått stora 

förändringar är det väldigt svårt att: ”föreställa sig en modern representativ demokrati utan 

politiska partier som de viktigaste aktörerna” (Dahl 2011:11).  

 Det finns mycket forskning och studier angående politiskt deltagande och engagemang. 

De mest traditionella förklaringarna till politiskt deltagande är utbildning och socioekonomisk 

status. Men osäkerhet råder fortfarande över vilka specifika mekanismer som styr deltagandet 

(jfr Ruedin 2007:4ff; Lindberg & Persson 2013:8f). Mycket av den befintliga forskningen 

fokuserar på att förklara deltagande (se exempelvis Dahl 2011) vilket innebär att 

utgångspunkten per automatik blir de politiskt aktiva, exempelvis politiker eller andra 

medlemmar, snarare än de vanliga medborgarna. Därmed avser denna studie att fokusera på 

de medborgare som inte innehar ett partipolitiskt medlemskap samt undersöka vilka 

eventuella incitament som partierna behöver utveckla för att stärka Sveriges partipolitiska 

deltagande.  

 För att än mer avgränsa studien, och med hänsyn till tidsramen, kommer studien att 

enbart fokusera på universitetsstudenters uppfattningar om partipolitiska deltagande. Att 

studien riktar in sig på universitetsstudenter har framförallt två förklaringar. För det första 

uppstår det relativt ofta inom såväl media som forskning debatter om de ungas bristande 

politiska engagemang och vilka konsekvenser detta i längden kan tänkas få för Sveriges 

politiska system (Johansson 2002:75; SOU 2000:1:217). För det andra har utbildning (Lewis-

Beck et al 2008:102, refererad i Persson 2012:76; Verba, Schlozman & Brady 1995:305ff) 

länge ansetts vara en återkommande förklaring till partipolitiskt engagemang. Detta antagande 

kan dock diskuteras eftersom den svenska utbildningsnivån genom åren har stigit (SCB 

2012a:5ff) samtidigt som det finns rapporter som presenterar att det partipolitiska deltagandet 

har sjunkit stadigt fram till 1998. Sedan dess har antalet partipolitiskt engagerade mellan 18-

29 år legat relativt stabilt runt fyra procent (SCB 2012b:31).  
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att analysera hur universitetsstudenter, som inte är partipolitiskt aktiva, 

vid Linnéuniversitetet upplever de befintliga selektiva respektive kollektiva incitamenten för 

ett partipolitiskt deltagande. Vidare syftar studien till att belysa de incitament som eventuellt 

behöver stärkas för att det partipolitiska deltagandet ska öka. 
 

1.2 Frågeställningar  

• Hur uppfattar studenter vid Linnéuniversitetet som inte deltar partipolitiskt att de 

befintliga selektiva och kollektiva incitamenten för ett partipolitiskt deltagande är? 

• Hur skulle de selektiva respektive kollektiva incitamenten, vid behov, kunna stärkas för 

att studenternas partipolitiska delaktighet ska öka? 
 

1.3 Studiens disposition  

Föreliggande studie är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet Inledning innehåller studiens 

problemformulering, syfte, frågeställningar samt studiens avgränsningar. Det andra kapitlet 

Tidigare forskning behandlar den forskning som tidigare gjorts inom området partipolitiskt 

deltagande mot vilken denna studie tar sin avstamp i. Det tredje kapitlet Teoretiskt ramverk 

presenterar studiens definition av begreppet partipolitiskt deltagande och de teorier om 

selektiva och kollektiva incitament som ligger till grund för studiens resultat. Fjärde kapitlet, 

Metod, beskriver studiens tillvägagångssätt, hur empirin har samlats in och motiverar de val 

som gjorts i studien. I det femte kapitlet, Resultat och analys, presenteras studiens resultat och 

analys för att sedan i det sista kapitlet Diskussion avsluta med en resultatdiskussion.  
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2 Tidigare forskning 
Kapitlet ämnar ge en övergripande bild över den forskning som tidigare har gjorts inom 

området partipolitiskt deltagande. 
 

2.1 Partipolitiskt deltagande 

Forskningen om politiskt deltagande, som vi känner den idag, växte fram under 1960-talet. 

Innan dess hade fokus nästintill uteslutande varit runt själva röstningsproceduren (Reudin 

2007:4). Två tidiga forskare inom området som vidgade och ökade förståelsen för politiskt 

deltagande var Martin Seymour Lipset och Lester Milbrath (Lidén, Nyhlén & Wallman-

Lundåsen 2012:2f). Milbrath vidareutvecklade Lipsets forskning och framställde en 

rangordning av politiskt deltagande, i form av en pyramid. Den lägsta formen av deltagande 

var röstning medan ett innehavande av ett förtroendeuppdrag utgjorde den högsta formen (jfr 

Milbrath 1965, refererad i Reudin 2007:9). 

 Partipolitiskt deltagande har i forskning setts som en konventionell och traditionell form 

av politiskt deltagande som dessutom klassificerats som en relativt hög form av deltagande (se 

Bengtsson 2008:122ff; Milbrath 1965, refererad i Reudin 2007:9f). Denna specifika form av 

deltagande har sjunkit kraftigt i såväl Europa som Sverige (exempelvis Mair & van Biezen 

2001:10ff; van Biezen, Mair & Poguntke 2012:27ff; Amnå & Ekman 2014:262; SOU 

2000:1). Forskning ser emellertid detta problem som en konsekvens av partiorganisatoriska 

förändringar. Från att vara medlemsbaserade ”masspartier”, via att vara röstmaximerande 

”catch-all partier” till att idag beskrivas som ”kartellpartier”. Förändringarna har inneburit att 

såväl medborgarinflytandet som partiernas medlemsfokus har minskat. Partierna har nästintill 

växt samman med staten vilket kan bland annat kan ses genom ett omfattande statligt 

ekonomiskt partistöd och en professionalisering av politiken (Katz & Mair 1995:6ff). 

Partiernas kartellisering har således lett till ett minskat beroendeförhållande mellan partierna 

och dess medlemmar (se Erlingsson 2008:27).  
 

2.2 Förklaringar till partipolitiskt deltagande 
För att kunna beskriva och förstå hur det partipolitiska deltagande kan öka är det en god idé 

att ta avstamp i den forskning som finns beträffande de partipolitiskt aktiva. Hur förklarar de 

sitt deltagande? Inom detta område finns det ett antal studier gjorda, exempelvis av Jan 

Fredriksson, Svend Dahl och Anna Blom Kemdal. 

 Jan Fredriksson försöker i sin etnografiska avhandling Politisk kultur och 

samhällsengagemang bland annat förstå varför människor är politiskt aktiva i Sverige. Hans 

forskning är inriktad på kommunpolitiker och genom intervjuer kommer han fram till några 

faktorer som spelar in när det gäller att engagera sig politiskt. En faktor som lyfts fram är 

människors socialisationsprocess i form av föräldrar, släkt och föreningsliv. Socialisationens 
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påverkan kan vara av såväl direkt som indirekt karaktär vilket leder till att många av 

respondenterna inte själva kan säga varför de blev politiskt aktiva. De menar att det var 

tillfälligheter som spelade in i deras val att engagera sig politiskt. Andra förklaringar till ett 

partipolitiskt deltagande kan vara antingen att de har egna erfarenheter av exempelvis 

samhälleliga orättvisor, eller att de genom partierna ges möjlighet att vara med och påverka 

samhällsutvecklingen. Vissa känner till och med en plikt att engagera sig politiskt för att ta 

ansvar för den samhälleliga utvecklingen. Politikerna känner sig tillfreds när de deltar 

partipolitiskt eftersom detta skänker dem en inre utveckling och stimulans. Dessutom finner 

respondenterna en glädje i den sociala partipolitiska gemenskapen (Fredriksson 2003:90ff).  

 En annan studie som är relevant för föreliggande studie är Svend Dahls avhandling 

Efter folkrörelsepartiet i vilken han genom intervjuer studerar partier och dess medlemmar 

utifrån de politiskt aktivas perspektiv. Dessa partipolitiska deltagare menar, likt Fredrikssons 

(2003) studie, att de blev politiskt aktiva efter helt slumpmässiga omständigheter, till exempel 

genom att bli medbjuden på ett möte. Tre andra förklaringar som framkommer i studien är att 

individen brinner för en särkskild fråga, partipolitiken erbjuder en social gemenskap och den 

partipolitiskt aktive förväntar sig någon form av samhällelig påverkansmöjlighet (Dahl 

2011:145ff).   

 De mönster som framkommer i Fredrikssons och Dahls forskning går även att finna i 

Anna Blom Kemdals studie. Hennes psykologiskt inriktade enkätstudie utgår från 

attributionsteori och syftar till att finna hur politiker och medborgare förklarar varför vissa är 

politiskt aktiva och inte andra. Genom att jämföra högskolestudenternas svar med politikernas 

fick hon fram att den vanligaste förklaringen till varför politiker sysselsätter sig med politik är 

att de har en vilja att påverka. Samtidigt var politiskt intresse den vanligaste orsaken till varför 

vanliga medborgare engagerar sig politiskt. Den absolut vanligaste förklaringen till politisk 

passivitet var en känsla av meningslöshet (för mer se Blom Kemdal 2006:145ff).  
 

2.3 Partipolitiskt deltagande bland unga 

Till att börja med är det värt att poängtera att det finns relativt lite forskning som fokuserar på 

svenska ungdomars och unga vuxnas partipolitiska deltagande. Det som finns gällande 

gruppens politiska deltagande handlar i stor utsträckning om politisk socialisation och 

valdeltagande. De forskningsresultat som finns inom området partipolitiskt deltagande bland 

unga riktar in sig på statistiska beskrivningar av hur utvecklingen har sett ut genom historien. 

Det som framkommer i denna forskning är att unga svenskars partipolitiska deltagande har, 

jämfört med äldre personer och i ett längre tidsperspektiv, sjunkit (Lindberg & Persson 

2013:6ff; Arensmeier 2010:198f). Liknande drag kan även skönjas i övriga världen, 

exempelvis Australien och Storbritannien (Fyfe 2009:37; Mycock & Tonge 2012:143ff).  
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 Amnå och Ekman lyfter i sin artikel Standby citizens: diverse faces of political 

passivity2 upp den befintliga tveeggade forskningen över ungas deltagande. Å ena sidan lyfts 

en pessimistisk bild fram över ungas politiska engagemang och intresse samt de risker det 

medför. Å andra sidan lyfter de även upp att det finns forskning som visar att de ungas 

deltagande snarare har förändrats och tagit andra skepnader än det traditionella och 

konventionella deltagandet. De menar att en del unga snarare befinner sig i ett standby-läge 

vilket i huvuddrag innebär att de är politiskt intresserade utan att de för stunden aktivt själva 

deltar (Amnå & Ekman 2014:266ff).  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Artikeln fokuserar på politiskt deltagande i allmänhet och inte enbart partipolitiskt deltagande. 
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3 Teoretisk utgångspunkt och analysram 
Detta kapitel presenterar en begreppslig definition av partipolitiskt deltagande samt de teorier 

som kommer ligga till grund för studiens resultat och analysdel. Då studien tar avstamp i 

människors incitament kommer en teori som specifikt riktar in sig på att förklara politiskt 

deltagande att användas. Teorin – utgår från att människan är en rationell varelse – ser till 

människors selektiva respektive kollektiva incitament för deltagande. Dessa två typer av 

incitament ses som lösningar på det problem som går under beteckningen 

”deltagandeparadoxen”. Föreliggande kapitel tar i huvudsak sin utgångspunkt i Bäck, Teorell 

och Westholms kapitel Medborgarna och deltagandeparadoxen: Att förklara olika former av 

politiskt deltagande (Bäck, Teorell & Westholm 2006).  
 

