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Sammanfattning 

Det politiska engagemanget i det civila samhället har under de senaste årtiondena genomgått en 

förändringsprocess i sitt uttryckssätt. Främst genom ett minskat intresse för det klassiska 

partipolitiska engagemanget, som istället har utvecklats mot ett individuellt och livsstilsanpassat 

sätt att påverka, förändra och agera i det civila samhället. Detta är en utveckling som tydligt kan 

illustreras av ungdomar och deras dominerande och växande engagemang i en ny typ av sociala 

rörelser i det civila samhället. Dessa sociala rörelser innehar en global karaktär och dess arbete 

präglas av olika typer av aktionsformer för att få fram just sitt budskap till de parlamentariska 

politikerna gällande krav på snabb politisk handling inom just deras intresseområde.  

    Det som fångade mitt intresse var att försöka få en bild av ungdomarnas attityder och åsikter 

kring denna politiska förändringsprocess. Syftet med denna uppsats är således att undersöka 

ungdomars attityder och åsikter gällande detta individualiserade och livsstilsanpassade sätt att 

påverka i samhället och engagera sig ’politiskt’ genom så kallade nya sociala rörelser.      

     Utgångspunkten för studien är en deduktiv ansats i form av att studiens framställda empiriska 

material prövas mot en allmänteoretisk bakgrund bestående av de betydelsefulla teoretiska 

idéerna inom det berörda fältet med fokus på samhällsteoretikerna Anthony Giddens, Ulrich 

Becks, Alberto Melucci och Håkan Thörn.  

    Det empiriska materialet i studien bygger på en genomförd kvantitativ enkätundersökning av 

gymnasieungdomar, för att genom detta resultat kunna utröna ungdomars attityder och åsikter 

gällande det individualiserade och livsstilsanpassade sättet att påverka i samhället och engagera 

sig politiskt genom så kallade nya sociala rörelser. 

     Generellt pekar studiens resultat på att ungdomarnas attityd till stora delar kan anses vara 

förenlig med ett individualiserat och livsstilsanpassat sätt att påverka politiskt i samhället, 

genom att ungdomarna anser att individens vardagliga handlingar, att inneha en åsikt och visa 

handlingskraft, är politiskt viktigt för individen själv. Attityderna pekar också på att man till 

stora delar har en samsyn med de nya sociala rörelsernas globala synsätt gällande olika problem- 

och frågeområden i samhället, som exempelvis miljöfrågor.  

    Men däremot är det en liten grupp som kan tänka sig att direkt engagera sig och fullt ut 

sympatisera med deras olika vägar för politisk handling. Av hela studien kan man dra slutsatsen 

att de flesta ungdomarnas attityder gällande politiskt engagemang snarare befinner sig i ett 

gränsland mellan ett klassiskt partipolitiskt och ett som kan jämställas med de nya sociala 

rörelserna. Detta kan symboliseras genom att intresset för att kunna tänka sig att aktivt engagera 

sig klassikt partipolitiskt eller att kunna tänka sig att aktivt engagera sig de nya sociala 

rörelserna, är gällande båda tämligen lågt. 
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1. Inledning 

Det politiska engagemanget i det civila samhället har under de senaste årtiondena 

genomgått en förändringsprocess i sitt uttryckssätt. Ett minskat intresse för det klassiska 

partipolitiska engagemanget har istället inneburit ett mer utvecklat individuellt och 

livsstilsanpassat sätt att påverka, förändra och agera i det civila samhället.1 Detta är en 

utveckling som tydligt kan illustreras av ungdomar och deras dominerande och växande 

engagemang i en ny typ av sociala rörelser i det civila samhället.  

     Under Världshandelsorganisationen WTO:s möte 1999 i Seattle fick några2 av dessa nya 

sociala rörelser sitt stora massmediala genombrott, genom de samordnade protester mot 

globaliseringens effekter som då ägde rum. Efter detta har många av dessa sociala rörelser 

under det senaste årtiondet på allvar uppmärksammats i media, agerat i samhället och blivit 

etablerade spelpjäser inom det politiska manöverutrymmet. Detta kan tydligast illustreras i 

Sverige av de kontroversiella händelserna i Göteborg under EU toppmötet i juni 2001.3  

    Den huvudsakliga drivkraften och upprätthållandet av dessa sociala rörelser ligger i 

individers ovillkorliga engagemang och strävan i en sakfråga eller inom ett tämligen 

begränsat politiskt område. Gruppernas övergripande strukturer är förhållandevis tillfälliga 

till sin form. Detta beroende på att individerna i de sociala rörelserna många gånger är 

medlemmar och engagerade i flera grupper samtidigt. Det som förenar dessa rörelser är att 

aktiviteten i dem präglas av de behov och möjligheter som för tillfället finns för att få fram 

sitt budskap till de parlamentariska politikerna gällande krav på snabb politisk handling 

rörande just deras intresseområde. Konkreta aktionsformer för att nå dessa mål som 

exempelvis direkt aktion och typer av politisk aktivism är även något som förenar dessa 

rörelser.4  

    Som blivande samhällskunskapslärare så är en förändringsprocess gällande det politiska 

engagemanget i samhället ytterst intressant. I synnerhet när denna förändring till stor del 

symboliseras av ungdomar, denna grupp av individer som ligger till grund för ens 

kommande yrkesutövning. Det är nödvändigt att skapa sig förståelse, kunskap och praktiskt 

i undervisningen kunna hantera nya politiska synsätt och vägar till handlande som 

ungdomar präglas av och identifierar sig med. Denna strävan anser jag är en ständig och 

nödvändig process för att kunna fullgöra sitt blivande arbete som lärare.  

                                                 
1 Adrienne Sörbom, Vart tar politiken vägen? Almqvist & Wiksell (Stockholm, 2002) s. 21f  
2 B l a Attac, Public Citizens Global Trade Watch, Greenpeace  
3 SOU 2002:122, Göteborg 2001, (Stockholm, 2002) s. 47 
4 SOU 1999:101, Olydiga medborgare?, (Stockholm, 1999) s. 15 
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1.1 Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka ungdomars attityder och åsikter gällande 

det individualiserade och livsstilsanpassade sättet att påverka i samhället och engagera sig 

’politiskt’ genom så kallade nya sociala rörelser. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad anser ungdomar om ett individualiserat och livsstilsanpassat sätt att påverka 

’politiskt’ i samhället? 

• Hur ser ungdomars attityder ut till de nya sociala rörelsernas sätt att handla i 

samhället? 

