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Abstract 

The debate on the ”democratic crisis” in short, means that the interest in politics is falling 

generally, particularly within the young population and the political parties are constantly losing 

members. Is this picture right? If so, does it really mean a crisis for democracy? The purpose 

of this study is to find out how young people perceive political participation, if they have any 

experience in getting involved politically and how they view their future political participation. 

To bring the purpose of the survey to life, a qualitative semi-structured interview method is 

used to hear young people’s thoughts and reflections about political participation. The interview 

study uses relevant research to sort out the concept of political participation and current 

descriptions of citizens’ participation in general. Ekman and Amnå’s definition of political 

participation are the theoretical frame for the analysis of the collected data. 

The results show that the pupils are for the most part, interested in societal issues and have a 

formal manifest view of political participation, which reflects a more traditional and limited 

view of political participation.  
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Sammanfattning 

Debatten om den ”demokratiska krisen” innebär kort att intresset för politik sjunker i allmänhet 

men främst hos ungdomar och de politiska partierna tappar ständigt medlemmar. Stämmer den 

här bilden? Om den stämmer, innebär det verkligen en kris för demokratin? Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur ungdomar uppfattar politiskt deltagande, om de har någon 

erfarenhet i att engagera sig politiskt och hur de ser på sitt framtida politiska deltagande. 

För att realisera syftet med undersökningen används en kvalitativ semistrukturerad 

intervjumetod för att höra ungdomars utsaga om politiskt deltagande. Intervjustudien använder 

sig av relevant forskning för att reda ut begreppet politiskt deltagande och nulägesbeskrivningar 

av medborgares deltagande i politiken. Ekman och Amnås definition av politiskt deltagande är 

de teoretiska utgångspunkterna för analysen av insamlade data. 

Resultatet visar att eleverna till största del är intresserade av samhällsfrågor och har en formell 

manifest valdeltagandesyn på deltagande, vilket speglar en mer traditionell och begränsad syn 

på politiskt deltagande.  
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1. Bakgrund 

Antalet aktiva medlemmar i föreningar och politiska partier har sjunkit i en stadig takt sedan 

1970-talet, liksom ungdomsförbund. Bland unga medborgare från 1992 till 2000 har andelen 

aktiva i föreningar sjunkit från cirka 58 procent till 42 procent. Dessa siffror har varit 

bidragande till vad som kan kallas kristänkande i den svenska diskussionen om demokratins 

tillstånd. De politiska partierna tappar ständigt medlemmar och föreningslivet tycks vara ett 

utrotningshotat fenomen, därför måste demokratin vara i kris. Bilden av en krisdrabbad 

demokrati har också förstärkts av Demokratirådet1 och dess årliga rapporter och 

lägesbedömningar sedan 1995. Demokrati utan partier? är Demokratirådets rapport från 2000. 

I rapporten diskuteras om politiska partier är nödvändiga eller inte för att det politiska systemet 

ska fungera. De kunde där visa att anglosaxiska demokratier som Storbritannien, Australien och 

framförallt USA visar en stark skepsis mot nödvändigheten av politiska partier. Bland unga 

(under 30) ansåg majoriteten att politiska partier inte är nödvändiga. Demokratier som använder 

proportionellt valsystem som Sverige, Norge och Holland kunde inte visa på liknande attityder 

relaterat till ålder. USA är ett föregångsland när det kommer till framväxten av massdemokrati 

och masspartier, vilket också skulle kunna ses som ett föregångsland för partiernas 

försvinnande. På sikt skulle därför den yngre generationen inom de proportionella 

demokratierna också kunna anse att de politiska partierna inte är nödvändiga för det 

demokratiska systemet.2 Ett resultat av detta kan bli att partierna tappar sin folkliga bas och en 

tydligare professionell klass av politiskt aktiva växer fram som varken representerar den sociala 

mångfalden eller politiska uppfattningar i samhället.3 Innebär verkligen partiernas försvinnande 

till denna dystra tolkning av framtiden? Samhället förändras i rasande takt och i den sena 

postmoderna tid vi lever i ställer medborgarna krav på andra sätt att engagera sig politiskt. 

Intresset för politik bland unga såväl äldre är stort, medborgarna vill ”göra någonting”, men 

bromsas av det lilla handlingsutrymme som erbjuds av partierna. 

1.2 Problembeskrivning och relevans 
Detta examensarbete vill söka svar på hur ungdomar vid gymnasieskolan ser på politiskt 

deltagande, vad det innebär att engagera sig politiskt, om de ägnat sig åt politisk aktivitet 

tidigare samt hur de ser på sitt deltagande i framtiden. Uppsatsen grundar sig i problembilden 

                                                 
1 Demokratirådet, egentligen SNS Demokratiråd, råd bestående av fristående forskare, huvudsakligen statsvetare, 

som presenterar begrepp, analyser och resultat från undersökningar av demokratins normer och funktionssätt. 

(källa: NE) 
2 Ekman. J, Linde J (red) Polititk, protest, populism – deltagande på nya villkor (2010) s. 16 f. 
3 Ekman. J, Linde J (red) (2010) s. 17 
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av en påstådd demokratisk kris, baserat på medlemsfallen i ungdomsförbund och partier. I en 

kvalitativ intervjustudie som genomförts med tre aktiva gymnasielärare i samhällskunskap, 

visar det sig att majoriteten av lärarna speglar en valdemokratisk idealmodell i sin undervisning. 

Med andra ord en mer traditionell och begränsad form av politiskt deltagande.4 Enligt 

läroplanen för gymnasieskolan 2011 ska eleverna kunna orientera sig och agera i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.5 Det 

förekommer en problematik i spänningen mellan en undervisning som synliggör valdeltagande 

till största del och målet att eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet 

som tar hänsyn till stort informationsflöde, ökad digitalisering som sker i snabb förändringstakt. 

Kunskapsluckan som undersökningen strävar efter att fylla är således en djupare inblick i 

ungdomars tänkande och reflekterande kring begreppet politiskt deltagande. Stämmer 

elevernas uppfattning om deltagande överens med den valdemokratiska idealmodellen som 

lärarna till största del synliggör i sin undervisning? Stämmer bilden av den demokratiska krisen 

med urvalet i detta examensarbete? Den här undersökningen kan ses som en påbyggnadsstudie 

av Demokratiteoretiska ideal av politiskt deltagande synliggörs i undervisningen6, vilken 

nämnts ovan för att synliggöra en större problematik än ett sjunkande medlemsantal i 

föreningar, förbund och partier. Eftersom samhället förändras snabbare än aldrig förr, inte minst 

den demokratiska spelplanen, är det kanske extra viktigt att skolan som enhet speglar samhällets 

förändring och utveckling. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att söka svar på hur ungdomar uppfattar begreppet politiskt 

deltagande samt sitt eget politiska engagemang nu och i framtiden. Undersökningen har också 

ett visst intresse för internet som deltagandearena som en del av ”nuet” och ”framtiden”, främst 

ur aspekten av sociala medier. 

Undersökningsfrågor: 

1. Hur uppfattar ungdomar politiskt deltagande och vilka former för deltagande 

associerar de med politiskt engagemang? 

2. Vilken erfarenhet har ungdomarna i att engagera sig politiskt?  

3. Hur ser ungdomarna på sitt framtida politiska engagemang?  

                                                 
4 Dibéus. F Demokratiteoretiska ideal av politiskt deltagande synliggörs i undervisningen: En kvalitativ studie 

om lärares utsagor om politiskt deltagande i sin undervisning (2019) C – uppsats. 
5 Läroplan Gy11, gymnasieskolans uppdrag. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 
6 Dibéus. F (2019) C – uppsats 
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras teorier och uppfattningar om politiskt deltagande i bred eller snäv 

bemärkelse samt relevant forskning om deltagande i allmänhet, såväl som ungdomars politiska 

deltagande. Kapitlet kastar även ljus på sociala medier som plattform för deltagande, vilket 

blivit en alltmer given arena för politiska diskussioner och påverkan de senaste tio åren. 

2.1 Politiskt deltagande 

Forskning om politiskt deltagande visar att det finns många olika typer av definitioner som 

beskriver begreppet politiskt deltagande. Ekman och Amnå menar att den 

samhällsvetenskapliga forskningen är motsägelsefull vad gäller beskrivningar om 

medborgarnas politiska deltagande. En del forskare menar att deltagandet och engagemanget 

sakta håller på att dö ut, baserat på det sjunkande partiengagemanget och medborgarnas skepsis 

mot de representerade. Andra menar att efterkrigstidens postmoderna samhälle har ändrat 

spelreglerna för det politiska deltagandet och därmed innebär framväxten av nya 

deltagandeformer i de etablerade demokratierna.7 

Svårigheten i en gemensam syn på det politiska deltagandet grundar sig i begreppet politik. 