3.1 Begreppet partipolitiskt deltagande  
Begreppet partipolitiskt deltagande kan sägas vara en mer precisering av det mer abstrakta 

begreppet politiskt deltagande. Det senare begreppet problematiserar Reudin (2007:4ff) som 

hävdar att begreppet är mångtydigt och har genomgått förändringar från 1940-talet och fram 

till idag. Från att nästintill endast ha fokuserat på valhandlingar (röstning) och valkontexter 

till att idag innefatta nära nog det mesta, exempelvis: demonstrationer, politiskt våld och 

sociala rörelser. Begreppets omfattning har utökats till att omfatta det mesta (jfr Christensen 

2011:11ff). van Deths (2001) varnar rentav för att politiskt deltagande snart kan innebära en 

studie av ”allt”3.  

 Föreliggande studie har, som tidigare framkommit, valt att fokusera på en del av 

politiskt deltagande, nämligen det partipolitiska deltagandet. För att tydligt definiera vad som 

kan anses utgöra ett partipolitiskt deltagande används en minimidefinition vars gräns sätts vid 

innehav av partipolitiskt medlemskap, det vill säga utan medlemskap – inget deltagande. Det 

innebär att begreppet partipolitiskt deltagande faller inom ramen för en konventionell och 

traditionell tolkning av politiskt deltagande (se Ekman & Amnå 2012:290ff; Bengtsson 

2008:125). 

 Det är värt att poängtera, precis som Olofsson gör i SCB:s rapport Ung i demokratin, att 

partipolitiskt deltagande inte säger något om hur pass aktiv och engagerad en medlem är. Det 

finns säkerligen människor utan partipolitiskt medlemskap som är mer politiskt intresserade 

än människor med ett medlemskap. Medlemskapet visar emellertid att individen är politiskt 

intresserad vilket i detta fall ses som en grund för att deltaga partipolitiskt (se SCB 2012b:31). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Detta kan jämföras med Sartoris tankar gällande begrepps conceptual stretching och de faror och problem sådant medför (se Sartori 1970). 
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3.2 Selektiva och kollektiva incitament 

Dessa två huvudförklaringar (selektiva och kollektiva incitament) till politiskt deltagande är 

sprungna ur tankar om rationellt handlande. Hur rationellt är det att delta politiskt, till exempel 

valdeltagande? I Sverige har varje myndig medborgare på valdagen en väldigt liten chans till 

påverkan vilket innebär att rösten egentligen inte har någon stor betydelse för utfallet 

(deltagandeparadoxen). Trots detta väljer en väldigt stor andel av de röstberättigade att rösta. 

Anledningarna till att delta skiljer sig åt mellan människor men utifrån ett rationellt perspektiv 

innebär det att majoriteten känner att nyttan med att delta överväger kostnaderna (jfr Bäck, 

Teorell & Westholm 2006:50).  

 För att teoretisera resonemanget kan den så kallade röstningskalkylen användas. Den 

används för att förklara valdeltagande och ser ut på följande sätt: R=P*B-C. (R) står för den 

nyttan som ett deltagande skänker individen. (P) är sannolikheten för att individens deltagande 

ska fälla avgörande för utfallet. Det vill säga ju högre sannolikhet att en individ kan påverka 

utfallet desto troligare är ett deltagande. (B) står för de kollektiva fördelar som individen kan 

tänkas erhålla om det parti eller kandidat går vinnande ur voteringen. (C) är de kostnader ett 

deltagande innebär för individen (Bäck, Teorell & Westholm 2006:52). Som synes gäller 

röstningskalkylen enbart huruvida människor beslutar sig för att rösta eller inte.  

 Röstningskalkylen kan dock relativt enkelt översättas till att gälla även partipolitiskt 

deltagande. I detta fall blir (R) den nytta en individ uppnår via ett partipolitiskt deltagande. (P) 

innebär, som vid röstningskalkylen, sannolikheten för att individens deltagande påverkar det 

kollektiva utfallet. (B) blir i detta fall de kollektiva fördelar som vinns genom att delta inom ett 

parti. (C) motsvarar de kostnader som det partipolitiska deltagandet medför i form av exempelvis 

medlemskapet och tidsåtgång (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:52). 

 För att kunna förklara varför vissa människor deltar politiskt trots att det i själva verket kan 

anses vara irrationellt har en term lagts till i röstningskalkylen, nämligen (D). (D) syftar till de 

skyldigheter eller tillfredställelser den enskilda individen kan anses ha eller få vid deltagande. 

Denna term kan därmed sägas representera en form av individuell pliktkänsla eller 

tillfredställelse. Den slutliga deltagandekalkylen lyder därmed: R=P*B-C+D (Bäck, Teorell & 

Westholm 2006:52f).  

 I kalkylen kan två huvudförklaringar till politiskt deltagande urskiljas. Dessa är benämnda 

selektiva respektive kollektiva incitament. Det är termerna i kalkylen som genererar de två 

typerna av incitament. (D) och (C) tillhör kategorin som kallas selektiva incitament medan (P) 

och (B) tillhör kategorin kollektiva incitament (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:54).  
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3.2.1 Selektiva incitament  

De selektiva incitamenten representeras bland annat av termen (D) i ovan nämnda kalkyl och 

representerar en lösning på deltagandeparadoxen. De selektiva incitamenten ger nämligen den 

enskilde en individuell tillfredsställelse av att delta i politiken. I detta fall spelar politikens 

utfall inte någon egentlig roll för individens deltagande.  

 Selektiva incitament utgörs ofta av tre olika typer av tillfredställelse. Den första 

tillfredställelsen handlar om att tillgodose en sorts samhällelig norm som går ut på att 

individen borde försöka påverka de beslut som i någon mån och på något sätt kommer att 

styra över individens tillvaro. Den andra tillfredställelsen handlar om att individen ges 

möjligheter att uttrycka sina åsikter. Denna expressiva tillfredställelse kan liknas vid 

supporters inom idrotten som följer sina favoritlag oavsett deras resultat. Det handlar således 

om en tillfredställelse om att exempelvis få visa känslor. Den tredje, och sista, 

tillfredställelsen handlar om att individer känner sig underhållna av den politiska processen. 

Underhållningen kan vara att det är spännande att vara med i en politisk beslutsprocess eller 

att individen deltar i en gemenskap i vilken de delar intresset av politik och samhällsfrågor 

(Bäck, Teorell & Westholm 2006:53; jfr Whiteley et al 1994:84ff). 

 Även termen (C)4 kan sägas utgöra ett selektivt incitament till deltagande eftersom att 

deltagandets kostnader är individuella och endast drabbar de individer som deltar. Det vill 

säga att ju lägre kostnader individerna upplever desto troligare att individer deltar politiskt 

(Bäck, Teorell & Westholm 2006:55f). Individens kostnader styrs således i hög utsträckning 

av individens tillgång till resurser i form av bland annat tid, pengar, medborgerliga färdigheter 

som exempelvis utbildning (Brady, Verba & Scholzman 1995:271ff; jfr Teorell 2003:334f). 

Överlag genererar resurserna något som brukar kallas för politiskt självförtroende (political 

efficacy). Denna typ av självförtroende anses spela en avgörande roll för människors grad av 

politiska deltagande (Sohl 2014:14ff).  

 En annan resurs som människor behöver är politiskt intresse. En individs politiska 

intresse avgör naturligtvis även graden av politiskt deltagande. För om människor inte finner 

något intresse eller vilja att deltaga politiskt så kommer de inte heller att delta (se Gilljam 

2003:190ff; Blom Kemdal 2006:151). 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Huruvida resurser klassificeras som ett selektivt incitament går att diskutera eftersom det även går att tänka att: en hög tillgång till resurser 
kan innebära en mer positiv tolkning av individens möjligheter att påverka ett politiskt utfall än en individ med låg tillgång till resurser (se 
Bäck, Teorell & Westholm 2006:55f). Jag väljer dock att placera in kostnaderna och resurserna som ett selektivt incitament dels för att dessa 
påverkar den enskilde och därmed spelar en minimal roll för det kollektiva, dels för att det ska bli mer tydligt hur detta hanteras framöver i 
studien. 
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3.2.2 Kollektiva incitament 

Den andra lösningen på deltagandeparadoxen är att se till de kollektiva incitamenten som i 

huvudsak utgörs av termerna (P) och (B). De kollektiva incitamenten handlar om att individen 

deltar politiskt för att den vill vara med och påverka det politiska utfallet (P) och om 

deltagandet kan generera i kollektiva fördelar för individen (B). Fokus ligger inte på vilka 

objektiva möjligheter individerna har att påverka utan snarare vilka subjektiva möjligheter 

individerna tror sig ha för att kunna påverka det politiska utfallet (Bäck, Teorell & Westholm 

2006:54). Med andra ord skulle detta innebära att individer deltar politiskt om de subjektivt 

tror att deras deltagande kan påverka det politiska utfallet. Därmed kan en maktaspekt av 

individers deltagande skönjas. Känner individen att den genom politiken har makt att 

åstadkomma en förändring i samhället är det troligare att denne agerar politiskt än annars. 

Denna maktaspekt kan i allmänna val anses vara liten medan den exempelvis inom 

kommunalpolitiken bör anses vara större då antalet partipolitiskt aktiva är betydligt mindre än 

antalet röstberättigade vid de allmänna valen (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:54). 

 Ett annat kollektivt incitament till deltagande kan också utgöras av en tilltro till ett visst 

partis ideologi (partiidentifikation) eller särskilda sakfrågor som partiet uppfattas driva vilka 

individen antar ger kollektiva fördelar. De partipolitiskt aktiva som deltar partipolitiskt av 

dessa anledningar kan kallas för ”idealister” (jfr Panebianco 1988, refererad i Dahl 2011:18).  
 