• Är ett aktivt ’politiskt’ engagemang utanför den klassiska partipolitiska arenan ett 

alternativ för ungdomar?  

 

 

1.3 Didaktiskt syfte 

Uppsatsens didaktiska syfte är att under arbetsområdet ”Hur styrs Sverige?/Svensk 

politik’” i Samhällskunskap A på gymnasiet skapa tre sammanhängande lektioner som 

behandlar, problematiserar och ger en bakgrund till det förändrade engagemanget i 

politiken som tagit ett uttryckssätt mot ett mer individualiserat och livsstilsanpassat sätt att 

’politiskt’ engagera sig och påverka i samhället, genom de ’nya social rörelserna’.  

 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är teoretiskt avgränsad till att handla om gymnasieungdomars engagemang och 

synsätt gällande det individualiserade och livsstilsanpassade sättet att politiskt påverka i 

samhället. Av denna anledning är litteratur och tidigare forskning i uppsatsen avgränsad till 

att röra just dagens ungdomars syn och situation gällande ovanstående problematik. Fokus 

på ungdomar sker med anledning av att dessa till stor del kan symbolisera den mer 

livsstilsanpassade och individualiserade utvecklingen av engagemanget i samhället och i de 

olika ’nya sociala rörelserna’ i det civila samhället. Studien är även avgränsad till att vända 

sig till gymnasieungdomar på en gymnasieskola i en medelsstorstad i mellansverige. 
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1.5 Begreppsdefinition  

Ungdomar 

För att utifrån mitt syfte se på ungdomarnas övergripande attityder och åsikter gällande ett 

mer framväxande individualiserat och livsstilsanpassat sätt att politiskt engagera sig och 

påverka i samhället så är det nödvändigt för fortsatt läsning att definiera begreppet 

ungdomar. Denna definition är inte alltid helt tydlig, då den så kallade ungdomstiden de 

senaste årtiondena har förlängts och nu kan utgöra upp till en tredje del av ens livstid. Om 

man väljer att ha färdig utbildning, eget arbete och egen bostad som kriterier som ska vara 

uppfyllda för att ungdomstiden ska vara slut, så är det troligen många som inte är ute ur den 

förrän de har passerat en bit över 25 år. Då den gängse uppfattningen av ungdomar i den 

aktuella forskningen på området är förhållandevis lika med den indelning SCB:s årliga 

ULF-undersökningar5 av ungdomar har, så är även min definition den samma, det vill säga 

att man räknas som ungdom när man är mellan 16-24 år. För detta arbete kommer åldern på 

de ungdomar som direkt ingår i studien att röra sig mellan 17-20 år.   

Social rörelse  

För att kunna börja använda begreppet nya sociala rörelser så kan det för fortsatt läsning 

vara av vikt att tydligt definiera begreppet social rörelse. I Nationalencyklopedin beskrivs 

en social rörelse beskrivs som en form av:  

 

[”… organiserad kollektivhandling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt 

tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder, som att forma eller gå in i ett 

politiskt parti…”] 6 

      

     Det kan än grundligare beskrivas som ett nätverk av handlingar som utförs av en 

mångfald av individer, grupper eller organisationer, vilka är engagerade i en kamp som 

baseras på en gemensam identitet och övertygelse. Igenom en kollektiv handling vill man 

åstadkomma en samhällsförändring av ett problem i samhället som grundar sig på en social 

eller kulturell konflikt. En social rörelse brukar främst kännetecknas av individers aktiva 

deltagande och en prägel av att vara förhållandevis tillfälliga då intresset och behovet av 

den sociala rörelsen finns.7 

 

                                                 
5 SCB: s årligt återkommande Undersökningar av Levnadsförhållanden i Sverige   
6 Nationalencyklopedin på internet www.ne.se 2007-05-03 
7 SOU 1999:101, s. 13f 
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1.6 Didaktisk utgångspunkt & disposition  

De didaktiska delarna i denna uppsats grundar sig i ämnet samhällskunskap på gymnasiet, 

under arbetsområdet som brukar benämnas med något i stil med ”Hur styrs Sverige?” eller 

”Svensk politik” inom Samhällskunskap A. Inom detta arbetsområde ska jag skapa en 

lektionsserie bestående av tre stycken lektioner med vilka man praktiskt i undervisningen 

ska kunna använda sig av för att på bästa sätt kunna problematisera och ge en bakgrund till 

det förändrade engagemanget i politiken. Ett engagemang som i dagens samhälle mer och 

mer tar ett uttryckssätt mot ett individualiserat och livsstilsanpassat sätt att politiskt 

engagera sig och påverka i samhället och vilket allra främst kan illustreras genom de nya 

sociala rörelsernas sätt att engagera och handla.  

     Vad är det då egentligen som gör det intressant att som lärare fokusera just på denna 

aspekt i undervisningen som denna didaktiska del tar upp? Motiven är många och i 

synnerhet är det starkaste att denna förändring av det politiska engagemanget i samhället är 

något som pågår här och nu. Detta har lett till att det skapats nya samhällsfrågor på den 

politiska agendan, samtidigt som man kan säga att denna förändring till stora delar 

illustreras just av ungdomar.  

    En mer formell anledning till att fokusera på denna förändring av det politiska 

engagemanget är att detta ganska tydligt uttrycks i ett utdrag ur skolverkets programmål för 

ämnet Samhällskunskap på gymnasiet: 

 

[”… i kursen Samhällskunskap A breddar och fördjupar eleverna sina kunskaper om 

och förståelse för samhället och dess historia genom studier av olika samhällsfrågor. 

Det historiska perspektivet och det nutida samhällets historia skall särskilt beaktas…”]8 

 

Denna lektionsserie ska med andra ord ses som ett komplement till den större 

genomgången av de redan etablerade politiska institutioner och styrelsesätt som sker i 

Samhällskunskap A. Detta med anledning av att på allra bästa sätt kunna ge så bra 

beskrivning av den verklighet som vi ser i dagens samhälle och följa ovan beskrivna 

programmål.  

    Själva dispositionen av den didaktiska delen är som tidigare nämnts bestående av tre 

lektioner som ligger inom ett arbetsområde i Samhällskunskap som ofta brukar gå under ett 

namn i stil med exempelvis ”Hur styrs Sverige?” eller ”Svensk politik”. För att tillfullo 

kunna fånga den didaktiska utgångspunkten så är dessa tre lektioner kortfattat disponerande 

                                                 
8 Skolverket på Internet www.skolverket.se 2007-05-24 
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enligt följande. Den första är en lektion som ger en mer historisk bakgrund till olika sociala 

rörelser och de historiska förändringarna gällande politiskt engagemang i samhället. De två 

andra lektionerna ska mer konkret gå in på en beskrivning av de nya sociala rörelserna och 

deras engagemang och sätt att aktivt handla i samhället. Detta ska exemplifieras och 

beskrivas utifrån verkligheten genom något som kan beskrivas som en typ av case. Detta 

case tar sin utgångspunkt i händelserna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001, vilket ur ett 

brett perspektiv beskriver de olika typerna av nya sociala rörelser och de skilda sätt som de 

medverkande agerade under de händelserika dagarna i Göteborg.       