Statsvetare är inte överens om vad som ingår i politikbegreppet, därför kan de heller inte vara 

överens om vilka former för deltagande som är politiska eller inte. En snäv definition av 

begreppet innefattar endast den offentliga beslutsaktivitet som sker via de politiska 

institutionerna. De som förespråkar en sådan definition av politik har även den begränsade 

synen på deltagande, som riktar sig till de traditionella offentliga politiska organen och de 

folkvalda som inom den representativa demokratin besitter den lagstiftande makten. Målet för 

sådan aktivitet syftar till att påverka nationella politiska beslutsfattare.8 Dessa förespråkare kan 

kategoriseras in i ett valdemokratiskt deltagarideal. Bengtsson visar också ett 

deltagardemokratiskt ideal vilket innebär att politiskt deltagande får en bredare betydelse. Inom 

det deltagardemokratiska idealet anser man att aktivism inom olika delar av samhället har ett 

utbildande syfte som utvecklar och förädlar de demokratiska systemen såväl som medborgarna 

i samhället. Med denna bredare syn på deltagande kan engagemang på arbetsplatsen, i skolan 

eller olika former av föreningsengagemang betraktas politiska och behöver således inte ha målet 

att direkt påverka nationella politiska beslutsfattare.9  

                                                 
7 Ekman. J, Linde. J (red). (2010) s. 34 
8 Bengtsson. Å Politiskt deltagande (2008) s. 116 f. 
9 Bengtsson. Å (2008) s. 117 
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2.2 Ungas politiska deltagande 

En vedertagen föreställning är att dagens ungdom alltid är sämre än de tidigare 

ungdomsgenerationerna, vilket är djupt rotad i samhället. Daterad 300 f. Kr. i Platons Staten 

klagar Sokrates på dagens ungdom och menar att de inte respekterar eller tar hand om de äldre 

och kan inte heller klippa håret ordentligt. Samma föreställning ser vi även i diskussionen om 

politiskt engagemang och deltagande. Man menar att ungdomar var mer intresserad av politik 

förr jämfört med nu och diskussionen kan även spåras till debatten om demokratins kris 

(partiernas kris) som tidigare nämnt i bakgrunden.10 

Bäck och Bäck m.fl. har studerat SOM-undersökningarna 2015 från Göteborgs universitet, 

Riks-SOM-undersökning från 2010 samt gjort en egen webb-enkät som finansierats av 

Vetenskapsrådet för att försöka kartlägga ungas politiska deltagande i Sverige. De kan visa att 

det politiska intresset bland unga (under 26 år) har mer eller mindre varit oförändrat mellan 

åren 1986 – 2013. Det politiska intresset hos unga är mindre, sett till befolkningen som helhet 

med en svagt stigande trend ju äldre ”de unga blir”. Detta kan förklaras med hjälp av forskning 

om ”livscykelfaktor”, vilket innebär att intresset för politik stiger ju mer en individ socialiseras 

in i samhället genom att exempelvis bilda familj, arbeta, betala skatt och har föräldrar som är i 

behov av äldreomsorg.11 

En annan del av diskussionen kring demokratins- eller partiernas kris är att politikerföraktet 

ökar, som också dagens ungdom beskylls för. Undersökningar visar dock att det inte stämmer. 

Förtroendet för svenska politiker från 1998 – 2013 har ökat stadigt för totalbefolkningen och 

unga. Bäck och Bäck m.fl. kan också bekräfta att partimedlemskapet sjunker för hela 

befolkningen och att medlemskapet bland de unga ligger något under totalbefolkningen. De 

menar att partideltagande (under 29 år) har stabiliserat sig något och totalbefolkningen är på 

väg att stabilisera sig på ungefär samma nivå. Förklaringen till det har mest troligt att göra med 

att yngre generationer tar de äldres plats när de inte orkar längre och att trenden i partiintresse 

småningom kommer att planas ut till samma partiengagemang bland äldre och unga.12 

Forskningen visar också att intresset i sakfrågor har ökat och miljöpolitik omnämns ha ett stort 

folkligt stöd som exempel. I takt med att engagemanget i partier minskar ökar demonstration 

som deltagandeform och det mest bland unga. Namninsamlingar och konsumentbojkotter har 

                                                 
10 Bäck. E Bäck. H m.fl. Ungas politiska deltagande: Nya former och aktivitet genom sociala medier? (2015) s. 

21 
11 Bäck. E Bäck. H m.fl. (2015) s. 22 f. 
12 Bäck. E Bäck. H m.fl. (2015) s. 23 ff. 
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också blivit vanligare sätt att delta bland unga. Att uppmana en vän och debattinlägg är heller 

inte ovanligt.13 Forskningen som Bäck och Bäck m.fl. genomfört bidrar med en nyanserad bild 

av ungas politiska deltagande och ifrågasätter den ”demokratiska krisen”. 

2.3 Sociala medier 

Från åren 2005 till 2014, ökade användandet av sociala medier som exempelvis Facebook och 

twitter från 10 procent till 72 procent bland den del av befolkningen som använder internet i 

Sverige. Medelålders och äldre har i större utsträckning börjat använda sig av dessa medier 

under de senaste åren, men den yngre befolkningen mellan 16 – 29 år står för det största 

användandet utifrån aspekter av hur många som använder tjänsterna, hur ofta de används samt 

hur ofta de skriver och lägger upp innehåll.14 Sociala medier har blivit en allt större arena för 

unga att diskutera och dela information. Trafikdata har visat att information från svenska 

tidningars webbsidor länkas via Facebook. Vissa nyheter eller viss information kan få en viral 

spridning, vilket innebär att informationen når flera användare snabbare än vad några andra 

plattformar för delning kan göra. Det betyder att traditionellt redaktionsarbete får allt mindre 

plats i vad som konsumeras av den yngre generationen. Flera sociala medier visar inte 

informationsflödet i kronologisk ordning utan använder sig av avancerade algoritmer. 

Algoritmerna premierar information som tjänsten tror att användaren är intresserad av, baserat 

på internettrafik av användaren. Innehållet i den information som visas i användarens ”flöde” 

avseende ideologisk uppfattning sållar bort sådant som går emot användarens världsbild och 

innehåll som bekräftar användarens världsbild prioriteras.15  

Undersökningens studieobjekt är ungdomar i gymnasieskolan, som alla är uppvuxna med så 

kallade smarta telefoner och forskning visar att unga människor i större utsträckning är aktiva 

i sociala medier. Undersökningen räknar därför med att respondenterna använder sig av sociala 

medier i viss utsträckning. 

2.4 Online eller offline? 

De deltagandeaktiviteter som är störst i sociala medier är kategorierna ”skriva 

inlägg/insändare/debatt” samt ”Namninsamling” och domineras av åldersgruppen 16 - 29 följt 

av åldersgruppen 30 - 49. Åldersgruppen 50 + engagerar sig också politiskt i de tidigare nämnda 

formerna, dock offline och i något mindre utsträckning än de yngre.16 

                                                 
13 Bäck. E Bäck. H m.fl. (2015) s. 26 ff. 
14 Bäck. E Bäck. H m.fl. (2015) s. 10 
15 Bäck. E Bäck. H m.fl. (2015) s. 11 
16 Bäck. E Bäck. H m.fl. (2015) s. 37 



11 

 

Fjellman, Gustafsson och Rosén Sundström har genomfört ett forskningsprojekt med enskilda 

intervjuer och fokusgrupper med totalt 110 unga människor i åldrarna 15 – 25, som både är 

politiskt aktiva/engagerade och inte har något särskilt intresse för politik eller engagemang. De 

har rekryterat informanter från gymnasieskolan, universitetsutbildningar, eftergymnasial 

utbildning samt en arbetsmarknadsåtgärd.17 De har kategoriserat in resultatet i sex teman. Några 

av dem är, Tema 1: Att visa, eller inte visa, sina politiska färger – och riskerna med det, Tema 

2: Socialt tryck för (vissa typer av) politisk aktivism, Tema 3: Politisk diskussion i sociala 

medier präglas av konflikt och polarisering, Tema 4: Politiska diskussioner i sociala medier är 

meningslösa/har dåliga förutsättningar, Tema 5: Politik och andra känsliga ämnen diskuteras 

bäst offline med personer man känner och Tema 6: Den interna betydelsen av sociala medier. 

Tema 5 och 6 är mindre relevant i relation till uppsatsens syfte och kommer därför inte 

presenteras närmre. 

I Tema 1, som handlar om att visa eller inte visa sina politiska färger i sociala medier, visade 

det sig att många av föreningsmedlemmarna i politiska ungdomsförbund inte hade någon 

särskild åsikt om det. De medlemmar som inte ville visa sina politiska färger på sociala medier 

menar att de vill skilja på sitt privata liv och sitt politiska liv. De vill till exempel inte bli utmålad 

som politiker på Facebook. En av undersökningens informanter menar att det förknippas med 

risker och att den personen blivit blockerad eller borttagen som vän på Facebook för att ha 

kommit ut som sverigedemokrat. Många som deltagit i undersökningen har också delgett att de 

väljer att ta bort vänner på Facebook som har (extrema) åsikter för att de inte vill förknippas 

med dem personerna utåt sett. Sedan finns det de som gärna använder sig av sociala medier för 

att nå ut till så många som möjligt och inte har några problem med att visa sina politiska färger 

online.18 

I Tema 2, socialt tryck för vissa typer av politisk aktivism, berättar en medlem i 

förbundsstyrelsen för ett ungdomsförbund hur aktivitet på sociala medier uppmuntras från 

riksorganisationen på framförallt Twitter. Det förekommer interna tävlingar om vem som har 

flest följare och fått ut mest ”tweets”19. 