3.3 Tillämpning av teorin  
De två huvudförklaringarna till politiskt deltagande, selektiva och kollektiva incitament, 

kommer att vara vägledande i såväl insamlingen som vid analysen av empirin. Det innebär att 

både enkätfrågorna och, i synnerhet, intervjufrågorna kommer att konstrueras efter 

incitamentens innebörd och studiens syfte. Därmed styr incitamenten vilket empiriskt material 

föreliggande studie kommer att baseras på. Detta för att dels kartlägga hur de befintliga 

incitamenten ser ut för att delta partipolitiskt, dels analysera vilka incitament som eventuellt 

behöver stärkas för att locka människor till ett ökat partipolitiskt deltagande (jfr Esaiasson et 

al. 2012:137ff; Kvale & Brinkmann 2014:229ff).  
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4 Metod och material 
Kapitlet kommer att presentera, diskutera och motivera de olika val som gjorts i studien. De 

delar som kommer att behandlas är: val av metod, urval, datainsamling, 

tillförlitlighetsaspekter samt etiska aspekter. 
 

4.1 Val av metod(er) 
För att undersöka och analysera hur studenter upplever de befintliga incitamenten för 

partipolitiskt deltagande samt hur incitamenten, vid behov, kan stärkas för att öka deltagandet 

baserades studien på såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Den kvantitativa delen bestod av 

en webbenkät, se bilaga 1, vars huvuduppgift var att få fram lämpliga respondenter som i ett 

senare skede var villiga att ställa upp på samtalsintervjuer (kvalitativ metod). För att studiens 

syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras tillämpades således samtalsintervjuer (jfr 

Trost 2012:23; Esaiasson et al. 2012:261).  

 Valet att göra en webbenkät istället för en mer traditionell pappersenkät gjordes i 

huvudsak på grund av dess effektivitetsvinster (se Hultåker 2012:135ff; Denscombe 

2009:27ff). Vinsterna bestod dels av intjänad tid och dels av mindre ekonomiska kostnader. 

Framförallt var tidseffektiviteten viktig eftersom jag besparades att dels söka upp lämpliga 

studentgrupper och dela ut respektive samla in enkäterna. Dels behövdes inte svaren kodas in 

i ett datorprogram eftersom detta skedde per automatik via webbenkäten. Ett sådant 

förfaringssätt ansågs vara tillräckligt eftersom enkäternas empiri inte skulle utsättas för 

statistiska tester.  

 Den andra anledningen till valet av att göra en webbenkät istället för annan enkättyp 

baserades på att riskerna med att tillämpa webbenkäter jämfört med mer traditionella enkäter 

är i forskning vaga. Vissa (Hultåker 2012:141ff) hävdar att risken för en lägre svarsfrekvens 

är överhängande medan andra (Denscombe 2009:28) menar att det inte finns någon större 

skillnad mellan de två typerna. Att det inte finns någon direkt skillnad mellan webbenkäter 

och övriga tillsammans med effektivitetsfördelen ledde till att valet föll på att genomföra en 

webbenkät. För att möjliggöra en hög svarsfrekvens gjordes enkäten kort och koncis vilket 

även skrevs in som en del av enkätens information som respondenterna erhöll innan 

genomförandet (Trost 2012:65ff). 

 Samtalsintervjuerna var av semi-strukturerad art eftersom studien riktar in sig på hur 

studenter resonerar och upplever olika incitament gällande partipolitiskt deltagande (jfr 

Esaiasson et al. 2012:253f; Trost 2012:23). Följden av de semi-strukturerade intervjuerna var 

att ordningen på de på förhand bestämda frågorna var flexibel och styrdes av respondenternas 

svar. Detta ledde till att intervjuerna kunde flyta på samtidigt som en intervjuguide användes, 

se bilaga 2, som hjälp för att styra samtalet vid utsvävningar. Ett sådant förfarande innebar att 
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grundstrukturen vidhölls (jfr Kvale & Brinkmann 2014:172ff; Trost 2012:59; Trost 2010:71f). 

Intervjuguiden var inspirerad av Dahls (2011:247ff) intervjuguide och var i hög utsträckning 

utformad efter de två förklaringstyperna till politiskt deltagande, selektiva respektive 

kollektiva incitament (jfr Esaiasson et al. 2012:264). 
 

4.2 Urval 

Studien har genomgått två urvalsprocesser, en gällande webbenkäten och en gällande 

respondenterna i intervjuerna. För att nå ut webbenkäten till studenterna användes dels redan 

befintliga kontaktnät, dels erhölls hjälp av centrala personer inom studentföreningar och 

institutioner för att distribuera enkäten via mail och sociala medier. Proceduren kan liknas vid 

ett bekvämlighetsurval för att dels samtliga studenter vid Linnéuniversitetet inte hade samma 

möjlighet att delta, dels underlättades distributionen av enkäten (se Trost 2012:31f; 

Denscombe 2009:39). För att studenterna bara skulle kunna besvara enkäten en gång gjordes 

detta tekniskt med hjälp av programmet i vilket enkäten var framställd genom (jfr Hultåker 

2012:137).  

 Det andra urvalet, det vill säga de som anmälde intresse av att delta, skedde med hjälp 

av ett obundet slumpmässigt urval. Konkret innebar det att alla mailadresser skrevs ut och 

lades i en skål för att sedan lottas fram vilka som skulle ingå i studien (Trost 2012:34). Detta 

innebar att det enda ”kravet” som fanns på respondenterna var att de aldrig hade haft ett 

partipolitiskt medlemskap samt uppgett intresse och mailadress i webbenkäten. Via lottningen 

föll det sig som så att respondenternas utbildningar skilde sig åt. De utbildningsinriktningar 

respondenterna representerade var socionomer, lärare, ingenjörer, ekonomer, statsvetare och 

idrottsvetare.  

 Studien kom att inkludera sju stycken respondenter5. Antalet intervjuer berodde på flera 

faktorer. En faktor var att med ett växande antal intervjuer hade respondenterna snarlika 

uppfattningar om incitamenten runt partipolitiskt deltagande (teoretisk mättnad) (Esaiasson et 

al. 2012:261). Två andra faktorer var studiens tidsfrist och att det ofta i litteraturen anses 

bättre att fokusera på ett mindre antal intervjuer som håller hög kvalitet istället för många 

bristfälligt genomförda intervjuer (se Trost 2012:143f). 
 

4.3 Datainsamling 

Webbenkäten var helt standardiserad. Det vill säga: frågorna, frågornas följd och 

svarsalternativen var desamma för samtliga respondenter (Trost 2012:57ff). När enkäten väl 

var färdigifylld skickades svaren per automatik till ett datorprogram. Detta innebar dels en 

snabbare process eftersom det blev lätt att snabbt få en överblick av svaren, dels minskade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Totalt besvarade 141 stycken enkäten varav 17 uppgav intresse att delta i studien.  
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risken för felkodning då jag personligen inte skrev in deras svar i ett datorprogram (jfr 

Denscombe 2009:215).  

 Studiens resultat och analys baseras på de sju genomförda intervjuerna vilka föregicks 

av en provintervju som bekräftade intervjuguiden (se Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:47). 

Intervjuplatserna och tiderna bokades i hög utsträckning av respondenten för att på så vis 

skapa en bekväm och lugn miljö för respondenten samtidigt som det var respondenten som 

gav sig sin tid till mig. Därför var det upp till mig att vara flexibel (jfr Esaiasson et al. 

2012:268). 

 Eftersom föreliggande studie är baserad på respondenters utsagor är det även viktigt att 

poängtera att det inte alltid som en utsaga och faktiska funderingar stämmer överens. Sådana 

situationer kan uppstå om respondenterna antingen är påverkade av mig som intervjuare eller 

att de helt enkelt svarar på ett sätt som de tror jag vill (intervjuareffekt). Särskilt vanligt är 

detta vid känsliga frågor vilket denna studies frågeställningar inte kunde tänkas utgöra. Men 

för att minimera intervjuareffekten genomfördes intervjuerna under lyhördhet, neutralitet och 

en uppvisad försiktighet till respondenternas uttalanden i studiens senare skede (se 

Denscombe 2009:244ff).  

 Då det i intervjusituationer är svårt att anteckna allt respondenterna svarade användes av 

tre anledningar två inspelningsutrustningar. För det första maximeras möjligheterna att få ett 

bra ljud och därigenom gardera sig mot eventuella fel med inspelningsutrustning. För det 

andra för att samtalen skulle få ett flyt som är svårt att uppnå om allt som sades skulle 

antecknats. Och för det tredje möjliggjorde inspelningarna även att transkriberingar av vad 

som sades i intervjuerna kunde göras (jfr Kvale & Brinkmann 2014:218ff; Denscombe 

2009:260ff). Dessa fördelar ledde tillsammans till att studiens pålitlighet stärktes (Bryman 

2011:355). 

 Att transkribera är en tidskrävande process vilket innebar att endast de delar som 

behandlade studiens syfte och frågeställningar transkriberades, resten har utelämnats (jfr Trost 

2010:75f). För att arbetet skulle underlättas och svaren skulle kunna ”jämföras” transkriberade 

jag personligen samtliga intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014:220ff). Då studien inte fokuserar 

på respondenternas språkanvändning eller liknande kom rådatan att snyggas till för att göra 

samtalen läsbara (se Denscombe 2009:261f).  
 

4.4 Studiens tillförlitlighet  

Den genomförda studiens tillförlitlighet går att diskutera i termer av trovärdighet, 

överfarbarhet, pålitlighet och objektivitet (se Bryman 2011:354). Studiens resultat baseras på 

intervjuer, genomförda enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, som spelades in och 

transkriberades. Detta gjorde det möjligt att kontinuerligt gå tillbaka till materialet och såväl 
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läsa som lyssna om vad respondenterna hade sagt. Dessa åtgärder gjordes för att stärka 

studiens trovärdighet. Trovärdigheten kunde ha stärkts än mera genom att ha en annan och 

mer omfattande enkät som behandlade partipolitiskt deltagande. En sådan metodtriangulering 

gjordes inte på grund av studiens syfte, studiens tidsramar och att enkäternas omfång skulle 

bli för stor (jfr Bryman 2011:354f).  

 Att diskutera en kvalitativ studies överförbarhet är svårt. Men om överfarbarheten ändå 

ska diskuteras är det värt att nämna två saker. Dels har urvalsgruppen varit begränsad till 

såväl antal (sju respondenter) som område (Linnéuniversitetets studenter). Dels har det inte 

funnits särskilt mycket tidigare forskning med fokus på de människor som inte deltar 

partipolitiskt som kan styrka studiens resultat (jfr Bryman 2011:355). Dock kan det sägas att 

studien har fått stöd om hänsyn tas till Sveriges parlamentariska läge (december 2014), mer 

om detta under Diskussion. Likaså stärks överförbarheten då flera av respondenterna hade 

snarlika uppfattningar om såväl de befintliga incitamenten som hur de bör stärkas för att ett 

partipolitiskt deltagande ska bli aktuellt i framtiden. 

 Att uppnå objektivitet inom kvalitativ samhällelig forskning är knappt möjligt. Därför 

har jag under studiens gång försökt vara värderingsfri, neutral och kritisk gällande använda 

källor och i synnerhet i samband respondenternas utsagor (jfr Bryman 2011:355f). Dessutom 

har studiens olika moment kontinuerligt redovisats och diskuterats. Detta framkommer bland 

annat i studiens metodkapitel men även i resultat- och analyskapitlet vilket är uppbyggt på 

citat från respondenterna. Syftet med att visa en metodmedvetenhet samt använda citat i 

resultatkapitlet har varit att visa en transparens i studien (Bryman 2011:355).  
  