     Disposition gällande upplägg, material och litteratur för varje enskild lektion kommer 

att tas upp och argumenteras ikring löpande i uppsatsen under varje aktuell 

lektionsplanering. Dessa olika delar kommer att ligga där de naturligt kan anses anknyta till 

uppsatsens innehåll. Även en sammanfattning och diskussion kring hela den didaktiska 

delen kommer att finnas i slutet på uppsatsen.  

 

1.7 Bakgrund 

1.7.1 En förändring av det politiska engagemanget  

Under de tre senaste decennierna har det både skett en ökning och minskning av det 

generella politiska engagemanget. En minskning av det direkta partipolitiska 

engagemanget kan man tydligast se genom en minskning av medlemsantalet och viljan till 

andra typer av engagemang för och i de olika partierna, något som kan ses som att tron på 

de politiska institutionerna och dess styrande politiker generellt har minskat.9     

    Denna politiska misstro ska dock inte ses som ett minskat intresse för att påverka i det 

civila samhället utan detta kan genom olika aspekter snarare ses som något som tenderat att 

bli viktigare. För när de politiska frågorna presenteras som tydliga individuella sakfrågor 

rörande exempelvis miljö, jämställdhet och invandring, ökar engagemanget hos individen 

tämligen snabbt.10 I synnerhet har viljan att göra sin personliga röst hörd, exempelvis 

genom insändare och namninsamlingar, samt viljan att agera handlingskraftigt, exempelvis 

genom konsumentbojkotter och demonstrationer, haft en benägenhet att öka mer och mer. 

Genom detta kan slutsatsen dras om en ökad tro på att man själv som individ kan delta och 

påverka i det civila samhället och att det som är närmare kopplat till individens omgivning 

och verklighet har en tendens att i högre grad engagera.11  

                                                 
9  Sörbom, 2002, s. 21f 
10 SOU 2002:122, s. 54 
11 Sörbom, 2002, s. 23ff 
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1.7.2 Framväxten av sociala rörelser - en alternativ politisk väg 
En första innebörd av begreppet social rörelse uppkom redan så tidigt som på 1800-talet 

och framstod då som en kritik mot samhället och de rådande samhällsförhållandena. 

Begreppet innebar en social förändring och mobilisering mot fattigdom och 

missförhållanden, vilket skulle ta sig uttryck genom sociala reformer som kunde etableras 

och råda bot på de sociala orättvisorna i samhället. I början på förra seklet tog sig denna 

utveckling tydligast uttryck genom olika typer, för denna tid tämligen radikala folkrörelser 

som arbetade mot orättvisor och förtryck, som till exempel fackföreningsrörelsen, 

nykterhetsrörelsen och den tidiga kvinnorörelsen.12 

    Under efterkrigstiden kunde man i Västeuropa och USA se en förändring av de sociala 

rörelserna och deras engagemang. Istället för att agera i samhällets utkant så drogs 

yttrandefriheten till sin spets i de parlamentariska demokratierna, genom olika 

uppmärksammade aktioner som ”sittaktioner”, demonstrationer och ockupationer för att 

protestera mot frågor som myndigheter och institutioner var oförmögna att lösa.  

    Det frivilliga engagemanget i de olika organisationerna ökade lavinartat och exempel på 

sociala rörelser som fick störst genomslag under denna tid i samhället var freds-, 

solidaritets-, student- arbetar- och miljörörelserna.13 Kulmen på denna protestvåg sker i 

slutet på 60-talet där rörelserna sida vid sida, oberoende klasstillhörighet och kön, 

tillsammans protesterade emot staten och myndigheter för att åstadkomma en förändring i 

samhället.14 Under 80-talet och början av 90-talet kunde man se en ny tendens gällande de 

sociala rörelserna. Miljö- och fredsrörelserna, och även i viss mån rörelser med fokus på 

globala frågor etablerades i det politiska rummet och gavs den sociologiska definitionen 

”nya” sociala rörelser, samtidigt som de andra rörelserna, som arbetarrörelsen, definieras 

som ”gamla” sociala rörelser. De nya sociala rörelserna börjar fokusera mer på sakfrågor 

och ett tydligare samarbete över nationsgränser mellan rörelser med likartade intressen tar 

form.15 

1.7.3 Didaktisk del – Lektion I 
Som tidigare nämnts ska denna lektion tydligt lägga det historiska perspektivet på det 

individualiserade och livsstilsanpassande sättet att politiskt engagera sig och påverka i 

samhället med fokus på de olika sociala rörelserna. Detta med anledning av att jag anser att 

hur mycket man än vill så är det svårt att kunna få en godtagbar förståelse av olika fenomen 

                                                 
12 Håkan Thörn, Modernitet, sociologi och sociala rörelser, Göteborgs Universitet, (Göteborg, 1997) s. 48ff 
13 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner, Atlas (Stockholm, 2004) s. 150ff 
14 Ron Eyerman & Andrew Jamison, Sociala rörelser i en ny tid Studentlitteratur, (Lund, 2005) s. 24 
15 Thörn, 2004, s. 158ff 



  

 10 
 

och skeende i dagens samhälle om man inte först omsorgsfullt lägger tillrätta ett fullgott 

historiskt perspektiv. 

    Med anledning av detta kommer denna lektion övergripande att följa den aktuella 

bakgrund som finns att läsa i uppsatsen. Kortfattat beskrivet så ligger utgångspunkten i de 

första sociala rörelsernas framväxt och följer de olika politiska skeendena inom detta 

område, fram till dagens minskade partipolitiska engagemang. Med risk för att gå in på för 

mycket detaljer kommer jag nedan att punktvis göra en kortare precisering av det som 

kommer att tas upp som bakgrund under den första lektionen: 

 

• Nya handlingssätt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet för att kritisera 

samhället och de rådande samhällsförhållandena genom sociala rörelser som 

nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. 

• Organisering med exempelvis kollektiva lösningar och handlingssätt sker genom 

olika folkrörelser med stora medlemsantal med kulmen mellan 1930-talet och 1960-

talet, som exempelvis friluftsfrämjandet och hembygdsrörelsen. 