Tema 3 handlar om politisk diskussion i sociala medier som präglas av konflikt och 

polarisering. En HBTQ-aktivist har tidigare tagit diskussioner med meningsmotståndare på 

                                                 
17 Fjellman. E Gustafsson. N m.fl. Ungas politiska (icke-) deltagande på sociala medier – Hellre offline? (2018) 

s. 295 ff. 
18 Fjellman. E Gustafsson. N m.fl. (2018) s. 303 f. 
19 Begrepp för inlägg/delning som sker på den sociala plattformen Twitter 



12 

 

sociala medier, men blir ständigt bemött med hot och hat, varpå han menar att han inte förändrar 

något, han blir blockad. Det är tydligt att vissa grupper eller identiteter är mer utsatta än andra. 

I deras intervjuer framkommer det också att feministiska värderingar utsätts för hat, främst på 

Facebook. I fokusgrupperna fanns det en generell inställning till att politisk diskussion på 

sociala medier är oseriösa och att det förekommer mycket ”trollning”- aktörer som provocerar 

i syfte att reta upp folk.20 

I Tema 4, politiska diskussioner i sociala medier är meningslösa/har dåliga förutsättningar, 

diskuteras det bland de intervjuade i föreningar och ungdomsförbund, problematiken med 

filterbubblorna som skapas genom algoritmerna, som visar innehåll till användaren som 

förstärker dess världsbild. De menar att det ibland känns som att man diskuterar politik i slutna 

forum där alla tycker lika.21 Undersökningen som Fjellman och Gustafsson m.fl. har 

åstadkommit är omfattande och ger en bild av hur ungdomar diskuterar om politiskt deltagande 

i olika former, vilket kan användas i ett jämförande syfte för min egen studie. 

2.5 Lärares uppfattningar om elevers politiska deltagande 

I en undersökning om politiskt deltagande i undervisning, har jag intervjuat tre aktiva 

gymnasielärare i samhällskunskap. Bland annat kommer han fram till vilket demokratiideal från 

ett deltagarperspektiv, som synliggörs i lärarnas undervisning baserat på intervjuerna. Det visar 

sig att ett valdemokratiskt deltagarideal synliggörs till största del bland dessa lärare. Det 

valdemokratiska deltagaridealet har en snäv eller smal syn på deltagande och förväntar sig att 

medborgarna i princip endast deltar under allmänna val, genom att lägga sin röst. De andra två 

deltagarteoriera som analysen utgick ifrån var ett deltagardemokratiskt ideal och deliberativt 

demokratiideal. 

I min tidigare undersökning är ett delsyfte i uppsatsen också att ta reda på vad lärarna tror sig 

veta om elevernas politiska deltagande. Två av lärarna har ett fåtal elever som är medlem i 

något politiskt ungdomsförbund och några är med i elevkåren. Två av lärarna tror att eleverna 

konsumerar politik via nyheterna exempelvis, dock tror en av dem att några följer och är 

intresserad av politik men att de flesta är ganska ointresserade och omedvetna. De är alla 

överens om att det finns ett stort intresse i sakfrågor hos eleverna, bl.a. miljö- och 

flyktingpolitik. De har också elever som lever sitt liv som ett ”statement” och syftar då på att 

                                                 
20 Fjellman. E Gustafsson. N m.fl. (2018) s. 305 f. 
21 Fjellman. E Gustafsson. N m.fl. (2018) s. 306 ff. 
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vara vegan. En av lärarna hade en elev som är HBTQ-aktivist och deltagit i demonstrationer i 

Pride. 

Det fanns delade åsikter bland lärarna om elevers politiska engagemang på sociala medier. En 

av lärarna var övertygad om att den största aktiviteten skedde just via sociala medier, medan en 

annan menade att det sker både online och offline. Den tredje läraren trodde att eleverna inte 

använde sociala medier för det ändamålet och menade att Facebook dessutom var lite ute bland 

ungdomar.22 

2.6 Sammanfattning tidigare forskning 

Teorin och definitionen av en bredare syn på politiskt deltagande är central för undersökningen 

eftersom den ligger till grund för analysarbetet av resultatet som intervjuerna har genererat. Den 

tidigare forskningen om deltagande i allmänhet och i synnerhet ungas engagemang i politik 

fungerar som en nulägesbeskrivning hur klimatet ser ut idag, med bakgrund till den 

”demokratiska krisen”. Den tidigare forskningen om lärares uppfattning om ungdomars 

deltagande är också av intresse i ett jämförande syfte av hur elever själva uppfattar politiskt 

deltagande. Examensarbetet vill bidra med ett ”axplock” från en skola i Värmland, hur dessa 

elever ser på politiskt deltagande nu och sitt framtida engagemang i samhällsfrågor. 

  

                                                 
22 Dibéus. F, Demokratiteoretiska ideal av politiskt deltagande synliggörs i undervisningen: En kvalitativ studie 

om lärares utsagor om politiskt deltagande i sin undervisning (2019) C - uppsats 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Joakim Ekman och Erik Amnå har tagit fram en typologi, vilken sorterar ut politiskt deltagande 

och samhällsengagemang i en bredare syn på politiskt deltagande. De har delat in deltagande i 

tre övergripande deltagarkategorier, icke-deltagande (utesluts i detta arbete), deltagande (latent 

politiskt) och deltagande (manifest politiskt). Under latent politiskt deltagande, finner vi 

samhällsinvolvering (uppmärksamhet på politik och samhällsfrågor) och samhällsengagemang 

(aktivitet). Under det manifesta politiska deltagandet finner vi formellt politiskt deltagande och 

aktivism (utomparlamentariskt deltagande och protestaktivitet) som också delas in i legal och- 

illegal aktivism. Typologin tar även hänsyn till om det sker i individuella eller kollektiva 

former.23 Tabellen över typologin presenteras nedan och är en anpassad modell efter originalet. 

I Ekman och Amnås originaltypologi återfinns även en tredje kolumn med rubriken Icke-

deltagande, som valts att uteslutas i detta arbete eftersom den inte kommer till användning i 

analys av ungdomarnas berättelser. 

Deltagande (latent politiskt) 

Samhällsinvolvering: Mental orientering, attityd, känsla eller intellektuell hållning som riktas 

mot förhållanden i samhället som har en betydelse för medborgare utöver familj och vänner. 

Involvering kan ses som en förutsättning för samhällsengagemang.24 

Samhällsengagemang: Den aktivitet medborgare kan ägna sig åt individuellt eller kollektivt, 

för att påverka förhållanden i samhället som har betydelse för människor utanför familj- och 

vänkrets. Betoning på aktivitet, vad man faktiskt gör för att påverka sin mentala orientering, 

attityd eller känsla etc.25 

Deltagande (manifest politiskt) 

Manifest politiskt deltagande innebär aktiviteter som medborgare gör i syfte att påverka den 

politiska dagordningen och de politiska besluten. Det kan göras via: 

Formellt deltagande: Rösta i val, kontakta politiker, medlem i politiskt parti etc.  

Aktivism (utomparlamentariskt deltagande): Demonstration, strejk, produktbojkottning, 

namninsamlingar etc.26  

                                                 
23 Ekman. J, Linde. J (red). (2010) s. 54 
24 Ekman. J, Linde. J (red). (2010) s. 52 
25 Ekman. J, Linde. J (red). (2010) s. 47 
26 Ekman. J, Linde. J (red). (2010) s. 40 f. 
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Tabell 1. Ekman och Amnås definition av politiskt deltagande. Typologin är modifierad till 

denna uppsats. 

Deltagande (latent politiskt) Deltagande (manifest politiskt) 

Samhällsinvolvering 
(uppmärksamhet på 
politik och 
samhällsfrågor) 

Samhällsengage-
mang (aktivitet) 

Formellt politiskt 
deltagande 

Aktivism (utomparlamentariskt 
deltagande och protestaktivitet) 

Legalt Illegalt 

Individuella former 

Intresserar sig för 
politik och 
samhällsfrågor 
 
Uppfattar politik som 
viktigt 
 
Konsumerar nyheter 
om politik och 
samhällsfrågor 
 

Skriver insändare 
eller bloggar om 
samhällsfrågor 
 
Skänker pengar till 
välgörande 
ändamål.  
 