4.5 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002:6ff) har formulerat fyra övergripande krav som har tagits hänsyn till. De 

är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetkravet. Dessa 

uppfylldes genom att respondenterna för såväl webbenkäten och intervjuerna informerades om 

studiens syfte (informationskravet). Även respondenternas deltagande var frivilligt eftersom de 

varken tvingades att fylla i enkäten eller att anmäla intresse för att delta i en samtalsintervju. Vid 

intervjusituationen påmindes de om att det var frivilligt att delta samt att de när som helst under 

intervjun kunde avbryta sitt deltagande (samtyckekravet). Respondenterna och deras utsagor 

kom i största möjliga mån att vara konfidentiella (konfidentialitetskravet). Detta skedde genom 

att deras utsagor avpersonifierades i transkriberingarna så att ingen annan än de själva kan känna 

igen sina uttalanden. Dessutom var det omöjligt att säga vem som hade besvarat enkäten 

eftersom det inte fanns något, utöver om de angett mailadress för vidare kontakt och deltagande, 

som kan verka igenkännande. Samtliga respondenters svar kommer dessutom endast att 

användas till denna studie (nyttjandekravet).   
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5 Resultat och analys 
Kapitlet är baserat på genomförda intervjuer vilka ligger till grund för studiens resultat och 

analys. Kapitlet är uppbyggt efter studiens två frågeställningar och tidigare presenterad 

deltagandekalkyl (R=P*B-C+D). Första delen behandlar hur studenter upplever de befintliga 

selektiva respektive kollektiva incitamenten medan del två tar upp studenternas resonemang 

om hur de två typerna av incitamenten kan stärkas för att nå ett ökat partipolitiskt deltagande. 

Det är viktigt att poängtera att det som tas upp är mina tolkningar av de föreställningar som 

studenterna har runt politik och partier. Det är således inte säkert att respondenternas 

föreställningar är ”sanna” eller att de i studien har tolkats rätt. De intervjuade studenterna 

benämns som respondent 1, respondent 2, respondent 3 och så vidare. 
 

5.1 Befintliga incitament för partipolitiskt deltagande 
De sju studenterna är inte medlemmar i ett politiskt parti. Förenklat innebär detta att 

respondenterna upplever att kostnaderna (C) med att delta överstiger den eventuella nyttan 

(R) ett deltagande kan få. Ett annat sätt att beskriva samma resonemang är att incitamenten att 

delta inte överstiger kostnaderna som är förknippade med deltagandet (se Bäck, Teorell & 

Westholm 2006:50).  

 Inledningsvis kan det konstateras att den vanligaste förklaringen till politisk passivitet 

kan förkastas när det gäller föreliggande studies respondenter, eftersom samtliga på olika sätt 

lyfter fram att de är politiskt intresserade (se Gilljam 2003:190ff; Blom Kemdal 2006:151). 

De efterföljande delarna kommer därmed behandla hur respondenterna upplever de befintliga 

selektiva respektive kollektiva incitamenten för ett partipolitiskt deltagande. 
 

5.1.1 Selektiva incitament 

I de genomförda intervjuerna framkommer det flera olika selektiva incitament som 

respondenterna upplever som problematiska. De kan delas in efter incitamentets uppbyggnad 

av olika sorters individuella tillfredställelser (D) och eventuella kostnader (C) av ett 

partipolitiskt deltagande. Dessa underavdelningar inom de selektiva incitamenten kommer 

nedan att behandlas var för sig. 
 

5.1.1.1 Individuella tillfredställelser av partipolitiskt deltagande 

Den samhälleliga norm som tidigare fanns gällande att individer skulle delta politiskt för att 

försöka påverka de beslut som kommer att påverka individen har minskats och ersatts av 

andra deltagandenormer (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:50). Detta kan bland annat ses 

genom respondent 2 resonemang och historiska tillbakablick: 
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[D]et kanske var det förr men inte idag. Jag tror knappt jag känner någon som är medlem i ett 

parti. [...] Idag känns det som att det snarare är andra föreningar man ska vara med i som till 

exempel en fotbollsförening (Respondent 2) 
 

Att normen av att delta har minskat lyfter även respondent 4 upp och sätter i relation till sitt 

tidigare arbete inom gymnasieskolan. Denne menar att man till och med skulle bli förvånad 

om en elev skulle säga att hen är politiskt aktiv. Respondent 6 upplever snarare att det har 

blivit en norm att inte delta partipolitiskt. De partipolitiskt aktiva personer som respondent 6 

känner upplevs som: 
 

besserwissrar, några som blir lite jobbiga liksom. Det är inte de med mest go som deltar. Inte de 

man tänker vilken kille, vilken tjej utan det är mest. Har de inget annat att göra? (Respondent 6) 
 

Att folk betraktar politiskt aktiva på detta sätt är en anledning till varför respondent 6 inte är 

intresserad av att delta partipolitiskt. En annan anledning till varför normen att delta har 

försvunnit kan även vara att individer inom vissa yrken inte vill stöta sig med kunder eller 

klienter: ”Man håller en ganska låg profil för att man inte ska stöta sig med kunder” 

(Respondent 1).  

 Den samhälleliga norm som samtliga respondenter upplever beträffande politiskt 

deltagande är normen att vart fjärde år lägga sin röst. Denna norm är starkt rotad hos dem och 

det förekommer resonemang om att det är var röstberättigad persons skyldighet att rösta och 

vara påläst inför valen (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:53).  

 Ett annat selektivt incitament för deltagande är huruvida det finns möjligheter att göra sin 

röst hörd eller inte. Att gå med i ett parti för att de då ges möjlighet att göra sin röst hörd är för 

samtliga respondenter osannolikt (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:53). De lyfter istället 

fram dagens moderna teknik (exempelvis sociala medier) som smidigare än att gå med i ett 

politiskt parti. Den moderna tekniken möjliggör att de får ut sina åsikter till många människor 

på en väldigt kort tid. De upplever dessutom att det i vissa fall är enklare att påverka och bilda 

opinion genom att vara utanför partiväsendet, mer under Kollektiva incitament. 

 En annan sorts tillfredställelse som några respondenter lyfter fram som begränsande är 

partiernas atmosfärer. Miljön upplevs inte som attraktiv och välkomnande av respondenterna 

utan partierna och dess medlemmar upplevs snarare vara stela. Respondent 7 har intryck av 

att: "det är ganska stelt, enformigt och det är inte så mycket happening. Det är inte så att det 

ger så mycket tillbaka. Det känns ganska stillastående liksom". Just stelheten lyfter bland 

andra respondent 5 fram som problematisk. Detta beror på att det är svårt att identifiera sig 

med personerna inom partierna då majoriteten av medlemmarna uppfattas vara: "slätstrukna 

gubbar i kavaj" (Respondent 5). Dessa äldre personer upplever studenterna vara svårt att 
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identifiera sig med och på grund av partiernas upplevda medlemsstruktur finner 

respondenterna inga sociala incitament till att delta (Bäck, Teorell & Westholm 2006:53).  

 Även partiernas organisering upplevs påverka partiernas atmosfärer negativt. 

Organiseringarna upplevs vara hierarkiska och elitistiska vilket verkar negativt för partiernas 

medlemsrekryteringar: 
 

[D]et är ju den uppfattning jag har av dem [partierna] att det är vissa starka namn. Även om vi 

lever i ett demokratiskt samhälle och det mesta väljs på demokratiskt vis så blir det ändå vissa 

hövdingar som sitter och styr liksom. De har mer makt än andra […] jag kanske kan gå med [i ett 

parti] men sen så säger gubben däruppe till mig att så här ska du göra. (Respondent 5) 
 

Dessa uppfattningar om partiernas hierarkiska uppbyggnader drabbar den sociala 

gemenskapen då det finns vissa inom partiet som är förmer än andra vilket inte är något som 

lockar människor in i partierna (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:53). 
 

5.1.1.2 Kostnader av ett partipolitiskt deltagande 

Allt deltagande, oavsett form, är förknippat med kostnader eller ”krav” på tillgång till andra 

resurser (Bäck, Teorell & Westholm 2006:55f). Den vanligaste och största upplevda 

kostnaden i samband med ett eventuellt partipolitiskt deltagande som respondenterna lyfter 

fram är tiden (jfr Brady, Verba & Scholzman 1995:271ff; Teorell 2003:334f). Detta även om 

de inte egentligen har någon aning om hur mycket tid ett mer aktivt deltagande skulle kosta i 

tid. För att delta helhjärtat inom politiken upplever respondenterna tar mer tid än de är villiga 

att lägga. Sanningen är ju som Respondent 2 säger att: ” Alla har lika mycket tid men vi 

arbetar med olika saker eller har olika intressen som tar olika mycket tid”. För att endast vara 

medlem och knappt engagera sig menar flera respondenter inte är något som intresserar dem. 

Detta samtidigt som det finns mycket annat som ska hinnas med i deras liv: 
 

[S]kulle jag vilja engagera mig lite så hade jag velat vara insatt och då krävs det mycket tid. 

Antingen äter man kakan eller inte. Man går ”all in” i sådana fall […]Det är ett stort fokus idag på 

att man ska hinna med mycket i sitt liv utöver plugg och jobb. Att man ska vara engagerad i allt 

och ha familj, vänner och träffa kompisar och det ena och det andra. (Respondent 7). 
 

Särskilt besvärligt tidsmässigt blir det att delta partipolitiskt om den fysiska tillgängligheten är 

begränsad. Om en person bor på landsbygden kan det vara åtskilliga mil till närmaste 

partipolitiska mötesplats: ”Jag hade inte varit intresserad av att åka in till den större stan bara 

för att delta. Det måste finnas en närhet till det” (Respondent 4). 

 Två respondenter jämför även ett partipolitiskt deltagande med att vara aktiv i en 

idrottsförening och i dagsläget finner de mer intresse i att vara aktiva i det senare eftersom de 

känner att de mår bättre om de tränar några dagar i veckan istället för att närvara vid politiska 

möten. Även om det inte behöver innebära att ett medlemskap i ett parti per automatik kräver 
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ett aktivt deltagande så finns det en rädsla för att övriga partimedlemmar förväntar sig ett 

aktivt deltagande och inte bara ett passivt deltagande som ett medlemskap medför:  
 

Jag vet ju och känner lite folk som är medlemmar i kommunistiska partiet till exempel och där är 

det ju mer eller mindre krav att: är man med så ska man även vara beredd att lägga ner ett arbete. 