• Ett mer individuellt och aktivt engagemang med fokus på proteströrelser sker från 

1960-talet och framåt. Fredsrörelsen får genom Vietnamnkriget sitt stora 

genombrott och miljörörelsen får det igenom gröna vågen och protester mot 

kärnkraft.  

• En minskning av det direkta partipolitiska engagemanget kan under 1990-talet mer 

och mer börja skådas. Det politiska engagemanget präglas mer av individuella 

initiativ som insändare, namninsamlingar och konsumentbojkotter.  

 

    Lektionen kommer att vara upplagd som en klassisk föreläsningslektion som kommer att 

varvas med taveldidaktik och bilder på OH från varje aktuellt område. Detta för att 

verkligen kunna sätta en illustration på varje historiskt skeende, som exempelvis en bild på 

de stora demonstrationerna mot Vietnamnkriget i Sverige eller kvinnorörelsens kamp för 

rösträtt i början på seklet.  

    Litteratur som jag grundar föreläsningen på är förutom den litteratur som jag använder i 

den nämnda bakgrundsdelen i uppsatsen, även boken, Det svenska samhället 1720-2000 : 

böndernas och arbetarnas tid som är skriven av Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström 

och utgiven 2007.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom relevant forskning och teorier som redogör för 

innebörden av det individualiserade och livsstilsanpassande sättet att engagera sig och 

påverka politiskt i samhället, med fokus på ungdomar och sociala rörelser. Detta kommer 

att ske genom följande disposition: först kommer jag att teoretiskt skildra olika aspekter av 

en individualisering av politikens handlande och sedan därefter redogöra för ungdomarnas 

minskade tilltro till partipolitiken och de politiska institutionerna. Slutligen kommer jag att 

ge en teoretisk beskrivning av de nya sociala rörelsernas roll i den nya politikens 

individualisering.  

 

2.1 Individualisering av politiken 

Utveckling mot en större individualisering i politiken är något som på senare år har blivit 

allt tydligare. En ekonomisk, kulturell och politisk globalisering har lett till att den tydliga 

och odiskutabla makt som nationalstaten i historien innehaft delvis har rubbats. Det 

globala, nationella och lokala politiska rummet är inte lika strikt uppdelat och tydligt. 

Istället har individen tagit makt från kollektiva aktörer som stat och politiska partier.  

2.1.1 Globaliseringens påverkan på politiken 
Globaliseringen har öppnat upp världen för individen som gjort att man på ett helt annat 

sätt har fått möjlighet att utnyttja den. Globaliseringen i kombination med en snabb 

teknikutveckling har skapat en stor tillgång på information, möjligheten till att 

kommunicera och resa snabbt och enkelt, vilket har lett till att världen har krympt kraftigt 

för individen.     

    Detta har i sin tur skapat en nyfikenhet och efterfrågan och framförallt valmöjligheter i 

handlandet hos individen som lett till en global rörlighet av varor, kapital, produktion, 

kulturella influenser och tjänster, som verkar utan några synliga begränsningar. Fenomenet 

globalisering håller tydligt på att radikalt förändra individens generella villkor för 

medverkan inom samhällsstrukturen och då i synnerhet inom det politiska rummet. Enligt 

Anthony Giddens finns det en rad olika aspekter på globaliseringens påverkan som ligger 

bortom de så ofta uppmärksammade ekonomiska aspekterna. Han menar att globaliseringen 

även till mycket stor del rör sig om kulturella, politiska och teknologiska dimensioner.  

    Giddens menar att man kan se ett mer pluralistiskt kulturellt klimat i västländerna. De 

tidigare nationellt bundna kulturerna och politiska dimensionerna är inte längre lika 

homogent utpräglade och begränsade. Denna utveckling har främst framkallats genom den 
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teknologiska dimensionen av globaliseringen, som enligt Giddens skapat en möjlighet till 

kommunikation mellan människor som tar bort de rumsliga avstånden på jorden. Detta i 

kombination med det mediebrus som ständigt finns i samhället så kan inga delar av jorden 

längre, även om de vill, vara avskärmade från omvärlden och det oavbrutna 

informationsflödet.16  

     Ulrich Becks använder i sitt resonemang istället uttrycket globalitet, med vilket han 

syftar på att vi lever i ett världssamhälle som innebär att ingen nationalstat eller någon typ 

av politisk grupp kan sluta sig gentemot de andra. Saker som utspelar sig i världen är inte 

längre ett lokalt begränsat skeende utan att alla krig, uppfinningar och katastrofer är något 

som i själva verket berör hela världen. Detta innebär att vi måste omorganisera vårt sätt att 

tänka, våra liv och organisationer till att verka längs en axel som i stället sträcker mellan 

lokalt och globalt.17   

2.1.2 Identitet och livsstil 
Giddens menar att man idag kan se en framväxt och etablering av ett mer utpräglat 

individualiserat ’jag först’ samhälle, där individen i högre grad har sig själv som 

utgångspunkt. Detta ökar i sin tur kraven på att individen själv aktivt ska skapa och ansvara 

för sitt liv och dess konstruktion, samt att hela tiden ta ansvar för de konsekvenser som ens 

handlingar och livsstil framkallar.  

    Giddens menar att denna konstruktionsprocess av en livsstil är ett kluster av vanor och 

orienteringar som ständigt utstakas till en kedja av mönster som beror på de reflexiva val 

individen ständigt utsätts för. Handlingar och sociala bruk ställs inför ständiga 

omprövningar gentemot livsstilen man har, som exempelvis vilka kläder man bör ha, vilka 

man ska umgås med, vad man ska ha för kostvanor m.m. Alla dessa ständiga reflexiva 

frågor är alltså grundläggande för individens identitet.18  

     Den förändrade processen för identitetsskapande och synen på sig själv är enligt 

Giddens komplex. Traditionella faktorer som tidigare i högsta grad legat bakom formandet 

av identiteten som exempelvis nationalitet, klass och familj är idag inte lika tydliga. I 

dagens samhälle ligger ansvaret enligt Giddens i mycket högre grad på individen själv när 

det gäller att välja och att kunna besitta förmågan att påverka sin egen livsstil. Dagens 

samhälle tvingar individen att på egen hand finna sig själv och sin identitet.  