Diskuterar politik 
och samhällsfrågor 
med vänner (eller 
med okända på 
nätet) 
 
Källsorterar 

Röstar i de 
allmänna valen och 
folkomröstningar 
 
Avstår medvetet 
från att rösta eller 
rösta blankt 
 
Kontaktar politiker, 
organisationer eller 
tjänstemän 
 
Innehar 
förtroendeuppdrag 
 
Skänker pengar till 
politiska partier 
eller organisationer 

Bojkottar 
(politisk 
konsumtion) 
 
Undertecknar 
namninsamlinga
r eller samlar in 
namnteckningar 
 
Delar ut 
politiska 
flygblad 
 
Gömmer eller 
hjälper illegala 
flyktingar 

Ägnar sig åt civil 
olydnad på 
individuell basis 
 
Ägnar sig åt 
politiskt 
motiverat våld 
eller 
skadegörelse 
(ex. sprayar 
slagord på 
offentliga 
platser) 
 
Plankning 
(lokaltrafik ex. 
tunnelbanan) 

Kollektiva former 

Partiidentifikation 
 
Känner samhörighet 
med eller tillhör 
grupp med visst 
samhällsfokus 
 
Delar gruppens 
identitet, värderingar 
eller yttre attribut 
(klädstil, musikstil 
osv.) 

Arbetar frivilligt 
för att hjälpa 
andra 
 
Lokala initiativ för 
att rädda 
miljöområden, 
skolor eller 
kulturminnen 
 
Startar förskolor 
eller skolor på 
ideologisk/religiös 
grund 
 
 

Är medlem i 
politiskt parti, 
ungdomsförbund, 
en fackförening 
eller politisk 
organisation 
 
Medlem i elevkåren 
 
Aktiverar sig inom 
detta parti, förbund 
eller org. (går på 
möten eller utför 
arbete) 
 
Sitter med i 
rådgivande organ 
(ungdomsråd, 
brukarstyrelser och 
medborgarråd) 

Är medlem i nya 
sociala rörelser 
och besöker 
olika slags 
forum och 
toppmöten 
 
Deltar i strejker, 
demonstratione
r och politiska 
aktioner eller 
manifestationer 
 
Deltar i 
protester eller 
gatufester med 
distinkt politisk 
profil 

Ägnar sig åt civil 
olydnad, 
sabotage, 
blockader, 
husockupation 
eller deltar i 
våldsamma 
demonstratione
r 
 
Ägnar sig åt 
politiskt 
motiverat våld 
eller 
skadegörelse i 
grupp 

Källa: Ekman. J Linde. J (2010) s. 54 
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4. Metod 

I strävan efter att förverkliga syftet med undersökningen, krävs en metod som ger 

undersökningens informanter utrymme att ge målande och deskriptiva förklaringar om hur de 

uppfattar politiskt deltagande samt vad det kan innebära. De deskriptiva förklaringarna har 

möjlighet att ge en stor detaljrikedom som kan användas i syfte att öka den kontextuella 

förståelsen av det sociala beteendet.27 En kvalitativ metod är därför lämplig att genomföra 

undersökningen med.  

4.1 Semistrukturerad intervju 

Inom kvalitativ forskning erbjuds ett antal intervjuformer för att ta reda på den intervjuades 

ståndpunkter. Bryman pekar ut ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer som de två 

viktigaste inom kvalitativ forskning.28 Med tanke på respondenternas ålder (16 - 17 år) och 

undersökningens huvudfokus politiskt deltagande, anser jag inte ostrukturerade intervjuer som 

en fruktbar intervjumetod. Ämnet kan uppfattas abstrakt och eventuellt svårt att sätta ord på, 

vilket gör den semistrukturerade intervjun till ett lämpligare val av metod. Den 

semistrukturerade intervjun ger utrymme för respondenterna att föra ett någorlunda vanligt 

samtal med ett huvudtema i åtanke. För intervjuaren innebär det fortfarande en stor frihet att 

låta respondenten ”ta ut svängarna” samtidigt som svaren kan följas upp av spontana men 

relevanta uppföljningsfrågor. De teman som intervjuaren vill söka kunskap om ska enligt 

Bryman finns nedskrivet i en så kallad intervjuguide.29 I en semistrukturerad intervju närvarar 

endast två aktörer, intervjuaren och respondenten till skillnad från gruppintervjuer och 

fokusgrupper, där flera respondenter närvarar vid intervjun samtidigt. Motiveringen bakom den 

enskilda intervjun ligger i djupet som undersökningen vill nå. Vid enskilda intervjuer, kan 

intervjuaren ge så mycket tid till respondenten att besvara frågorna som behövs samt ge 

utrymme för eftertanke i form av tystnader. Vid gruppintervjuer blir det tämligen svårare, med 

risk att bli avbruten eller påverkad av andra respondenter.30 

4.2 Urval 

Den mest rekommenderade urvalstekniken som grundar sig på kvalitativa intervjuer är ett 

målinriktat urval. Urvalsmetoden innebär att forskaren vill hitta respondenter som är relevanta 

för undersökningens syfte, därför är en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval 

                                                 
27 Bryman. A, Samhällsvetenskapliga metoder (2011) s. 363 f. 
28 Bryman. A (2011) s. 413 
29 Bryman. A (2011) s. 413 ff. 
30 Bryman. A (2011) s. 415 
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något att sträva efter.31 Eftersom denna intervjustudie vill ta reda på hur ungdomar tänker om 

begreppet politiskt deltagande, faller valet naturligt att söka intervjupersoner som matchar 

uppsatsens huvudfokus, nämligen ungdomar och därmed ett målinriktat urval. De ungdomar 

som medverkar i intervjuerna ska helst ha läst en del politik i skolan för att de ska kunna bidra 

till forskningen på ett mer fördelaktigt sätt. Ramen för urvalet har därför begränsats till 

gymnasieelever i årskurs 1–3. I sökandet av frivilliga respondenter har jag kontaktat verksamma 

lärare som jag är bekant med sedan tidigare. Jag fick möjlighet att besöka deras klasser i syfte 

att värva personer till intervjuerna. De medverkande eleverna i studien är fem till antalet och 

läser alla årskurs 1 i samhällsprogrammet på gymnasiet. Undersökningen skulle mest troligt 

tjäna på att intervjua elever i årskurs 2 – 3 med större erfarenhet i samhällskunskap och därav 

kunnat utveckla sitt politiska tänkande, vilket skulle resultera i djupare och säkrare argument 

eller berättelser. Tillgången på elever som var villiga att delta i undersökningen hittades endast 

i årskurs 1. 

4.3 Genomförande 

Fyra av de fem intervjuerna som genomförts var inbokade i förväg och har ägt rum i ett tomt 

klassrum där intervjuaren och respondenten har kunnat samtala ostört. En av intervjuerna var 

inte bokad i förväg och ägde spontant rum i skolans bibliotek, där andra elever var i rörelse. 

Intervjuerna dokumenterades med en inspelningsenhet och har för avsikt att raderas i samband 

med att uppsatsen publiceras. Tiden för intervjuerna varierade mellan 10 – 21 minuter, 

medelvärdet ligger på 15,4 minuter. Innan inspelningen, då den formella intervjun startade, 

informerades eleverna om uppsatsens syfte och vad som är centralt i undersökningen. I syfte 

att förtydliga för eleverna vad jag menar med politiskt deltagande, gavs några exempel om olika 

sätt att se på deltagande. De exempel som jag nämnde innan den formella intervjun startade, 

strävade jag efter att återge lika exempel till alla. De olika exempel som informerades om var 

medlemskap i parti/ungdomsförbund, konsumentbojkott och inlägg på social media. Tre 

exempel från olika deltagarkategorier, medlem i parti/ungdomsförbund - formellt manifest 

deltagande, konsumentbojkott – legal aktivism, manifest deltagande och inlägg på social media 

– samhällsengagemang, latent deltagande. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 

4.4 Etiska överväganden 

Samtliga respondenter har blivit informerade att de när som helst kan avbryta intervjun om de 

så önskar. Uppsatsarbetet har också följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande i synnerhet 

                                                 
31 Bryman. A (2011) s. 434 
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anonymiseringen av personuppgifter. Intervjuerna är genomförda på en gymnasieskola i 

Värmland i det samhällsekonomiska programmet, årskurs 1. Inga uppgifter om 

intervjupersonernas namn och bostadsort kan finnas i uppsatsen.32 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär i grund och botten hur väl man mäter det man säger sig mäta och blir nästan 

obetydlig i kvalitativa undersökningar eftersom mätning inte är det främsta intresset. Bryman 

tar avstamp i LeCompte & Goetz som har anpassat begreppen om validitet och reliabilitet till 

kvalitativ forskning. De menar att den interna validiteten tenderar att vara hög i kvalitativ 

forskning eftersom det oftast finns en god överrensstämmelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som han eller hon sedan utvecklar på grund av den långvariga tid som 

forskaren spenderar med den sociala grupp som undersöks. Därmed går det att säkerhetsställa 

en god överensstämmelse mellan begrepp och observationer.33 Den externa validiteten i 

kvalitativ forskning blir dock ett problem med tanke på det ofta begränsade urvalet som 

kvalitativa forskare använder sig av. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet från 

undersökningen till andra sociala miljöer eller situationer.34 

Extern reliabilitet som rör frågan om huruvida undersökningen kan replikeras är svårt att 

uppfylla i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och dess 

betingelser. Dock menar LeCompte & Goetz att en forskare kan gå in i en liknande social roll 

som den första forskaren vid försök till att upprepa en studie.35 I kvalitativa termer anser jag att 

den externa reliabiliteten är förhållandevis hög eftersom det är möjligt att gå in i samma typ av 

sociala roll som mig samtidigt som det tydligt går att följa vilken intervjumetod och 

urvalsmetod jag motiverat samt beskrivning av genomförande (4.3). Eftersom den interna 

reliabiliteten rör överensstämmelsen mellan de forskare som ingår i ett forskarlag och dess 

tolkningar av vad de ser och hör36, blir den irrelevant eftersom jag är den enda författaren till 

denna uppsats eller hög av samma anledning. 