(Respondent 5) 
 

Men tidsåtgången förknippas även med mer finansiella hinder eftersom det krävs en god 

ekonomisk grund och arbetssituation för att kunna delta partipolitiskt i den utsträckning som 

studenterna hade önskat om de hade ett partipolitiskt medlemskap (jfr Brady, Verba & 

Scholzman 1995:271ff; Teorell 2003:334f). Att tid och pengar hänger ihop kommer fram i 

flera samtal. Respondent 5 uttrycker sig: ”Tid är ju pengar som man brukar säga”, medan 

Respondent 1 är mer konkret i sina funderingar: 
 

Det som krävs är ju att man har en situation som gör att man kan ha den tid som behövs för att 

vara aktiv. Det kan handla om at du har en arbetssituation som gör att du kan sitta med i nämnder 

om du nu kommer så pass långt in i partiet. Det kan vara att möten och träffar måste ligga 

schemalagt på ett sådant sätt att alla individer kan vara med. Det gäller helt enkelt att man har en 

vardagssituation som tillåter att du kan ta dig den tid som behövs.  

(Respondent 1) 	  
 

Studenterna upplever därmed att de inte har de ekonomiska möjligheterna som krävs för att gå 

ner i tid i sina studier och arbete: 
 

För att kunna ge den tiden skulle man behöva sätta av lite av sitt vanliga arbete och då behöver 

man ändå ha det relativt gott ställt för att kunna gå ner lite i tid. 

(Respondent 3) 
 

Den ekonomiska kostnad som det innebär att vara medlem i ett parti ses däremot på olika sätt 

av respondenterna. Några menar att medlemskostnaden är så pass låg att vem som helst kan 

bli medlem medan någon annan menar att: ”det är inte självklart att alla har de pengarna som 

krävs för ett medlemskap” (Respondent 4).  

 En vanlig förklaring till att människor deltar politiskt är utbildning (se Brady, Verba 

Scholzman 1995:271ff; Teorell 2003:334f). Det innebär att ju lägre utbildning desto troligare 

är det att man inte deltar. Detta kan inte sägas vara fallet för studenterna som samtliga 

bedriver pågående universitetsutbildning inom olika fält. Nästintill samtliga känner att de 

besitter tillräcklig utbildning och politiskt självförtroende för att kunna delta partipolitiskt (jfr 

Sohl 2014:14ff). Den som känner att utbildningsnivån är för låg upplever i synnerhet att 

många av de ord och begrepp som förekommer i politiken är främmande: ”[M]ånga ord 

förstår jag inte. Som idag var det typ ett ord som återremittering. Vad betyder det liksom?” 

(Respondent 4). Att inte förstå vad som sägs inom politiken leder, enligt respondent 4, även 
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till en känsla av att det är svårt att formulera sig inför politiskt insatta. Därigenom blir det 

svårt att ge sig mod att delta i diskussioner med personer som är kunniga inom området.  
 

5.1.2 Kollektiva incitament  

De kollektiva incitamenten kan, likt de selektiva incitamenten ovan, delas in i två olika typer. 

Den första typen representerar individers möjligheter att påverka det kollektiva utfallet (P) 

medan den andra typen utgör exempel på olika kollektiva fördelar som individen erhåller 

genom ett partipolitiskt deltagande (B). Dessa två typer av kollektiva incitament kommer 

nedan att tas upp var för sig. 
 

5.1.2.1 Individers möjligheter att påverka det politiska utfallet vid ett partipolitiskt deltagande 

Det är svårt att verkligen veta vilka reella möjligheter som partimedlemmar eller icke-

partimedlemmar har att påverka politiska utfall. Vilken av de två grupperna har egentligen 

störst möjligheter att påverka politiskt fattade beslut? Denna fråga är till viss del svår att 

besvara utifrån studiens respondenter. Detta trots att samtliga respondenter menar att 

sannolikheten för att påverka är större för partimedlemmar än för icke-partimedlemmar. För 

som icke partimedlem har du bara möjlighet att påverka politiken via valet vart fjärde år. Att 

man som icke-medlem inte har så stora påverkansmöjligheter upplever respondent 4 utgöra 

det största incitamentet för ett eventuellt partipolitiskt deltagande:  
 

Som medlem kan du vara med och påverka Sverige. Det är väl det som hade varit mitt största 

incitament om jag hade varit intresserad. (Respondent 4)	  
 

Det är enkelt att tro att detta incitament därmed skulle locka fler in i politiken, men så är inte 

fallet (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:54). Utan vissa ställer sig tveksamma om 

skillnaderna i påverkansmöjligheterna mellan partimedlemmar och icke-partimedlemmar är 

särskilt stora: ”[S]om vanlig medborgare har du bara en röstsedel att kryssa i på valdagen. 

Därmed inte sagt att det blir avsevärt mycket större” (Respondent 1). Respondent 2 och 3 

menar att i vissa frågor kan det även vara mer effektivt att vara utanför partierna. Dels för att 

kunna påverka bland annat med hjälp av sociala medier som snabbt kan väcka opinion, dels är 

partierna tvungna att lyssna för att de ska få röster i nästkommande val: 
 

Partiet vill väl ändå lyssna och få fler att rösta på dem. Så på något sätt kan det faktiskt finnas en 

möjlighet att de lyssnar mer på folk utifrån. För de vill ha deras röster. (Respondent 3) 
 

Däremot tror jag att vi kan använda oss av andra saker än just medlemskap. Ta till exempel 

sociala medier som exempel och hur ofta olika kampanjer drivs på exempelvis twitter, Facebook, 

och hur politiker och myndigheter anpassar sig efter dem för att inte hamna i skamvrån. 

(Respondent 2) 
 



 

20	  
	  

Respondent 2 jämför dock ett sådant agerande med en punktinsats medan ett partipolitiskt 

deltagande är en mer kontinuerlig insats för att förändra och förbättra samhället. Därmed blir 

den kontinuerliga påverkan på politiska beslut större om du är partipolitiskt medlem än icke-

partimedlem.  

 Några respondenter tar det steget längre och menar att politikernas roll och möjligheter 

att påverka samhället drastiskt har minskats: ”Den bilden man har av politiker idag är att de är 

så fruktansvärt maktlösa så att man inte ser det som en stark faktor eller sätt att påverka” 

(Respondent 2). Istället har byråkratin, frivilligorganisationer, företag och entreprenörer tagit 

över politikernas makt och roll vilket innebär att det inte finns någon större anledning att delta 

partipolitiskt: 
 

Jag kan känna lite att det är så mycket byråkrati, institutioner och sådant så det känns som 

politiken kommer så lite till tals så därför blir det att man har ett medelintresse […] det spelar inte 

så stor roll vilken nationell politik man för. Utan det påverkas så mycket av exempelvis EU eller 

transnationella företag. […] Det finns ingen anledning [att bli medlem]. Allting handlar om 

förhandlingar och sådant (Respondent 6) 
 

Om en individ vill påverka politiken blir det naturligare att vända sig till olika typer av: 

”frivilligorganisationer eller olika typer av entreprenörer eller olika typer av privata 

organisationer som har slagit sig samman i en sakfråga” (Respondent 6). Att studenterna 

upplever att politikernas möjligheter att påverka samhällets utveckling missgynnar ett 

eventuellt partipolitiskt deltagande (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:54).  

 En annan förklaring till att fler inte deltar partipolitiskt är att vi svenskar helt enkelt har 

det för bra för att delta och försöka påverka politiken och dess innehåll. Det spelar ingen roll 

vilka som styr landet och om vi sympatiserar med regeringsmakten eller inte. 
 

Jag kan tänka mig att man kanske har det lite för bra, även nu när alliansen har haft makten. Det är 

några som jag inte förknippar mig med utan vill stå emot men trots det så har jag ändå haft ett 

drägligt liv. Det har påverkat [politiken] i sån liten utsträckning att jag inte har tagit steget. 

Däremot om saker skulle bli sämre. Till exempel om Sverige hade drabbats ännu hårdare av den 

ekonomiska krisen och sådana saker att man då dras in och känner att nu måste jag göra någonting. 

Det tror jag kan förklara det låga partideltagandet också. Att man har det väldigt bra. […] Därför 

känner man att nej, det finns inget behov av att gå med i ett politiskt parti för att påverka. 

(Respondent 5) 
 

Detta innebär att det inte finns några anledningar att bli medlem och försöka påverka de 

politiska besluten. Respondent 6 funderar i liknande banor men ser att detta kollektiva 

incitament har ökat den senaste tid delvis på grund av Sverigedemokraternas intåg i 

riksdagen. Detta är något som stimulerar människor att vilja påverka politikens och 

politikernas beslut. 
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 Det är inte heller självklart att alla medlemmar har samma möjligheter att påverka 

politikens utfall. I intervjuerna kommer detta fram genom en respondents farhågor om att 

individers status i allt för hög utsträckning påverkar individens möjlighet att utöva påverkan 

på politiken. Detta är en anledning varför respondent 3 inte deltar partipolitiskt eftersom 

studenters status kan upplevas som låg i samhället:  
 

Klart att för en person som går in med hög status och riktigt bra ekonomiskt ställt. Om han går in i 

ett blått parti skulle jag tro att han får det lättare att göra sin röst hörd än om låginkomsttagare som 

bor i en etta och är kvinna skulle göra detsamma. Höginkomsttagaren får en lättare resa och kan 

göra sin röst hörd enklare och påverka mer. (Respondent 3) 
 

Det är även viktigt att poängtera att möjligheterna att påverka som partimedlem skiljer sig 

betydligt åt mellan vilken politisk nivå man befinner sig på. Ju lägre nivå desto lättare att 

påverka politikens inriktning och innehåll: 
 

Pratar vi lokalt alltså kommun och liknande så givetvis. Ju mindre ort och kommun vi befinner oss 

i desto större chans att påverka den lokala ortens inriktning. Eftersom antalet aktiva troligtvis är 

lägre till antal.(Respondent 1) 
 

Att kunna påverka politiska beslut på ett mer nationellt plan ställer betydligt högre krav och 

status för partimedlemmen. Det är något som kräver mycket av den enskilde. Dock menar en 

respondent att om den skulle ge sig in i politiken så kommer det att vara på lokalnivå för att: 

”kunna påverka där jag bor och se effekterna av mitt arbete” (Respondent 5). 

 Eftersom respondenternas upplevda makt att påverka det politiska utfallet är liten blir 

således detta incitament svagt (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:54). Vi har det för bra i 

Sverige för att det ska vara intressant att förändra samhället. Och om man vill påverka menar 

vissa till och med att det i vissa frågor är effektivare att stå utanför politiken och verka genom 

exempelvis frivilligorganisationer, företag eller byråkratin än att delta partipolitiskt. Dock 

lyfts det fram att det är en skillnad mellan kommunalpolitik och rikspolitik vilket beror dels 

på kommunens mindre antal aktiva, dels att eventuellt kommunalt deltagande ger för 

respondenterna synbara effekter i deras vardag. 
 

5.1.2.2 Partiernas förändrade ideologier  

Att partierna har genomgått förändringar är känt inom såväl forskning som bland allmänheten. 