                                                 
16 Anthony Giddens, En skenande värld - Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv, SNS Förlag    
   (Stockholm, 2003) baserat på kapitel, 1, s.23-33 
17 Ulrich Becks, Vad innebär globaliseringen? – Missuppfattningar och möjliga politiska svar, Daidalos  
    (Göteborg, 1998) s.23ff 
18 Jan Carle, »Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion«, s. 384ff, i Moderna samhällsteorier, Per Månsson    
    (red.), Prisma (Stockholm 2003) 
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Det finns enligt Giddens två olika typer av identitet, vilka benämns som personlig identitet 

och social identitet. Dessa två typer av identiteter är nära sammankopplade med varandra 

men de går dock att särskilja. Den personliga identiteten kan beskrivas som en process 

igenom vilken vi definierar oss själva som unika individer med unika kopplingar till 

omgivningen och social identitet kan beskrivas som på vilket sätt omgivningen beskriver 

just en själv som individ. 19 

     Det är individens ständiga interaktioner med omgivningen som är central till att forma 

och skapa denna självuppfattning, i form av en personlig identitet. George Herbert Mead 

beskriver att denna process sker genom en form av ständiga sociala påtryckningar och 

interaktioner med sin omvärld som oavbrutet pågår genom hela livet. Det är genom denna 

socialiseringsprocess med i synnerhet de signifikanta andra, personer som finns i ens 

närhet, samt med övriga anonyma omvärld som benämns de generaliserade andra, vilka 

man inte har någon direkt relation med, som ligger till grund för våra självständiga tankar 

och handlingar med andra ord hela vår personlighet.20 

    Giddens andra benämning av identitet, tidigare nämnda social identitet, kan definieras 

som på vilket sätt omgivningen beskriver just en själv som individ. Detta kan exempelvis 

beskrivas genom hur omgivningen skildrar vad individen är samtidigt som det går att 

relatera individen till andra individer som har liknande typ av kännetecken. De flesta 

individers sociala identitet inrymmer mer än ett attribut. En individ kan vara både 

studerande, pappa och svensk samtidigt. Multipla sociala identiteter visar att en människas 

liv består av många dimensioner. Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att när den 

personliga identiteten markerar det som skiljer individen från massan, visar den sociala 

identiteten på hur individen liknar andra.21 

   Ens självidentitet är dock inte något som alltid är ett givet resultat utav individens 

kontinuerliga handlingssystem utan identiteten måste ständigt formas och bibehållas genom 

oavbruten reflexivitet. Något som kan liknas vid att man har en reflexiv uppsikt över sitt 

handlande, en typ av kontinuerlig prövning av inkommande interaktioner, information och 

sitt eget handlande.22 

                                                 
19 Anthony Giddens, Sociologi 3:e upplagan, Studentlitteratur (Lund, 2003) s. 42ff 
20 Lars-Erik Berg »Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen«, s. 157ff, i  
    Moderna samhällsteorier, Månsson (red.), 2003. 
21 Giddens, 2003, s. 42ff 
22 Anthony Giddens, Modernitetens följder, Studentlitteratur (Lund, 1996) s. 42 
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2.1.3 Livspolitik                                                                                                        
Det förändrade identitetsskapandet och synen på en livspolitik tillåter inte individen att vara 

omedveten om varför man lever sitt liv på just det sätt man gör. Att följa traditioner och 

livsvägar som andra tidigare har skapat är inte längre acceptabelt. Såvida man inte kan 

motivera att detta val av livspolitik i själva verket är ett aktivt eller att man kan visa på 

möjlighet att kunna förändra detta val när man vill. Detta tankesätt är enligt Giddens 

dagens synsätt gällande livspolitik. Dagens livspolitik skiljer sig från ett första historiskt 

skeende, då individen genom sin livspolitik strävade efter att utjämna orättvisor och 

ojämlikheter i samhället genom att försöka bryta vissa gruppers dominans över andra. 23 

    Giddens beskriver ännu mer ingående att livspolitik i dagens samhälle i första hand 

handlar om identiteten och det egna livet. Med andra ord hur denna politik om livsbeslut 

ska utformas mot resten av samhället både på en global- och lokalnivå. Beslut som i första 

hand påverkar självidentiteten, vars berättelse ständigt måste skapas, förändras och bevaras 

i ett reflexivt förhållande till det sociala livet som snabbt påverkas och förändras både 

lokalt och globalt. Förenklat kan man säga att även individens enklaste vardagshandlingar 

på så sätt ges politisk betydelse genom livspolitiken. Det personliga är helt enkelt politiskt, 

vilket gör att denna syn på livspolitik frambringar ett ofrånkomligt intresse för saker som 

finns i vår vardag, exempelvis livsstilsfrågor rörande miljö vad vi äter m.m som tydliga 

politiska frågor.24  

   Både Beck och Giddens är överens om att det förändrade politiska engagemanget har sin 

grund i individualiseringen i samhället och Beck benämner det förändrade politiska 

engagemanget med uttrycket subpolitik och Giddens använder sig mer av det nämnda 

uttrycket livspolitik. Sörbom beskriver dessa två uttryck som två aspekter av samma 

fenomen, det vill säga som ett lokalt och globalt politiskt ställningstagande och handlande 

som sker utanför det parlamentariska systemet.  

     Dessa handlingar syftar till att skapa förändringar för fler än sig själv, men med den 

egna personen som en given aktör i en länk av ett politiskt handlande – ett politiskt 

handlande som sträcker sig från den egna vardagen och är därifrån sammanlänkad runt och 

med hela övriga världen. Båda uttrycken, livspolitik och subpolitik pekar på att det 

politiska individuella handlandet och dess konsekvenser är något som helt ligger på 

individens ansvar.25     

                                                 
23 Sörbom, 2002, s.55 
24 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, Daidalos (Göteborg, 1997) s.253f 
25 Sörbom, 2002, s57f 
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Thörn menar att livspolitiken inbegriper nya handlingsformer som kan användas av 

individen i samhället. En av dessa handlingsformer är något som han definierar som 

livsstilspolitk, vilket inbegriper en konsumentorienterad politisk handlingsform. Detta 

politiska handlande kan ta sig uttryck genom en systematisk konsumtion, som genom att 

man bara köper ekologiska varor eller lokalt tillverkade och odlade produkter. Denna 

handlingsform kräver inget formellt medlemskap utan kan utföras av den enskilde 

individen men kan också mobiliseras kollektivt.  