4.6 Genomförande av analys 

Analysen av ungdomarnas intervjuer har genomförts med Ekman och Amnås definition och 

typologi av politiskt deltagande som presenterats i kapitel (3) Teoretiska utgångspunkter. I 

                                                 
32 Vetenskapsrådet. God forskningssed (2017) 
33 Bryman (2011) s. 351 f. 
34 Bryman (2011) s. 352 
35 Bryman (2011) s. 352 
36 Bryman (2011) s. 352 
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kapitel (5) Resultat, presenteras det material som intervjuerna har genererat och strukturen för 

resultatkapitlet är indelat i de tre övergripande undersökningsfrågorna:  

1. Hur uppfattar ungdomar politiskt deltagande och vilka former för deltagande associerar de 

med politiskt engagemang? 

2. Vilken erfarenhet har ungdomarna i att engagera sig politiskt?  

3. Hur ser ungdomarna på sitt framtida politiska engagemang? 

I genomförandet av analysen har materialet analyserats i samma uppdelande struktur som i 

resultatkapitlet. För att besvara den första frågan, har material använts från både kapitel (5.1) 

och (5.3) eftersom intervjusvar om ungdomarnas framtida politiska engagemang bidrar till 

deras uppfattning om vad politiskt deltagande innebär. Den andra och tredje 

undersökningsfrågan har analyserats med enbart material som är presenterade under var sitt 

kapitel (5.2) och (5.3) i resultatet. Intervjusvaren har analyserats med typologin som återfinns 

på sida 14. Elevsvaren har sorterats in i typologin för att se var de passar eller går i linje med.  
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5. Resultat 

Kapitlet är uppdelat i tre större teman som speglar undersökningens övergripande 

frågeställning. Eleverna har blivit tilldelade fiktiva namn, Emma, Freja, David, Tim och Irma. 

Alla elevcitat är blockciterade för att tjäna tydlighet och struktur. 

5.1 Elevernas uppfattning beträffande politiskt deltagande 

Varje elev som deltagit i undersökningen har fått svara på frågan, Vad innebär det att engagera 

sig politiskt enligt dig? Freja och Tim lägger stor vikt vid att rösta i de allmänna valen. Freja 

tycker att man först och främst ska rösta. Det visar att man bryr sig och vill göra skillnad enligt 

henne. Tim menar att demonstrationståg bara skapar konflikter mellan polis och demonstranter 

eller mellan olika demonstrantgrupper och att det samtidigt förstör samhället. Så här uttrycker 

han sig: 

Dom som är politiskt aktiva och går i såna här demonstrationståg, brukar ju alltid urarta 

sig och så förstör dem samhället, krossar skyltfönster osv. 

Röstning är garanterat viktigast. Bättre om man röstar än att gå ut, skapar bara konflikter 

annars.37 

Att engagera sig politiskt enligt Emma, är ett sätt att kunna påverka samhället och få sin röst 

hörd genom att säga vad man tycker och förmedla hur man vill att samhället ska se ut. Hon 

påpekar att hon inte är myndig än och kan därmed inte rösta men att det går att engagera sig 

ändå, genom att hänga med i nyheterna och titta på debatter. Vidare i intervjun med Emma, 

tillägger hon även att det finns ungdomsförbund som det går att ansluta sig till samt lyfter 

demonstration och insändare för att engagera sig politiskt.  

Så här svarar Irma när hon får frågan om vad det innebär att engagera sig politiskt enligt henne: 

Att man kanske blir politiker eller om man är ungdom så kan man gå med i något 

ungdomsförbund. […] om man inte väljer att göra lite mer olagliga saker, som att strejka 

för att påverka.38 

Det första spontana svaret är att bli politiker eller gå med i ungdomsförbund. Hon lyfter också 

strejk som ett olagligt sätt att engagera sig. Senare i intervjun bekräftar hon samma uppgifter 

igen. Jag frågar Irma vad det bästa sättet är för att påverka samhället enligt henne är. Hon svarar: 

                                                 
37 Tim 
38 Irma 
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Jag tror nog att jag skulle välja det lagliga sättet. Jag skulle nog inte göra uppror eller 

starta strejk. Jag skulle nog gå in i något förbund eller bli politiker, börja läsa mer inom 

samhällskunskap och politik. 39 

Davids sätt att se på politiskt engagemang och vad det innebär skiljer sig något från de andra 

elevernas svar. För honom innebär det att läsa in sig på olika sakfrågor framförallt och han 

nämner också möjligheten till att ansluta sig till ett politiskt ungdomsförbund för att driva vidare 

sina åsikter. David lyfter också sociala medier som ett sätt att nå ut till många om man har stort 

inflytande. 

5.2 Elevernas erfarenhet i politiskt engagemang 

I intervju med Emma, frågar jag henne om det finns någon enskild sakfråga som hon brinner 

extra för. Emma påpekar tydligt att hon inte är engagerad politiskt och berättar att hon brinner 

lite extra för frågor som rör polisverksamheten, bland annat polisers arbetsvillkor och löner. 

Hon tillägger även att djurrättsfrågor intresserar henne. Emma berättar att hon själv vill bli polis 

och att det är därför hon är så intresserad av just den sakfrågan. Jag följer upp med frågan om 

hon någon gång delat information om att det exempelvis behövs mer poliser som exempel, på 

någon social media. Hon svarar så här: 

Nej, inte poliser men om djur har jag gjort det. När man sett någon artikel om djurförsök 

eller haft någon chans i skolan, så har jag oftast valt att prata om djurrättigheter. För det 

är ju också ett sätt att kunna påverka människor […] Någon gång kanske jag har delat 

någon artikel om en pälsfarm eller något sånt […] Men inte att jag är politiskt engagerad 

i någonting.40 

David får frågan om han är engagerad i någon samhällsfråga. Så här svarar han: 

Här i Sverige, inte jätte. Jag får ju mycket information från internet.41 

Det visar sig att David är mer intresserade av internationella nyheter. Han berättar här om ett 

exempel. 

I något land har dom lagt in en lag om stening mot homosexuella par. […] Men på grund 

av internet, har USA stoppat alla flyg dit, så nu har dom hävt den lagen.42 

                                                 
39 Irma 
40 Emma 
41 David 
42 David 
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Jag frågar David om han brukar engagera sig på något sätt i det han läser om på internet. Han 

erkänner att han inte gör något åt det han läser om och menar att han kunde dela informationen 

på sociala medier för att sprida budskapet. Jag frågar varför det kommer sig att han inte gör det 

och är noga med att jag inte uppmanar eller dömer honom att göra det, utan att jag är mer 

nyfiken på vad orsaken är till att han inte väljer att dela informationen på sociala medier. Så här 

svarar David: 

[…] Många är vänsterlutande här på skolan, så om jag skulle skriva något som är 

högerlutande skulle det inte uppskattas så mycket. Jag vill inte säga att de ser ner på mig, 

för det skulle dem inte göra, men jag aktar mig ändå för det. Speciellt i mer extrema 

frågor. Vill inte bli kallad rasist.43 

I samtal med Tim frågar jag honom om han är engagerad i någon typ av politisk fråga. Jag får 

svaret att han är medveten om allt, att han är insatt i de flesta ämnena men att han inte gör något 

aktivt för att påverka. I syfte att försöka få Tim att specificera sig på något, frågar jag honom 

om det är någon sakfråga han brinner extra för. Han svarar att han har en speciell syn på hur 

samhället ska fungera och att det är många som tycker annorlunda än honom. Efter en stund av 

tystnad fortsätter Tim: 

Det jag brinner mest för, är att få bort all populism i de olika partierna, exempelvis 

kristdemokraterna. Inte en enda tjej som bryr sig om politik, sedan kommer Ebba Bush 

Thor in och helt plötsligt är alla jättepolitiskt medvetna […] hon säger ju bara saker som 

folk vill höra. Hon har ju lagt fram det här kortet med feminism, och därför tycker alla 

tjejer hon är så himla bra. […]44 

Jag följer upp Tims ovanstående utsaga och frågar om han har försökt gör något för att påverka 

det. Så här svarar han då:  

Nej, för att ingen i min ålder förstår vad populism är så det är ingen idé att försöka förklara 

för dem att Ebba bara säger det dem vill höra för att de ska rösta på henne. […]45 

I intervjun med Irma framkommer det att hon intresserar sig för miljöfrågan men har lagt det åt 

sidan nu för att hon har annat att tänka på. Intervjun med Freja, kunde inte påvisa någon 

erfarenhet av politiskt engagemang, dock har hennes far varit aktiv i den idrottsförening som 

hon var medlem i. 