Partierna har kommit att likna varandra mer och mer för att vid val fånga upp så många röster 

som möjligt (se exempelvis Katz & Mair 1995:6ff). Att denna utveckling har skett i Sverige 

framkommer i samtliga samtal. Respondenterna finner ingen anledning att ge sig in i politiken 

eller ens bli medlem i ett parti eftersom de inte skiljer sig något åt. De ser inga särskilda 

kollektiva fördelar som kan komma från ett partipolitiskt deltagande. Oavsett vilket parti som 

en individ stödjer blir det ingen skillnad i politikens utfall: 
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Partiernas rörelse mot en centrumlinje gör att folk tappar lite intresse. Jag tror inte det spelar så 

stor roll för en normalsvensson om det sitter en röd eller blå regering för den politik som bedrivs. I 

alla fall i mångt och mycket så finns det stora likheter mellan dem och de skiljer för lite i 

sakfrågor. Jag tycker att det är svårt att utläsa de skillnader som tidigare fanns i partiprogrammen. 

(Respondent 1)	  
 

Att respondenterna upplever att ideologierna har fått en minskad betydelse för partierna har 

inneburit att det kollektiva incitament som en ideologi kan innebära har drastiskt minskat. 

Individer dras inte längre till partier på grund av dess ideologi och löften om ”framtida” 

förmåner (jfr Panebianco 1988, refererad i Dahl 2011:18). Det är på grund av ideologins 

minskade betydelse en respondent tror att Sverigedemokraternas framgångar kan tillskrivas: 
 

Alla har gått mot mitten och kvar finns SD med sin tydliga invandringsfråga som nog många dras 

till och är nog en av anledningarna till varför de vuxit så mycket för att alla andra har klumpats 

ihop (Respondent 7) 
 

Sverigedemokraternas tydlighet och stora fokus på invandringsfrågan skiljer sig mot övriga 

partier i Sveriges riksdag och många av de som identifierar sig med dem gör det, enligt 

respondent 7, på grund av partiets inställning mot invandring. 
  

5.1.3 Konklusion  

För att tydligt besvara studiens första frågeställning kan såväl de selektiva (D) som kollektiva 

incitamenten (P och B) för ett partipolitiskt deltagande betraktas som svaga eftersom 

kostnaderna (C) med att delta överstiger den nyttan en individ når via ett partipolitiskt 

deltagande (R). 

 De selektiva incitament som anses vara svaga är av skiftande karaktär. I huvudsak kan 

de selektiva incitamentens svagheter sammanfattas genom att dels är den politiska 

deltagarnormen svag, om den ens existerar, dels anses partiernas atmosfärer som oattraktiva 

vilket exempelvis beror på partiernas upplevda hierarkiska struktur. Om människor vill göra 

sin röst hörd går de inte med i ett politiskt parti utan de yttrar snarare sina åsikter via olika 

sociala medier. Resursfrågan utgör dock den största anledningen till att inte delta 

partipolitiskt. De resurser som upplevs brista är utbildning, ekonomi, fysisk tillgänglighet och 

tid. Framförallt upplevs det att det kostar för mycket tid att delta. Emellertid upplever många 

att de har ett intresse för politik i allmänhet vilket får ses som ett av de starkare incitamenten 

till ett potentiellt partipolitiskt deltagande. 

 Vad avser de kollektiva incitamenten är även de tudelade. De allra flesta är överens om 

att partimedlemmar i någon mån har större möjligheter än icke-medlemmar att påverka de 

politiska besluten. Dessa möjligheter upplevs dock inte alltid vara mycket större än om 

enskilda individer går med i frivilligorganisationer eller kontaktar andra entreprenörer och 
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därigenom framkallar en samhällelig förändring. En anledning till detta förhållningssätt är att 

vissa upplever att politikens roll och makt har börjat suddats ut till förmån för byråkratin. En 

annan förklaring till varför det partipolitiska deltagandet är lågt är att vi helt enkelt har det för 

bra ställt i Sverige. Att partierna dessutom inte uppfattas skilja sig något nämnvärt från 

varandra utgör inte heller något starkt incitament till att delta. Istället kan partiernas 

likformighet vara en av anledningarna till varför Sverigedemokraterna har erhållit den 

position de har i svensk politik. 

 

5.2 Hur incitamenten kan stärkas för att uppnå ett ökat partipolitiskt deltagande 

Som syns ovan upplever samtliga respondenter att de befintliga incitamenten är för svaga för 

att ett partipolitiskt deltagande ska vara aktuellt. Detta avsnitt kommer att behandla och ge 

förslag på, efter respondenternas funderingar, hur incitamenten kan stärkas för att uppnå ett 

ökat deltagande. Annorlunda uttryckt kommer avsnittet att försöka visa hur incitamenten (P,B 

och D) kan stärkas samtidigt som kostnaderna (C) kan minska för att ett partipolitiskt 

deltagande kan bli aktuellt för fler än de fyra procent som idag innehar ett partipolitiskt 

medlemskap i vårt land (Framtidskommissionen 2013:92f).  

 Uppbyggnaden av avsnittet kommer att se likadant ut som föregående, det vill säga först 

behandlas de selektiva incitamenten för att därefter avsluta med de kollektiva incitamenten. 

De saker och företeelser som respondenterna menar bör stärkas utgår överlag i relativt hög 

utsträckning från tidigare presenterade befintliga incitament, såväl selektiva som kollektiva. 

Därmed kommer innehållet nedan att vara snarlikt föregående avsnitt. 
 

5.2.1 Selektiva incitament 
 

5.2.1.1 Individuella tillfredställelser av partipolitiskt deltagande 

Normen att delta partipolitiskt är svag, om den ens existerar, är många överens om. Trots 

detta menar respondenterna att en förändring gällande denna politiska deltagandenorm kan 

skönjas i och med de senaste årens parlamentariska förändringar, i synnerhet genom 

Sverigedemokraternas framväxt: ”jag tycker att det är för jävligt att SD kommit in men om 

det inte hade varit det läget känner jag absolut inte att det hade funnit någon norm eller 

liknande" (Respondent 3). Utöver att deltagandenormen stärks genom Sverigedemokraternas 

framväxt förstärks även människors vilja att göra sina röster hörda. De känner sig manade av 

att bekämpa de som stödjer det SD står för: ”[J]ag vill argumentera emot dem som röstar på 

SD” (Respondent 4).  

 Idag använder sig människor oftare sig av olika typer av media för att göra sin röst hörd 

snarare än via politiska partier. En anledning, som tidigare sagts, är att människor upplever att 
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individers status avgör huruvida du som partimedlem dels kan göra din röst hörd eller inte, 

dels kunna utöva påverkan, se mer under Kollektiva incitament:  
 

Självklart hade det lockat mer om man hade vetat att man hade blivit hörd. Om min teori stämmer 

att om man går in som höginkomsttagare, utbildad och hela den biten så blir man mer hörd. 

(Respondent 3) 
  

Upplevelserna av att det krävs hög status för att göra sin röst hörd är något som partierna 

behöver arbeta mot tillsammans med illusionen om partiernas tråkiga och elitistiska atmosfär. 

Partierna behöver helt sonika ha: ”en mer välkomnande atmosfär” (Respondent 1). Detta görs 

genom att bli: 
 

mer öppen för nya individer och idéer […] bara för att individer som varit verksamma i 40 år 

betyder det inte att de gör ett bättre politiskt arbete än individer som bara varit aktiva ett litet tag 

(Respondent 1). 
 

För som det är nu är det en utbredd föreställning att en ”vanlig” partimedlems delaktighet i 

partiernas verksamhet är begränsad. Denna rädsla av att inte få vara delaktig är en anledning 

till varför man inte söker sig till ett parti. För att partierna ska lyckas förändra denna 

föreställning föreslår respondent 5 att de ska bjuda in människor på möten för att människor 

sedan på plats ska uppleva hur det är att delta. Dessa upplevelser kan sedan leda till ett fortsatt 

partipolitiskt deltagande: 
 

Man får vänner och kamrater som har liknande åsikter och man drar åt samma håll. Man kämpar 

för någonting. Då är det klart att får man bara smutta på det så blir det som ett beroende. Man vill 

dit igen (Respondent 5)	  
 

En annan viktig förändring som partierna bör arbeta med och ta fram handlingsplaner för är 

hur de ska få in yngre medlemmar. Idag är många partimedlemmar äldre vilket gör det svårt 

för yngre människor att identifiera sig med de äldre medlemmarna.  
 

Det behövs fler ungdomar och fler som har lite go och driv i sig som behövs in i politiken för att 

det ska vara fler som dras in i det. Sen samtidigt blir det som så att den typen av människor inte 

lockas in där på grund av att det känns stelt och tråkigt (Respondent 6)  
 

Det hade därmed varit lättare att gå med i partier om de hade haft fler yngre medlemmar. För 

den sociala gemenskapen utgör, enligt respondenterna, en stark kraft i all sorts rekrytering. 

Med fler yngre medlemmar hade det varit lättare att känna en samhörighet (jfr Bäck, Teorell 

& Westholm 2006:53).  

 Om partierna ska få in fler yngre medlemmar och stärka två selektiva incitament är det 

viktigt med personlig kontakt och att bryta de föreställningar som finns om partiernas 
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elitistiska uppbyggnad. För som det ser ut nu håller normen av att delta politiskt på att stärkas, 

till stor del på grund av Sverigedemokraterna (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:53). 
 

5.2.1.2 Kostnader av ett partipolitiskt deltagande  

Inte oväntat framkommer det många förslag på hur kostnaderna för ett partipolitiskt 

deltagande kan minskas för att stimulera ett deltagande (Bäck, Teorell & Westholm 

2006:55f). En av de mest uppenbara kostnaderna vid ett deltagande är tidsaspekten. Även om 

ingen av respondenterna är insatta i hur mycket tid som verkligen går åt om man är aktiv 

partimedlem så anser de att det är för mycket: ”Det måste bli mindre 

tidskrävande”(Respondent 7). Lösningar på problemet är att partierna får fundera om de kan: 

”minska antal möten eller gå ut med information om hur mycket tid det tar. Det skulle kunna 

vara mindre tid än vad jag inbillar mig” (Respondent 2). En annan mer finansiell lösning på 

tidsaspekten, lyfts upp av såväl Respondent 1 och 5, är att de som sysselsätter sig med 

kommunalpolitik kan gå ner i arbetstid. Partierna hade då på något sätt behövt kompensera för 

inkomstbortfallet. 

 Att stärka de finansiella incitamenten genom att antingen kompensera för 

inkomstbortfall eller att överlag höja politikernas arvode är en väg som vissa menar vore bra 

och kanske det enda incitamentet som hade gett effekt för att få in fler medlemmar: ” Cash is 

king […] som student skulle det endast kunna vara en ekonomisk fråga som skulle kunna göra 

att jag skulle engagera mig” (Respondent 3). Medan andra menar att det redan finns för 

mycket pengar inom politiken och att det är helt fel väg att gå för att få in fler människor i de 

politiska organisationerna: ”Du ska inte vara där och tjäna pengar. Du ska vilja vara där för att 

du ska vilja vara med och påverka, inte tjäna pengar” (Respondent 4). 