    En annan handlingsform benämner Thörn som livsformspolitik som innebär att man 

använder alternativa boendeformer eller olika alternativa institutioner i samhället som 

kooperationen. Denna handlingsform framställer Thörn mer som en individualiserad 

kollektivitet, där individen själv väljer hur länge den vill regleras och leva på detta sätt men 

själva handlandet sker kollektivt.26  

 

2.2 Ungdomar och deras förändrade politiska engagemang 

Ungdomars avtagande intresse för partipolitik är något som kan exemplifieras genom att 

ungdomarna i förhållande till övriga väljargrupper i högre utsträckning väljer att inte gå 

och rösta. Ungdomar som går och röstar ser sig i även mindre utsträckning som direkt 

anhängare till något parti och tenderar oftare att mellan valen byta parti som man röstar på. 

Samtidigt så väntar även nästan tre fjärdedelar av ungdomarna ända till den pågående 

valrörelsen för att bestämma hur man tänker lägga sin röst, vilket inte är alls lika vanligt 

hos övriga väljargrupper.27  

    Detta är en utveckling som kan förklaras genom att ungdomar anser att skillnaden mellan 

de olika politiska partierna i dagens politik är alltför marginell, man har helt enkelt svårt att 

identifiera sig fullt ut med de olika partiernas budskap. En anledning till detta är 

partipolitikens stora spännvidd av intressefrågor som beskrivs likt ”ett stort paket” av 

åsikter som måste accepteras, trots att man i många frågor har en helt annan åsikt.  

    Denna polarisering av politiken kan även ses som en av anledningarna till att 

medlemsantalet i de olika partipolitiska ungdomsförbunden mer än halverats under den 

senaste 20 åren. Ungdomars partipolitiska ointresse grundar sig dessutom i att de känner en 

övergripande maktlöshet mot politiken och dess institutioners funktion. Detta med 

                                                 
26 Thörn, 2004, s. 182ff 
27 SOU 1998:101, Det unga medborgarskapet, (Stockholm, 1998) s. 42f 
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anledning av att mer än två tredjedelar inte tror att de genom riks- eller lokalpolitiken har 

möjlighet att kunna påverka sin och Sveriges framtid. 28   

     En annan aspekt till misstron och ointresset bottnar i att ungdomar är kraftigt 

underrepresenterade inom politiken, både på lokal- och rikspolitisk nivå. Genom denna 

underrepresentation anser sig ungdomarna sakna handlingskraftiga yngre förebilder som 

man kan identifiera sig med inom politiken. Ungdomar anser likaså att de styrande 

politikerna måste vara mer öppna för deras åsikter och för en närmare dialog där man kan 

träffa ungdomarna direkt och kan använda sig av snabbare beslutsvägar som inte upplevs så 

byråkratiskt trögrörliga. Ungdomar är idag helt enkelt uttryckligt kritiska till politikerna 

och de politiska institutionernas sätt att använda sin makt.29 

    Men det politiska intresset hos ungdomar är ändock påtagligt stort under den 

partipolitiska ytan. Intresset för sakfrågor som exempelvis rör miljö, arbetslöshet och 

djurrätt är utbrett men inte lika självklart genom etablerade politiska processer utan istället 

genom alternativa politiska kanaler. Traditionella politiska vägar anses inte tillräckligt 

effektiva och ungdomar är i mycket högre grad än övriga i samhället, beredda att använda 

politiska handlingar som tar sig uttryck i demonstrationer, ockupationer och aktioner.30 

    Ungdomarna och deras engagemang i politiska frågor tenderar i högre utsträckning att 

befinna sig både innanför och utanför den parlamentariska demokratins gränslinjer. I vissa 

fall inordnar man sig efter de etablerade demokratiska institutionerna och använder dessa 

för att påverka i samhället, i andra fall utmanar man de demokratiska institutionerna genom 

att överskrida dess ramar genom aktioner och civil olydnad.31  

    Detta kan härledas till att nästan 10 % av Sveriges ungdomar har försökt påverka genom 

att utföra någon form av civil olydnad som kan betraktas som olaglig. Av dessa var knappt 

hälften nöjda med resultatet av insatsen. Man vill kunna påverka med sina egna tankar och 

värderingar; man vill helt enkelt kunna göra skillnad som individ i samhället.32 

 

2.3  Nya sociala rörelser 

De ovan beskrivna förändrade politiska förutsättningar som samhället och individen 

genomgått ligger till grund för de nya sociala rörelsernas möjlighet att verka i samhället. 

Den traditionella politiska höger-vänster skalan inom politiken är inte idag fullt tillräcklig 

                                                 
28 SOU 2002:122, s. 53f 
29 SOU 1998:101, s. 45ff 
30 Ibid, s 54f 
31 SOU 1999:84, Civilsamhället, Kap: ”Nya sociala rörelser och politikens globalisering” Håkan Thörn     
   (Stockholm, 1999) s. 444 
32 SOU 2002:122, s. 60 



  

 17 
 

för att på ett tillfredsställande sätt täcka in och hantera de olika frågor i dagens politik som i 

synnerhet ungdomarna anser som viktiga.33
 Utan en mer självklar väg att gå är genom nya 

social rörelser, där man genom en kollektiv handling vill åstadkomma en 

samhällsförändring av ett problem som har sin grund i en social eller kulturell konflikt.34   

    Det som är centralt i förståelsen av en social rörelse som en alternativ politisk 

handlingsväg är enlig Alberto Melucci begreppen identitet, kollektivt handlande och 

konflikt. Detta kan mer konkret brytas ner och förklaras igenom att man genom sina 

personliga intressen aktivt tillsammans med andra handlar i politiska frågor utanför de 

etablerade politiska kanalerna.35  

2.3.1 Organisationsform  
De nya sociala rörelsernas organisation kan liknas vid en form nätverksstruktur som till 

största del är uppbyggd av informella kontakter mellan rörelsens anhängare, vilket i sin tur 

ligger till grund för de sociala rörelsernas politiska organisering och mobilisering.  

    Dock brukar de sociala rörelsernas strukturer te sig som förhållandevis tillfälliga 

beroende på att en individ kan vara med i flera grupper samtidigt. Inte sällan kan man 

under en ganska begränsad tidsperiod engagera sig i en rörelse, då individen känner att det 

personliga intresset och behovet finns just där. Detta fenomen tillsammans med att många 

nya social rörelser ofta verkar i ett utpräglat syfte och koncentrerade på en enskild sakfråga, 

är de två faktorer som skapar denna rörliga och lösare form av nätverksmässiga 

uppbyggnad av de nya sociala rörelserna.36 

    Den lösare nätverksstrukturen ligger till grund för att man ska ha möjligheten att kunna 

mobilisera och aktivera rörelsen snabbt och tillfälligt när så det politiska behovet finns där. 