                                                 
43 David 
44 Tim 
45 Tim 
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5.3 Politiskt deltagande i framtiden? 

Freja, Irma och David visar en öppenhet till att bli medlem i ett ungdomsförbund eller politiskt 

parti i framtiden som ett sätt att engagera sig politiskt. I samtal med Tim berättar han att han i 

så fall går med i ett politiskt parti i framtiden om han ska engagera sig politiskt men konstaterar 

snabbt att det inte är en karriär för honom. Freja, Irma och David resonerar på lite olika sätt om 

partiengagemang. Så här uttrycker sig Freja: 

Jag skulle kunna gå med i ett ungdomsförbund, om jag kände för det.46 

Vidare berättar hon att det inte känns så viktigt nu eftersom att hon inte får rösta och att det 

känns som att hon inte kan påverka så mycket innan hon blivit myndig. Irma medger att hon 

kanske skulle kunna tänka sig att gå med i ett ungdomsförbund i framtiden men är väldigt noga 

med att förändringen ska börja med henne i frågan om miljön, som hon tidigare nämnt lagt åt 

sidan. Så här resonerar hon: 

Jag skulle börja med mig själv, att jag skulle bli bättre. Inte slösa lika mycket vatten, 

tänka på vad jag köper, ja jag skulle börja med mig själv i så fall. Inte börja försöka få 

med mig andra, utan starta med mig själv och lyckas och sedan fortsätta framåt.47 

I slutet av intervjun med Irma, berättar hon också att hennes storasyster är medlem i ett 

ungdomsförbund. 

David blir tillfrågad hur han skulle bära sig åt för att förändra samhället på något sätt. Han 

svarar att han skulle läsa in sig på en specifik fråga och debattera med meningsmotståndare och 

försöka övertyga att han har rätt. I frågan om han skulle kunna tänka sig att gå med i ett politiskt 

parti i framtiden svarar han så här: 

Ja, kanske. Jag skulle nog vara mer bekväm att göra det när jag inte går i skolan och 

umgås med människor som tycker som jag.48 

När Emma svarar på frågan om hur hon skulle vilja påverka samhället i framtiden, vill hon säga 

vad hon tycker, för att få andra att tänka som hon gör. David och Emma har liknande tänkta sätt 

att försöka förändra. De båda vill försöka övertyga andra om deras övertygelse. Emma har dock 

lite andra tankar om tillvägagångssätt. Hon vill i så fall skicka insändare till tidningar och högt 
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uppsatta politiker. Hon tillägger också demonstration som ett sätt att förmedla det man tycker, 

dock menar hon att man måste vara fler än en för att demonstrera. 

Samtliga ungdomar har också blivit tillfrågade om de skulle välja att delta i politiken online 

eller offline. Åsikterna delar sig bland undersökningens informanter. Tim och David skulle helst 

göra det offline och menar att det inte är lika seriöst att göra engagera sig online. Tim säger så 

här: 

Jag skulle vilja göra det i verkligheten. Det känns inte så äkta att göra det online, även 

om det sprider budskapet väldigt snabbt.49 

David uttrycker sig på ett liknande sätt. 

Om jag skulle göra det online kommer folk inte ta det lika seriöst. Så om jag skulle göra 

det skulle jag göra det offline, på det riktiga sättet.50 

Deras ståndpunkt i detta upplevs väldigt starkt eftersom de beskriver ”offline” som verkligheten 

och det riktiga sättet framför det mindre äkta och oseriösa sättet ”online”. Emma som redan 

berättat att hon delat viss information om djurrättsfrågor på sociala medier resonerar så här om 

deltagande, online eller offline: 

Det beror ju på hur stor publik man vill ha, man når ju oftast fler online […] Om man vill 

nå ut till flera hade jag gjort det online, trots att det blir tuffare på sätt och vis. För att då 

får ju verkligen folk reda på det, både positivt och negativt.51 

Hon menar att andra människor får reda på vad hon tycker genom att visa sig politiskt aktiv 

online och ser det som en nackdel eller något negativt och hon tillägger att man kan få mycket 

hat av det, just för att det når ut till så många, vilket hon även ser som en fördel. 

Freja och Irma är positivt inställda till att delta online. Freja associerar inte nödvändigtvis 

”online” med sociala medier och menar att hon kan skriva mail och kontakta människor på 

nätet, än att gå fram till någon eller skicka ett fysiskt brev. Irma ser inga problem med att 

engagera sig i både online och offline-läge. 

Jag vet inte. Båda går ju bra, alla håller ju på med medier så det är ju lätt att driva frågan 

på nätet. […] jag hade nog valt båda två.52 

                                                 
49 Tim 
50 David 
51 Emma 
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I slutskedet av varje intervju har ungdomarna blivit frågade om de skulle delta politiskt, eller 

engagera sig på något sätt för att påverka samhället, själva eller tillsammans med andra. 

Samtliga svarade att de helst skulle göra det med andra. Trots att Tim och Emma uttryckligen 

medgett att de inte vill engagera sig politiskt eller gå med i ett ungdomsförbund/parti, så skulle 

de helst vilja engagera sig med andra. Irma är öppen för att göra det med andra, men ser inga 

problem att engagera sig själv och stå för sina värderingar. 
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6. Analys och slutsatser 

Analys av intervju med ungdomarna baseras på Ekman och Amnås bredare definition av 

politiskt deltagande. Analysgenomförandet tar avstamp i typologin som anpassats till detta 

examensarbete. 

6.1 Analys 
I en överblick av ungdomarnas uppfattning av politiskt deltagande och politiska aktivitet hittar 

de flesta under individuella former för deltagande. De deltagandekategorierna som är mest 

återkommande, baserat på intervjuerna är: Samhällsinvolvering (uppmärksamhet på politik och 

samhällsfrågor), Samhällsengagemang (aktivitet) och Formellt politiskt deltagande. Vi hittar 

även två elever i kategorin Aktivism (utomparlamentariskt deltagande och protestaktivitet). 

6.1.1 Hur uppfattar ungdomar politiskt deltagande och vilka former för deltagande associerar 

de med politiskt engagemang? 

Emma är den elev som tycks ha bredast uppfattning om vad politiskt deltagande kan innebära. 

Hon visar sig intresserad av politik och samhällsfrågor, likt David, Tim och Irma. Emma 

konsumerar också nyheter om politik och samhällsfrågor, vilket även David gör - 

samhällsinvolvering. David återger att han läser in sig på olika frågor och om han skulle 

engagera sig politiskt i framtiden skulle han debattera meningsmotståndare och kan därför 

också kategoriseras in i Samhällsengagemang. Här hittar vi också Emma som nämner 

”insändare till tidningen”. Irma kan också härledas till kategorin samhällsengagemang eftersom 

hon skulle börja med att förändra sig själv i fråga om miljön som hon just nu lagt åt sidan. Ett 

antagande om källsortering kan därför dras i relation till det, men även bojkott av produkter 

som exempelvis minskad konsumtion av plast och andra föremål som skadar miljön. Irma finner 

vi alltså också i legal aktivism. För Tim och Freja är valdeltagande det främsta sättet att delta i 

politiken och här hittar vi också Emma som lyfter alternativet att ”kontakta politiker” – Formellt 

politiskt deltagande. Emma påpekar att man kan gå med i demonstrationer för att engagera sig 

politiskt, vilket skiljer sig starkt från Tim och Irmas uppfattning om demonstration och strejk. 

När Irma får frågan om vad det innebär att engagera sig politiskt, svarar hon ”kanske bli 

politiker” och gå med i ungdomsförbund. Hon tycks ha en bestämd uppfattning om politiskt 

deltagande eftersom hon senare i intervjun bekräftar samma uppgifter. Irma menar också att 

strejk är olagligt och hon inte skulle ägna sig åt att göra ”uppror”. Tim har uppfattningen om 

att demonstrationer ”spårar ur” och att demonstranterna slår sönder skyltfönster etc. Samtliga 

respondenter har uppfattningen om att medlemskap i ett ungdomsförbund eller politiskt parti är 

ett alternativ för att delta i politiken. Valdeltagande är ett självklart sätt att delta politiskt för 
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Freja, Tim och Emma, dock träder den fram starkare hos Freja och Tim. Freja menar att man 

bryr sig och vill göra skillnad om man röstar och hon tycker att hon inte kan påverka så mycket 

innan hon fyllt 18 (och därmed kan rösta). Tim är tydlig i sitt ställningstagande om att rösta 

framför att gå ut och skapa konflikter på gatan i form av demonstrationståg. Valdeltagande och 

medlem i politiskt parti kategoriseras in i Formellt politiskt deltagande, - former av deltagande 

för att direkt påverka den politiska dagordningen och politiska beslut på institutionsnivå. 