 En väg som somliga anser vara bättre att gå, än att öka de finansiella incitamenten, för 

att få in fler i politiken är genom utbildning om partiernas verksamhet och politik. För att bli 

medlem i ett parti krävs det idag att man besitter: ”kunskaper om vad allt betyder och vilka 

effekter saker och ting får för alla” (Respondent 4). Det svenska utbildningsväsendet spelar en 

avgörande faktor här då den antas skapa en nyfikenhet: ”Skolan skapar även ett intresse och 

nyfikenhet och lär dig mycket om det och då blir du intresserad av det” (Respondent 7). Det 

är viktigt att poängtera att även studier vid universitet skapar ett intresse och nyfikenhet för 

partipolitik:  
 

[E]fter jag kom till universitetet har man blivit mer påläst. Man brinner mer för fler frågor. Tar 

man mig själv innan jag började plugga så är jag mycket närmare att gå med i ett parti nu än innan 

(Respondent 5) 
 

Alla är dock inte överens om att mer utbildning är en väg att gå för att få in fler i politiken. De 

lyfter istället fram att: ”utbildningsnivån är hög (Respondent 6). Samt att alla redan ska läsa 
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om politik i skolan och därför tror de inte att: ” mer utbildning hade fått in fler i 

politiken”(Respondent 2).  

 Om det råder delade meningar om en positiv effekt av ökad utbildning så råder det 

konsensus om att partierna behöver utöka och kontinuerligt sprida mer information och 

därigenom stärka människors kunskapsbas (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:55f). 

Respondenterna är kritiska mot att partierna endast är ute och verkligen syns i samband med 

val: 
 

För det är verkligen så här att det är endast sommaren innan valet som varje parti står på gatorna. 

Varför just då? Varför inte nu? Jag tror att det blir för stor hets kring valet och vad man ska rösta 

på då att mycket annat glöms bort. Man tänker inte på det året runt. Att man kan rekrytera 

medlemmar då. Jag skulle hellre vilja att någon kom fram nu och pratar om vad de vill satsa på till 

nästa val än en vecka innan valet då det är en sådan hets. Så jag tror det är mer information hela 

tiden som är det viktigaste. (Respondent 4) 
 

Att partierna inte upplevs arbeta kontinuerligt med medlemsrekrytering är problematiskt och 

än mer problematiskt blir det om de inte ens vid samtal med icke-medlemmar ställer frågan: 

”Skulle du kunna tänka dig att bli medlem i vårt parti?” (Respondent 7).  

 Att partierna kan minska de kostnader som är förknippade med ett deltagande är tydligt. 

Genom att göra ett partipolitiskt deltagande mer tidseffektivt, sprida mer information om 

partiet och dess verksamhet, stärka utbildningen inom politikområdet samt fundera över de 

finansiella arvodena kan kostnaderna minska till den grad att ett partipolitiskt deltagande blir 

aktuellt (jfr Bäck, Teorell & Westholm 2006:55f; Brady, Verba & Scholzman 1995:271ff; 

Teorell 2003:334f).  
 

5.2.2 Kollektiva incitament 
 

5.2.2.1 Individers möjligheter att påverka det politiska utfallet vid ett partipolitiskt deltagande 

Att få möjlighet att utöva påverkan på politiska beslut ser många som ett incitament för att 

delta. De befintliga möjligheterna att utöva påverkan på politiska beslut ses av flera 

respondenter dock som små. En naturlig väg att gå för att stärka det partipolitiska deltagandet 

vore att helt sonika ge partiernas medlemmar större påverkansmöjligheter (jfr Bäck, Teorell & 

Westholm 2006:54). I dagsläget känner respondenterna att det är svårt att kunna påverka 

politiken, även om de hade varit partimedlem, på grund av deras upplevda låga status som 

studenter. Det är därför viktigt att partierna ser över hur de arbetar i realiteten så att jämlikhet 

råder bland dess medlemmar. Partierna behöver arbeta för att:  
 

allas röster verkligen blir lika mycket värda. Då blir det ju otroligt mycket mer lockande att ansluta 

sig och gå med för att man vet att man faktiskt kan göra någon nytta och får sin vilja igenom 

(Respondent 5) 
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Dock lyfter samtliga studenter upp svårigheterna med att ge alla partimedlemmar större 

påverkansmöjligheter:” Man måste inse att man inte kan vara politiskt aktiv och tro att man 

får vara med och påverka i alla frågor” (Respondent 1). Därför är det viktigt att partierna 

förmedlar och tillåter partimedlemmar att vara ”specialister” inom vissa frågor och att de 

genom dessa frågor får vara med att påverka. De menar att det vore ohållbart om alla 

medlemmar skulle kunna påverka alla politiska beslut.  

 En annan viktig sak som bör lyftas fram inom politiken är att det ofta verkar vara den 

lokala politiska nivån som de flesta bryr sig om och är villiga att engagera sig i. Bland annat 

uttrycker sig respondent 5 på följande vis: ”Skulle jag gå med skulle det inte vara för att göra 

karriär utan för att påverka där jag bor” (Respondent 5). Då flera är mer villiga delta och 

påverka lokalpolitiken krävs det därför mer information och rekryteringsarbete från de 

politiska partierna i respektive kommun. För det är:  
 

[…]där den lilla individen finns och verkar. Det är kommunen som har som uppgift att lösa många 

av de frågor som bestäms på nationell nivå. Det är där mycket av svenssons vardag bestäms 

egentligen (Respondent 1) 
 

Som vi kan se av ovan citat finns det ett större intresse för lokalpolitiken som de lokala 

partierna borde kunna utnyttja för att värva medlemmar (Bäck, Teorell & Westholm 2006:54).  

 Om partierna vill få in fler medlemmar är det även viktigt att de poängterar vad en 

partimedlem kan göra för att påverka de politiska utfallen. Som det är nu vänder sig istället 

flera studenter hellre till sociala medier för att utöva påtryckningar på grund av att de känner 

en förankring genom dessa nymodigheter. Andra känner rent av att det är lönlöst att delta på 

grund av att det mesta snarare styrs av byråkrater, EU eller stora företag istället för politiker. 

Partierna är därmed i viss grad maktlösa vilket verkar direkt negativt för ett möjligt 

deltagande (Bäck, Teorell & Westholm 2006:54).  

 Ett förslag som ges partierna är att de i än högre utsträckning bör diskutera sådant som 

Sveriges invånare finner intressant:  
 

Vem vill gå med i ett parti eller delta politiskt om de inte diskuterar det som människorna tycker är 

intressant? Det som folk bryr sig om är att min mamma inte får pension, jag får inget jobb, min 

lillebror kommer inte på arbetsmarknaden. Det är ju någonstans det som är viktigt. Just nu är det 

hög arbetslöshet och migration som är viktiga sakfrågor och då är det det man måste belysa 

(Respondent 6) 
 

Dessutom är det viktigt att partierna diskuterar och ger förslag på hur saker och ting ska lösas. 

Det räcker inte att bara fastställa att det finns problem gällande exempelvis migrationen. 

Avsaknaden av konkreta förslag och lösningar på problem från partiernas sida är en aspekt 

som respondenterna finner nödvändiga att förändra och förbättra. 
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5.2.2.2 Partiernas förändrade ideologier  

Den största förändringen som partierna bör genomföra för att kunna få fler medlemmar och 

därigenom stärka det svenska partipolitiska deltagandet är att göra partierna mer säregna. 

Partiernas ideologiska grunder behöver lyftas fram: 
 

Det känns som om de behöver ta fram lite mer konkreta ståndpunkter och verkligen betonar att vi 

har denna ideologin och utifrån den brinner vi för detta och på det viset vill vi ta fram denna 

förändringen här (respondent 7) 
 

Att den svenska politiken idag är uppdelad i två block är respondenterna överens om. De är 

även överens om att det är knappa skillnader mellan blocken och partierna inom dem. ”Som 

läget är nu så känns det att oavsett vad vi röstar på så blir det inte så stor skillnad (Respondent 

6).  

 En annan aspekt som partierna bör fundera över är den pajkastning som sker mellan 

partierna. Pajkastning är inte något som respondenterna vill vara en del av utan den 

avskräcker snarare respondenterna från politiken:  
 

Det känns som om mycket fokus har legat på pajkastning mellan partier istället för att ta fram vad 

man verkligen brinner för så att det verkligen genomsyrar partiet (Respondent 4).	  
 

Att partierna är för lika och i alltför hög utsträckning håller på med pajkastning leder till att 

det blir svårt för människor att gå med i ett parti då de är för lika varandra. Detta resulterar i 

sin tur till att människors partiidentifikation sjunker (jfr Panebianco 1998, refererad i Dahl 

2011:18). 
 

5.2.3 Konklusion  

För att tydligt besvara studiens andra frågeställning följer här en sammanfattning över de 

incitament som respondenterna nämner som viktiga att stärka för ett partipolitiskt deltagande 

ska bli aktuellt. Eller med andra ord så att nyttan med deltagandet (R) överstiger kostnaderna 

(C). Som framkommer är det flera incitament som respondenterna upplever bör stärkas. De 

selektiva incitament (D och C) som i huvudsak lyfts fram som viktiga att stärka är tudelade. För 

det första finns det incitament som partierna själva kan arbeta med som exempelvis att fokusera 

på mer information om partierna och dess verksamhet, medlemsrekrytering samt kan de 

försöka förändra bilden av sig själva som något för endast äldre människor med högre status.  

 För det andra finns det vissa incitament som de enskilda partierna själva har svårt att 

råda över. Överlag har vi det för bra i Sverige för att vi ska delta partipolitiskt men en 

stärkning av deltagandenormen kan ses genom dagens parlamentariska läge. Kostnaderna för 

att delta upplevs som för stora vilket kan lösas genom utbildning och höjda ekonomiska 

arvoden.  
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 Att utveckla och stärka de kollektiva incitamenten (P och B) för ett partipolitiskt 

deltagande är svårare. Att förbättra partimedlemmars påverkansmöjligheter är svårt 

exempelvis för att respondenterna förknippar påverkansmöjligheter med status, ju högre status 

desto lättare att påverka. Därför är det viktigt att partierna ser över hur de arbetar med den 

interna jämlikheten bland sina medlemmar. En annan idé för att locka medlemmar vore att 

satsa på den lokala nivån eftersom det är där individerna ser resultaten tydligare av de fattade 

politiska besluten.  