Denna typ av organisationsform och sätt att arbeta menar Thörn är en ganska tydlig 

reaktion och kritik mot den klassiska medlemsorganisationen och dess utpräglade 

representativa demokratiska uppbyggnad.  

 De nya sociala rörelserna strävar istället efter att ha en platt organisation som underlättar 

för aktivt deltagande, rörliga beslut och där alla snabbt ska ha lika stor möjlighet att 

påverka. Enligt Thörn är dessa typer av beslutsvägar en kritik mot etablerade 

organisationssätt som upplevts tröga och inte öppna för snabba beslut och aktioner, vilket 

enligt de nya sociala rörelserna är en nödvändighet i dagens föränderliga samhälle.  

                                                 
33 SOU 1999:84, Kap: ”Nya sociala rörelser och politikens globalisering” Håkan Thörn, s. 437ff 
34 SOU 1999:101, s. 11ff 
35 Alberto Melucci, Nomader i nuet, Daidalos (Göteborg, 1992) s. 10 
36 SOU 1999:101, s. 15 
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 De nya rörelserna strävar efter att tydligt vara uppbyggda på icke-hierarkiska nätverk och 

som tidigare nämnt platta till karaktären. Istället för de gamla organisationernas över och 

under struktur som kritiseras för att verka institutionaliserande och hierarkiskt trögt.37  

2.3.2 Kollektiv gemenskap och identitet   
Relationen mellan individen och kollektivet har genom det förändrade politiska 

engagemangets mer individualiserad synsätt lett till att individen i högre utsträckning ser 

sig själv som en betydelsefullare aktör. Samtidigt så gör detta att gränsdragningen mellan 

individ och kollektivet inte blir lika tydlig att göra.38  

    Men trots allt menar Alberto Melucci att en ny social rörelse är en typ av social 

förändring som har sin grund genom en kollektiv aktörs handlande. Melucci hävdar dock 

att man inte kan se denna sociala rörelse som en kollektiv homogen given aktör som 

handlar enhetligt. Snarare ska den istället ses som flera temporära sammansättningar och 

spretiga former av handlingar som på olika nivåer samverkar i skiftande typer av 

organisationer, vilka i grunden bygger på individens olika val.39 Denna utpräglade 

individualisering har ändrat förutsättningar för ’politiskt’ engagemang i samhället, vilket i 

synnerhet tar sig uttryck igenom engagemanget i de nya sociala rörelserna.  

    Sörbom menar att de nya sociala rörelserna ser vardagen som det viktigaste politiska 

verktyget och som den viktigaste politiska arenan för att kunna påverka. Något som tydligt 

kan skönjs igenom att dessa nya rörelser anser att allt ansvar ligger på individen själv och 

det finns ingen som helst anledning att lägga över detta ansvar på någon annan, då det egna 

livet i själva verket anses som det yttersta politiska maktmedlet. Att representeras av andra 

och lägga över ansvaret på dessa reproducerar och förstärker endast de nuvarande 

organisationers och institutioners makt, vilka man i grunden motsätter sig. 

    En individualiserad syn på politiken innebära dock inte att individen motsätter sig att 

arbete för det gemensamma bästa eller att man inte har förmågan och viljan att arbeta 

tillsammans med andra. Det som snarare bör poängteras är att politiskt handlande inte 

längre förutsätts att ske genom en förening, ett medlemskap eller genom kommunikation 

med andra. Utan det är målet och den handling som krävs för att nå dit som är det allra 

viktigaste.40 

 En annan aspekt av de ny sociala rörelserna är dess engagerade som enligt Thörn kan 

anses inneha global identitet. Med anledning av att man ser frågor och problemområde på 

                                                 
37 SOU 1999:84, Kap: ”Nya sociala rörelser och politikens globalisering” Håkan Thörn, s.451f 
38 Sörbom, 2002, s. 61 
39 Melucci, 1992, s.10 
40 Sörbom, 2002, s. 59ff 
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ett universellt sätt, där det lokala alltid påverkas av det globala och där det globala alltid 

berörs av de lokala händelserna.  

    Något som man enligt Thörn beskrivs som att arbeta glokalt, där lokala och globala 

problem angrips igenom ett kollektivt globalt mobiliseringsprojekt för att sedan kunna 

övergå till handling och aktion lokalt. En global gemenskap som även leder till att lokala 

politiska kulturer i en global värld har andra förutsättningar att försvara sin sak och hävda 

sin existens. Igenom att tillsammans med andra lokala politiska kulturer mobilisera och 

bekämpa globala problem.41   

2.3.3 Vägarna för politisk handling 
De nya sociala rörelserna strävar nästan uteslutande emot att inte vara klassikt 

partipolitiska i sitt handlande och sin framtoning, främst för att inte riskera att falla in i 

ramen och bilda ett klassiskt politiskt parti. Man undviker ett klassikt politiskt uttryckssätt 

och inriktar sig nästan uteslutande på ett arbete och en kamp för en effektiv 

opinionsbildning och olika former av hård politisk påtryckning. Denna kamp kan teoretiskt 

beskriva som en symbolisk kamp där man genom sin existens och handlingar visar på 

alternativa vägar och att saker i samhället helt enkelt kan se annorlunda ut. 42  

    Den viktigaste och tydligaste handlingsformen för rörelserna är olika former av direkta 

aktioner, som kan definieras som civil olydnad. Det finns en tämligen enhetligt definition i 

berörd litteratur av vad civil olydnad är gällande de nya rörelsernas handlingsformer i ett 

samhällsperspektiv.  

      Civil olydnad definieras som ett lagbrott som sker igenom en öppenhet där aktivisterna 

i stor utsträckning är beredda på att ta sitt straff. En klassisk och väldigt använd syn på civil 

olydnad är Martin Luther Kings:  

    ”Den som bryter mot en orättfärdig lag måste göra det öppet, kärleksfullt och med 

beredvillighet acceptera straffet.”
43

  

    Civil olydnad kan ske i form av både icke våld och direkt våld. Icke våld symboliseras 

tydligast igenom de nya sociala rörelserna i form av större demonstrationer, karnevaler 

eller igenom att exempelvis kedja fast sig utanför någon butik som man motsätter sig. 