6.1.2 Vilken erfarenhet har ungdomarna i att engagera sig politiskt? 

Emma, David och Tim visar tydligt att de är intresserade och insatta i olika samhällsfrågor, 

både nationellt och internationellt. Irma har ett visst intresse för miljön. De har alltså erfarenhet 

av Samhällsinvolvering. I intervju med Emma framkommer det att hon brinner lite extra för 

frågor som rör polisverksamheten och djurrättsfrågor. Det visar sig att Emma har delat inlägg 

om djurrättsfrågor på sociala medier och även valt att informera och prata om det i skolan, när 

tillfälle givits. Genom att dela sådan information om djurrättsfrågor på sociala medier och prata 

inför en liten publik i skolan om ämnet innebär att Emma har erfarenhet även i kategorin 

samhällsengagemang. Emma gör alltså något åt sin mentala orientering i denna sakfråga, vilket 

kvalificerar in henne i denna kategori. Dock anser hon själv att det inte är en politisk handling. 

Från Tim och Davids intervjuer går det inte att tolka erfarenhet i något annat engagemang än 

intresset de har för politiken och samhället. David medger att han konsumerar mycket 

information på internet och berättar om lagen om stening mot homosexuella par som exempel. 

Tim tycks ha starka åsikter om hur samhället ser ut och fungerar. Han vill helst se att all 

populism försvinner ur partierna. Det är oklart vad exakt Tim menar med populism, dock kan 

det tolkas som att han använder begreppet synonymt med trendigt. Oavsett hur han använder 

begreppet, är han intresserad av frågor som rör samhället. De är därmed samhällsinvolverade. 

6.1.3 Hur ser ungdomarna på sitt framtida politiska engagemang? 

Freja, Irma och David visar sig öppna till att gå med i ett politiskt parti eller ungdomsförbund i 

framtiden om dem skulle engagera sig politiskt. Freja är inte särskilt övertygande när hon svarar 

att hon kan gå med i ett ungdomsförbund om hon kände för det. För Irma verkar det inte spela 

någon roll om hon engagerar sig i politiken på egen hand eller tillsammans med andra som 

medlem i ett politiskt parti. Davids intresse och färdighet tycks ligga i argumenterande och 

debatter förutsatt att han är påläst. Han verkar också vara öppen och mottaglig för att ansluta 

sig till ett parti i framtiden för att driva vidare sina åsikter och gör det helst när han har slutat 

skolan för att omge sig av personer som tycker lika. 
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Samtliga ungdomar som deltagit i undersökningen har också fått svara på frågan om de helst 

skulle engagera sig online eller offline. Här förekommer det delade åsikter. Tim och David tar 

en stark ställning till att engagera sig offline- på det ”riktiga och seriösa” sättet att delta eller 

försöka påverka. Freja och Irma ser positivt på att delta online. Freja går mer på en linje av att 

ersätta fysisk aktivitet, som att skicka ett brev med virtuell aktivitet, som att skicka e-post. Irma 

menar att alla har sociala medier och tolkningen här blir att, om hon skulle driva någon politisk 

agenda, hade hon använt sig av kanaler både, online och offline för att nå ut till så många som 

möjligt. Emma medger att hon hade använt sig av sociala medier (online) om hon skulle 

engagera sig politiskt och är samtidigt medveten om riskerna med att visa sina politiska färger 

eller ståndpunkter online, öppet för alla att se och kritisera. Tim och Emma är tydliga med att 

de inte har för avsikt att engagera sig mer aktivt i framtiden. 

6.2 Slutsatser 

Nedan presenteras slutsatserna av analysen. 

6.2.1 Hur uppfattar ungdomar politiskt deltagande och vilka former för deltagande associerar 

de med politiskt engagemang? 

I sin helhet, ur ett generaliserande perspektiv uppfattar dessa ungdomar politiskt deltagande 

främst ur ett manifest formellt deltagande. Deltagandeformerna som nämnts i intervjuerna i den 

kategorin är, rösta i allmänna val, kontakta politiker och medlemskap i ungdomsförbund eller 

politiskt parti. De individuella formerna för latent politiskt deltagande inom kategorierna, 

samhällsinvolvering och samhällsengagemang uppfattar vissa ungdomar som ett typ av 

politiskt deltagande. De intresserar sig för politik och samhällsfrågor och konsumerar nyheter 

om politik och samhällsfrågor, följt av insändare och diskutera politik i olika forum online och 

offline. 

6.2.2 Vilken erfarenhet har ungdomarna i att engagera sig politiskt? 

Emma, Tim, David och Irma kan tolkas till att vara uppmärksam på någon politisk fråga genom 

att de är pålästa eller följer debatter på nyheterna, eller visar ett allmänt intresse för politiska 

frågor – erfarenhet i Samhällsinvolvering. Emma har också erfarenhet i Samhällsengagemang 

genom delning av artiklar om djurrättsfrågor, trots att hon inte själv anser sig politiskt 

engagerad.  

6.2.3 Hur ser ungdomarna på sitt framtida politiska engagemang? 

Freja, Irma och David visar en viss öppenhet till att bli medlem i något politiskt 

ungdomsförbund eller parti i framtiden. David skulle främst debattera andra som inte tycker 
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som honom. Tim ser inte någon framtid inom ett politiskt engagemang och Emma har inga 

planer på att utvidga sin politiska aktivitet. 
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7. Diskussion 

Inledningsvis diskuteras slutsatserna i relation med den tidigare forskningen följt av en 

metoddiskussion och avslutande kommentarer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

7.1 Diskussion av resultat med återkoppling till tidigare forskning 

Ungdomarna som blivit intervjuade tycks i ett första skede uppfatta politiskt deltagande enligt 

en snävare definition av begreppet. De pratar om deltagandeformer som faller under kategorin 

manifest politiskt deltagande med koncentration på det formella deltagandet. De två aktiviteter 

som träder fram tydligast är valdeltagande och medlemskap i politisk organisation, vilket tyder 

på ett valdemokratiskt demokratiideal enligt Bengtssons efterforskning. Emma och David 

verkar ha en något vidgad syn på deltagande eftersom de båda medger att de konsumerar 

nyheter om politik på nyheterna (TV) och internet när de blev tillfrågade vad politiskt 

engagemang innebär enligt dem. 

Bäck och Bäck m.fl. kan i sin undersökning visa att föreställningen om att dagens ungdom 

skulle vara mindre intresserade av politik, mer eller mindre är falsk. Min egen undersökning 

baserat på de fem medverkande ungdomarna, visar att intresset för politik och samhällsfrågor 

är relativt stort, dock varierar det självklart bland respondenterna och Freja verkar vara minst 

intresserad. Majoriteten av ungdomarna var positivt ställda till att bli medlem i ett 

ungdomsförbund eller dylikt i framtiden medan ett fåtal tydligt tog avstånd. Ungdomarna läser 

fortfarande årskurs 1 på gymnasiet och deras uppfattning och åsikter om deltagande kan 

givetvis förändras och utvecklas de kommande åren, kanske resten av livet. Teorin om intresset 

för politik och deltagande i en ”livscykel”, kommer ungdomarna i större utsträckning 

socialiseras in i samhället mer och mer ju äldre de blir. Den ”demokratiska krisen” kan inte 

hämta stöd från resultatet av den här undersökningen och inte heller ”partiernas kris” med tanke 

på den positiva inställningen överlag. 

Den omfattande forskningen som Fjellman och Gustafsson m.fl. genomfört med totalt 110 

informanter tar upp olika teman som trädde fram extra mycket från de enskilda intervjuerna 

samt fokusgrupperna. En del av deras resultat kan även hittas i mitt resultat. David och Emma 

har tagit upp problematiken om att visa sina politiska färger online, vilket tema 1 handlar om. 

Emma är medveten om riskerna att visa sina åsikter för en publik på internet, men skulle ändå 

välja att stå för dem där. David känner sig inte bekväm med att dela sina politiska åsikter online 

så länga han går i skolan. Han vill i stället diskutera sina åsikter med personer som tycker lika 
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som honom (efter skolåren). Som tidigare nämnt hämtar han mycket information från nätet i 

sin konsumtion om politik. Det framgår inte var på nätet han erhåller denna information men 

gissningsvis hittar han en del av sin konsumtion via sociala medier. Bäck och Bäck m.fl. belyser 

problematiken med nyheter och politisk diskussion på sociala medier på grund av de algoritmer 

som prioriterar användarens världsbild. Forskningen från Fjellman och Gustafsson m.fl. har i 

tema 4 visat att många anser politiska diskussioner på sociala medier meningslöse eller har 

dåliga förutsättningar just på grund av filterbubblorna som algoritmerna skapar. Respondenter 

upplever att de bara diskuterar med likasinnade i slutna forum. Eftersom David visat motstånd 

till att debattera politik online, genom att uttrycka sig på ett sätt som säger att offline är det 

riktiga sättet och att han inte skulle bli lika seriöst tagen online, verkar han endast läsa sig till 

information från sociala medier (som förstärker hans världsbild) och inte aktivt delta i dem. 