 De största slutsatserna som kan dras när det gäller vilka kollektiva incitament som kan 

stärkas är att det idag råder en irritation över politiken och politikerna. Framförallt gäller det 

partiernas likformighet. För att locka medlemmar behöver de bli mer ideologiskt säregna och 

även minska sin pajkastning. I led med denna förändring bör partierna även konkretisera sin 

egen politik gällande hur samhällsproblem kan lösas. 
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6 Diskussion 
Diskussionskapitlet avser att på olika sätt diskutera studiens resultat och analys i bland annat 

relation till tidigare presenterad forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Inledningsvis är det värt att nämna att två saker. För det första kan föreliggande studie endast 

betraktas som en förstudie till problemet rörande det idag låga partipolitiska deltagandet. För 

att verkligen kunna uttala sig om hur det stora flertalet av de som inte deltar partipolitiskt 

upplever de befintliga incitamenten och hur partierna och politiken i allmänhet kan förändras 

för att få fler partimedlemmar krävs det mer omfattande forskning av såväl kvalitativ som 

kvantitativ art. För det andra är det en komplex fråga eftersom varje människa är unik.

 Vad avser studiens resultat om de selektiva incitamenten föreligger det några aspekter 

som är värda att diskutera. En aspekt är att respondenterna är intresserade av politik men 

upplever att ett partipolitiskt deltagande skulle kosta och kräva för mycket av dem i form av 

tid, ekonomi, och i viss mån även utbildning. Dessa förklaringar till deras partipolitiska 

passivitet är i linje med de rådande föreställningarna om att tillgången till de tre resurserna är 

grundläggande för ett eventuellt deltagande (Brady, Verba & Schlozman 1995:271ff; Teorell 

2003:334f). Om partierna vill få in fler medlemmar bör de, enligt studien, arbeta mer med 

information om dess verksamhet, medlemrekrytering, se över sina ekonomiska arvoden och 

skolans utbildningsroll. 

 En annan aspekt är att människor upplever att den deltagandenorm som tidigare fanns 

har försvunnit vilket försvårar partiernas medlemsrekrytering (jfr Fredriksson 2003:90ff). 

Idag är det snarare en icke-deltagandenorm som råder. Dessutom blir det inte lättare för 

partierna när deras atmosfärer upplevs som oattraktiva och elitistiska. Det spelar ingen roll 

huruvida partierna är oattraktiva och elitistiska eller inte, utan det är människornas 

uppfattningar om partierna som är avgörande. Istället finner människor gemenskap och 

liknande på annat håll i andra föreningar vilket kan ställas i kontrast till tidigare forskning om 

förklaringar till partipolitiskt deltagande (se Dahl 2011:145ff; Fredriksson 2003:90ff). 

 Studiens resultat visar att det kan krävas någon form av kris för att ett partipolitiskt 

deltagande ska bli aktuellt. En sådan parlamentarisk kris uppstod i studiens slutskede när 

regeringens budgetproposition blev nedröstad och Stefan Löfven avsåg att utlysa ett extra val. 

Direkt i samband med detta rapporterades det i media om en stor tillströmning av nya 

partimedlemmar (se exempelvis Holmqvist & Röstlund 2014). Krisen ”löstes” dock senare 

genom ”decemberöverenskommelsen”.  

 När det kommer till de kollektiva incitamenten finns det några saker som är värda att 

lyfta upp. För det första gällande respondenternas utsagor om partiernas organisation och 
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medlemsrekrytering stödjer de den befintliga partiorganisatoriska forskningen (se Katz & 

Mair 1995:6ff; Erlingsson 2008:27). Forskningen får stöd genom att dels respondenterna 

upplever att partierna har blivit väldigt lika varandra, frångått sina ideologiska rötter och 

bedriver en snarlik politik (Katz & Mair 1995:6ff). Dels att respondenterna på grund av 

nämnda organisatoriska förändring och politikens professionalisering inte känner att partierna 

något vidare aktivt arbetar med medlemsrekrytering (Erlingsson 2008:27). Detta är två stora 

anledningar till varför de inte finner någon egentlig mening att delta i något annat än att rösta 

vid val. Respondenterna menar även att Sverigedemokraternas ökade stöd beror just på att de 

bedriver en differentierad politik jämfört med övriga partier. Även detta resultat har fått stöd 

och aktualiserats av senaste tidens händelser då vissa allianspartier har uppmärksammat och i 

media diskuterat problemen med partiernas likformighet (exempelvis Röstlund 2014). 

 För det andra uppvisar resultatet en utspridd uppfattning om att möjligheterna att 

påverka politiska beslut inte är särskilt mycket större om man deltar partipolitiskt eller inte. 

Istället använder sig respondenterna hellre av exempelvis sociala medier för att utöva 

påverkan. Att de hellre använder sig av sociala medier än att delta partipolitiskt kan även bero 

på att den nya tekniken erbjuder en kostnadseffektiv lösning på ”deltagandeparadoxen”. Vissa 

menar dessutom att partiernas möjligheter att utöva påverkan har minskat till förmån för bland 

annat EU. Detta kan, trots studenternas politiska intresse, leda till en känsla av meningslöshet 

att delta politiskt vilket Blom Kemdal (2006:145ff) menar är en vanlig förklaring till politisk 

passivitet.   

 Det är även dessa två punkter som partierna kan förändra om de vill stärka det politiska 

deltagandet och sina organisationer. De bör enligt respondenterna dels bli mer olika varandra 

och gå tillbaka till sina ideologiska grunder, dels informera om sin verksamhet och vilka 

möjligheter till påverkan som finns inom partipolitiken. 

 Avslutningsvis är det värt att lyfta upp att studiens resultat generellt uppvisar de 

negativa utvecklingstendenser som kan skönjas inom det traditionella och konventionella 

partipolitiska deltagandet och befintlig forskning. Trots detta visar de unga upp ett allmänt 

politiskt intresse även om de däremot inte deltar partipolitiskt. Studiens studenter kan därmed 

i viss mån sägas befinna sig i ett standby-läge, redo att vid upplevt behov delta politiskt (jfr 

Amnå & Ekman 2014:266ff).  
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Bilaga 1 Enkät 

Partipolitiskt deltagande - Kartläggning 
 

Studien syftar till att undersöka dels hur det partipolitiska deltagandet ser ut bland studenter, 

dels hur de befintliga incitamenten är för att delta politiskt och dels hur dessa incitament kan 

stärkas för att öka det partipolitiska deltagandet. Denna enkät avser att besvara studiens första 

delfråga medan de övriga två delfrågorna kommer att besvaras med hjälp av intervjuer. Ditt 

svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast användas i denna studie. 
 

*Obligatorisk 
 

Ålder * 
Skriv in din ålder 

 
 

Kön * 
Är du man eller kvinna? 

o  Man 

o  Kvinna 
 

Antal påbörjade års högskoleutbildning * 

o  1 

o  2 

o  3 

o  4 

o  5 

o  Fler än 6 
 

Vilken huvudsaklig inriktning har din högskoleutbildning? 
 

o  Socialt arbete 

o  Pedagogik 

o  Rättsväsen 

o  Hälso-/Sjukvård 

o  Ekonomi 

o  Statsvetenskap 

o  Övrigt:  
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Är du idag medlem i ett politiskt part? * 

o  Ja 

o  Nej 

 
 

Har du tidigare varit medlem i ett politiskt parti? * 

o  Ja 

o  Nej 
 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju angående partipolitiskt deltagande? 

Om du skulle kunna tänka dig att vara med i studien var vänlig och uppge en mailadress för 

eventuell vidare kontakt. 
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Bilaga 2 – Intervju 
 

Intervjuguide 
För att förbättra intervjuns förutsättningar kommer samtalet att inledas med lite kallprat, 

exempelvis en presentation innehållande namn etcetera, för att förhoppningsvis få 

respondenten att slappna av och känna ett förtroende för mig som intervjuare. Målet är att 

intervjun kommer att liknas vid ett samtal mellan jämlikar i vilket båda parter och i synnerhet 

respondenten är bekväm att uttrycka sig i. 
 

Första delen – Etisk och praktisk information  
 

Börja intervjun med att upplysa respondenten om de forskningsetiska principerna, 

formulerade av Vetenskapsrådet (2002): 
 

• Informationskravet – informera om studiens syfte och vilken roll respondenten fyller i studien. 

• Samtyckeskravet – informera om att respondenten själv äger rätten att bestämma över sin 

medverkan i studien.  

• Konfidentialitetskravet – informera om att respondenten i största möjliga mån kommer att 

vara konfidentiell samt att materialet kommer att kodas om för att en identifiering ska 

vara ”omöjlig”.  

• Nyttjandekravet – informera om att intervjuns material endast kommer att användas för 

forskningssyfte. 
 

Andra delen – Hur upplevs de befintliga incitamenten för ett partipolitiskt deltagande 

• Hur känner du inför den svenska politiken i allmänhet? Hur skulle du beskriva ditt intresse? 

Varför tror du att du har det intresset du har? Varför deltar du inte partipolitiskt? 

• Varför tror du att vissa deltar partipolitiskt och inte andra?  

• Vad skulle du säga är anledningarna till att du inte är medlem i ett politiskt parti?  

• Finns det något parti du identifierar dig mer med och kan anse dig vara anhängare till?  

• Hur upplever du att de befintliga incitamenten för ett partipolitiskt deltagande är?  

o Hur ser du på partimedlemmars möjligheter att påverka politikens utfall? (k) 

o Hur uppfattar du möjligheterna att påverka politiken? Vilka kanaler hade du föredragit? 

o Upplever du att det finns någon samhällelig norm eller till och med plikt att delta, utöver 

att rösta vart fjärde år? Vilka i så fall? (s) 

o Upplever du att det krävs en stor tillgång till resurser för att delta partipolitiskt? 

Exempelvis tid, utbildning, pengar, kontakter etcetera. (s) 

o Hur upplever du möjligheterna att du kan påverka samhället med hjälp av ett partipolitiskt 

deltagande? 
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Tredje delen – Hur kan/bör incitamenten stärkas för att det partipolitiska deltagandet ska öka? 

• Vad skulle kunna få dig att delta partipolitiskt? 

• Vilka drivkrafter tror du partierna behöver arbeta med för att kunna rekrytera fler 

medlemmar?  

o Skulle det räcka om du fick fler möjligheter att göra din röst hörd? (s) 

o Vad skulle krävas för att ett partimedlemskap kunna skänka dig någon form av 

tillfredställelse för att delta politiskt? Exempelvis kunskap, social gemenskap, 

etcetera.  (s) 

o Vilka resurser hade behövt stärkas för att ett partpolitiskt deltagande skulle vara 

aktuellt? (s) 

o Vad upplever, skattar, du vara mest effektivt när det gäller att utöva påverkan på 

beslut? 1) Medlemskap i parti, 2) Manifestationer, 3) söka personlig kontakt med 

politiker. Varför? (k) 

• Om du hade varit en partiledare, hur hade du gjort för att öka medlemsantalet? 

• Forskning visar att partiidentifikationen har sjunkit i Sverige över tiden. Hur tror du att 

detta påverkar incitamenten för att delta? (s) 

• Vilka(et) incitament anser du vara viktigast att stärka för att få in fler människor i 

partipolitiken? Varför? 
  

Fjärde delen 

Övriga synpunkter eller kommentarer om partipolitiskt deltagande som du vill tillägga? 