Dock verkar han vilja omge sig av människor som tycker lika i det ”verkliga” livet. Tim tycker 

likt David att det inte upplevs som äkta att delta politiskt i sociala medier, vilket bekräftas av 

en del respondenter från tema 3 om att diskussion i sociala medier präglas av konflikt och 

polarisering. Många upplever mycket hat och påhopp som också Emma nämnt. Den oseriösa 

tonen bidrar även så kallade ”internettroll” med som endast vill provocera i syfte att reta upp 

folk. Dock är det många politiskt aktiva i Fjellman och Gustafssons forskning som är positivt 

inställda till sociala medier för att det går att nå ut till många väldigt snabbt, vilket bekräftas av 

de flesta ungdomar i min undersökning. Enligt Bäck och Bäck m.fl. är de vanligaste 

deltagandeformerna i sociala medier, ”skriva inlägg”, ”skicka insändare”, ”debatt” och 

”namninsamling”. Bland dessa deltagandeformer återfinns ”skriva inlägg” och ”insändare” på 

sociala medier i min undersökning. Debattera vill David helst göra offline och ingen av 

undersökningens respondenter har nämnt namninsamling. 

Föregångsstudien till detta examensarbete om vilka demokratiteoretiska idealmodeller som 

synliggörs i undervisningen hos tre gymnasielärare stämmer till viss del överens med elevernas 

uppfattning om deltagande. Lärarna synliggör till största del en valdemokratisk idealmodell 

under lektionerna vilket också bekräftas av eleverna från dessa intervjuer. I fråga om lärarnas 

uppfattning om elevers deltagande online eller offline, var uppfattningen blandad och så även 

hos eleverna själva. Lärarna menade att olika sakfrågor var av intresse för eleverna vilket också 

kan bekräftas av undersökningens ungdomar som nästan uteslutande uttryckt sig i sakfrågor. 

7.2 Diskussion av metod 

Den semistrukturerade intervjumetoden har fungerat ungefär som förväntat. Intervjufrågorna 

har till viss del varit ledande i syfte att komma åt ungdomarnas tankar och föreställning om 
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politiskt deltagande. Syftet med de avslutande intervjufrågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) är 

att ge eleverna en till chans att få säga vad de har för inställning angående medlemskap i 

ungdomsförbund och politiska partier för att kunna relatera svaren till den ”demokratiska 

krisen”. Dock tror jag vissa av ungdomarna tolkade det som ”det rätta” sättet att delta för att 

jag ställde så pass specifika frågor om medlemskap, vilket kan ha påverkat deras intervjusvar 

till en mer positiv inställning. Innan själva intervjuerna startade fick samtliga respondenter 

exemplifierat tre olika deltagandeformer för att förtydliga vad jag menar med politiskt 

deltagande. Dessa var medlemskap i parti/ungdomsförbund, konsumentbojkott och inlägg på 

social media. Exemplet om medlemskap i parti/ungdomsförbund kan ytterligare fixerat dem på 

ett spår av att det är det ”självklara” valet att delta bortsett från valdeltagande. Eleverna tycks 

inte ha blivit påverkade av de två andra exemplen om konsumentbojkott och inlägg på social 

media. 

Valet av semistrukturerad intervju vilar på att nå djupet av elevernas uppfattning och erfarenhet 

av politiskt deltagande utan intervention från annat håll. Det visade sig svårare än vad jag 

förväntade mig att nå deras uppfattning om deltagande. Det var en utmaning att följa upp 

elevernas svar med ”bra” uppföljningsfrågor för att djupare nå deras uppfattning. Om de 

exempelvis inte ansåg sig ha engagerat sig politiskt tidigare (trots att de kanske har det på någon 

nivå) och redan svarat på vad det innebär att engagera sig politiskt enligt dem själva, var det 

svårt att ”gräva” djupare. Vissa frågor som ställdes i intervjun kan ha upplevts upprepande men 

det bidrar också till en säkrare slutsats om dess föreställning och ökar därmed intern validitet. 

Med tanke på respondenternas ålder, hade fokusgrupper kunnat generera värdefulla data 

eftersom eleverna hade haft möjlighet att ”hjälpa” varandra att nå djupare resonemang om 

deltagande än vad de lyckades göra på egen hand. De läser första året på gymnasiet och har 

kanske mest troligt inte reflekterat över dessa frågor tidigare. Samtidigt är det värdefullt i sig 

att ta reda på vad ungdomar (som inte har så mycket erfarenhet i samhällstänkande) spontant 

uppfattar politiskt engagemang. 

7.3 Avslutande kommentarer 

Resultatet av undersökningen har bidragit till en något djupare inblick i vad dessa ungdomar i 

Värmland har för tankar kring politiskt deltagande, hur de ser på sitt eget engagemang nu och i 

framtiden. Resultatet kan relateras till tidigare forskning i stora delar, dock med en del 

avvikelser som diskuterats i kap. (7.1) Det är inte förvånande att eleverna till största del har en 

valdemokratisk uppfattning av deltagande med tydliga formella deltagandeassociationer, vilket 

går i linje med lärarnas valdemokratiska perspektiv i sin undervisning från föregående studie. 
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Detta är problematiskt ur ett samhällsperspektiv med tanke på att samhället hela tiden utvecklas 

och moderniseras. Demokratins spelregler har förändrats drastiskt de senaste 10 åren där 

internet och sociala medier verkat som främsta informationskälla och deltagande för många 

medborgare. Det ställer höga krav på skolan i helhet att anpassa sig till utvecklingen och 

samtidigt föra ett kritiskt- och analyserande förhållningssätt till nya typer av 

informationsflöden, exempelvis sociala medier. Forum för information och diskussion på 

sociala medier kan knappast ses som neutrala eller objektiva med tanke på de algoritmer som 

plattformarna sorterar in användare och idéer som stärker personens föreställning om världen 

utanför sig själv. Undersökningens resultat visar redan att det är många ungdomar som är 

medvetna om problemen med diskussion och debatt på internet men eftersom inte alla är lika 

positivt inställda till medlemskap i partier har dessa ungdomar inga självklara sätt eller tankar 

att delta och påverka samhället förutom det uppenbara, att rösta. Hur kan dessa framtida 

myndiga medborgares åsikter och kompetens tas tillvara på? 

Resultatet visar att intresset för samhället är stort bland dessa elever och ”demokratins kris” 

verkar vara något överdriven ur den bemärkelsen att intresset och partimedlemskapet sjunker. 

I stället kanske vi befinner oss i en annan typ av demokratisk kris som innebär att vi har 

medborgare som är intresserade av politiska frågor och vill engagera sig men de formerna som 

erbjuds av samhället i nuläget inte tillfredsställer den moderna medborgaren. Sociala medier är 

en av få plattformar där medborgarna kan delta fritt på sina egna villkor och här ger de utlopp 

för sina starka känslor. kanske är det därför många upplever sociala medier som polariserat och 

konfliktfyllt i och med att människor tenderar att vara mer ”radikala” på internet. Kanske 

medborgarna skriker efter ett legitimt sätt att delta i politiken utan att behöva engagera sig i ett 

partis hela ”ideologiska paket”.  

Kunskapen som undersökningen bidrar med riktar sig till såväl skolledning som aktiva lärare 

och lärarstuderande. De som har tagit del av detta examensarbete kan förhoppningsvis 

reflektera över sitt eget deltagande men framförallt vilka förutsättningar för deltagande man 

som lärare delger i sin undervisning. Undervisning i politik och demokrati bör anpassas till 

läroplanens mål om att elever ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med 

stort informationsflöde och ökad digitalisering i snabb förändringstakt. Kanske kan fler 

medborgare engagera sig politiskt om de inser att de kan delta på sitt eget sätt, efter sina egna 

förutsättningar och inte enbart göra sin röst hörd var fjärde år eller alternativt bli medlem i ett 

parti. 
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7.3.1 Förslag på vidare forskning 

För att vidare undersöka ungdomars uppfattning om politiskt deltagande och attityd till 

samhällsengagemang i ett större omfång med generaliserande egenskaper, kan en enkätstudie 

på ett rikstäckande plan vara intressant att genomföra. Det skulle också vara intressant att höra 

unga människors utopiska sätt att engagera sig politiskt, med utgångspunkter som: 

tillgänglighet, representativitet och grad av påverkan.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor  

Vad läser ni i samhällskunskap just nu och vad har ni läst tidigare under året?  

Vad tycker du är det mest intressanta området i samhällskunskap? 

 Undersökningens huvudfokus 

Vad är politik enligt dig? 

Vad innebär det att engagera sig politiskt enligt dig? 

Vilken deltagandeform anser du viktigast? Vad tror du kan göra 

mest påverkan? 

Är du engagerad i något annat? Någon enskild sakfråga? 

Hur engagerar du dig i detta? 

Om du vill påverka något i samhället, hur bär du dig åt då? 

  Hur skulle du vilja engagera dig/delta politiskt? 

Om du skulle vilja påverka, gör du det helst på egen hand eller 

tillsammans med andra? 

Föredrar du att göra det online eller offline? 

Avslutande frågor 

Är du med i någon typ av förening? Idrottsförening exempelvis. 

Är du medlem i något ungdomsförbund? 

Om inte: Varför inte? Kan du tänka dig att bli medlem i ett politiskt parti i 

framtiden? 

Om ja: Vad fick dig att gå med? Vill du fortsätta vara aktiv i ett politiskt parti i 

framtiden? 

 