Aktioner med fokus på våld är vanligast genom demonstrationer som urartar till 

stenkastning och kravaller, även intrång hos företag med olika former av vandalisering som 

följd eller olika typer av våldsamma ockupationer av hus eller byggnader.44   

                                                 
41 SOU 1999:84, Kap: ”Nya sociala rörelser och politikens globalisering” Håkan Thörn, s. 440ff 
42 SOU 1999:101, s. 20f.  
43 Ibid, s. 61 
44 SOU 2002:122, s. 60ff 
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    Civil olydnad och direkt aktioner används vanligast av grupper för att visa på att det 

finns en högre rätt än lagen då man genom handling vädjar till den stora majoriteten i 

samhället och dess grundliga känsla för rättvisa. Minoriteten vädjar helt enkelt till 

majoritetens rättskänsla och syftar genom detta till att man ska ompröva sitt demokratiska 

majoritetsbeslut. Frågan och problemet som ligger tillgrund för handlingen måste vara en 

kollektiv angelägenhet, som även är angelägen för andra än en själv, och genom handlingen 

vill man påverka samhället.45  

    Thörn menar att direkta aktioner och civil olydnad som handlingsform i grunden bygger 

på argumentet att detta sätt att handla egentligen tar sin utgångspunkt i den parlamentariska 

demokratiska konstitutionen. Detta kan illustreras genom att denna typ av handlande 

historiskt sätt möjliggjort de demokratiska rättigheterna och ståndpunkterna vi har idag, 

exempelvis genom arbetarrörelsens och suffragettrörelsens handlande. 

    Samtidigt som dessa handlingsformer i dagens samhälle ständigt och ytterligare 

vitalisera och vidgar den samhälliga demokratin. Vanligaste motargument mot detta 

resonemang kommer enligt Thörn från partipolitiska företrädare och myndigheter. Dessa 

menar att vid denna tidpunkt så var inte demokratin så fullständig och utbyggd som den är 

idag och därav är inte denna jämförelse relevant att göra.46       

2.3.4 Didaktisk del - Lektion II 
De två andra lektionerna i lektionsserien ska konkret börja fokusera på de nya sociala 

rörelserna. Detta kommer som tidigare beskrivits ske genom något som kan beskrivas som 

en typ av case, vilket tar sin utgångspunkt i de olika formerna av protester, demonstrationer 

och kravaller som ägde rum under EU toppmötet i Göteborg 2001. En rad av händelser som 

skedde kan på olika sätt illustrera många av de nya sociala rörelsernas och deras 

handlingsformer, vilka både tar sig uttryck som mer kontroversiella eller som mer fredliga. 

     Lektionen och själva caset kommer att inledas med att eleverna tittar på SVT:s 

dokumentärfilm med namnet Ett år efter kravallerna. Dokumentärfilmen beskriver 

övergripande de olika sociala rörelserna och deras syfte med protesterna i Göteborg. Den 

beskriver även förberedelserna och själva händelseförloppet och avslutas med en 

tillbakablick ett år efter det som kom att gå under namnet, kravallerna i Göteborg.  

    Längden på filmen är 45 min så efter detta avslutas lektionen med en diskussion kring 

vad eleverna har sett, för att knyta ihop filmen. Denna diskussion och själva filmen ska 

                                                 
45 SOU 1999:101, s. 20f 
46 SOU 1999:84, Kap: ”Nya sociala rörelser och politikens globalisering” Håkan Thörn, s. 444f 
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samtidigt fungera som en tankeväckare inför nästa lektion och skapa frågor och funderingar 

om händelserna och i synnerhet de nya sociala rörelsernas sätt att engagera sig och handla. 

    Eleverna får även en uppgift till nästkommande lektion, det är att välja ut en valfri ny 

social rörelse vilken man allmänt ska läsa in sig på. Det är inga krav på formell redovisning 

utan man ska bara nästa gång redogöra för det man ansåg som mest överraskande med den 

nya sociala rörelse man valde och varför man valde just den. 

    Förutom den visade filmen är bakgrundslitteratur för läraren att rekommendera i form 

av en SOU utredning vid namn Göteborg 2001. Denna ger en bakgrund och en tydlig 

redogörelse för hela händelseförloppet och alla dess aktörer på båda sidor. 

2.3.5 Didaktisk del - Lektion III  
Efter att ha fått se SVT:s dokumentärfilm som en introduktion och kunskapskälla till 

händelserna i Göteborg så ska den sista lektionen också fortsätta att arbeta med det så 

kallade caset som utgångspunkt, i form av händelserna i Göteborg och med hjälp av de nya 

sociala rörelserna som på olika sätt medverkade.  

    Exempel på några av de som medverkade var Attac, Reclaim the Street, AFA 

(Antifascistisk aktion), Ya Basta. Även andra sociala rörelser som inte medverkade i 

Göteborg som Greenpeace och Amnesty kommer också att behandlas.    

    Lektionen kommer först ledas genom en tämligen öppen dialog framifrån tavlan då 

eleverna kort kommer att få berätta om det som de ansåg som mest förvånande hos den 

sociala rörelse de hade fått i uppdrag att gå in på internet och titta på.  

    Efter detta kommer de olika sociala rörelserna att brytas ned utifrån de olika aspekter 

och kännetecken som tidigare använts i uppsatsen, vilka jag även nedan punktvis kommer 

att göra en kortare precisering av. De viktigaste aspekterna av detta kommer att skrivas på 

tavlan, så att eleverna har möjlighet att anteckna:  

 

• Vad vill de nya sociala rörelserna uppnå? 

• Hur ser engagemanget ut från medlemmarna? 

• Hur ser de nya sociala rörelsernas organisationsform ut?  

• Vilken typ av politisk handling använder de sig av?  

  

 Efter detta kommer de ovan genomgångna strukturerna, målen och handlingsformerna hos 

de nya sociala rörelserna diskuteras övergripande och tillsammans med eleverna jämföras 

med den idag rådande partipolitiska systemet. Vari ligger de större skillnaderna? På vilka 

sätt ser man dem tydligast? Anser ni att det är något i de sociala rörelserna som ni kan 
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känna identifiera er med? Är detta handlande ett alternativ i en demokrati? I så fall varför 

eller varför inte? Vad finns det för problem med dessa rörelsers syn på demokrati i 

samhället? 

   Detta är bara några exempel på frågor som kan kastas ut i en diskussion men det gäller att 

som lärare i sådana här diskussioner, förövrigt gällande alla politiska diskussioner i 

klassrummet, vara på sin vakt och inte släppa iväg den alldeles för fritt. Det med anledning 

av att det inte sällan finns elever som redan vid denna ålder både är politiskt och verbalt 

slipade.  

    Det är inte så att man ska hindra någon elev att visa färdighet i politiska diskussioner 

men vissa resonemang kan tendera att hos vissa elever bli alltför färgade, vilket leder till att 

deras färdigheter gör att de tar för stor plats än vad som är nyttigt i klassrummet. Man bör 

också vara extra vaksam när det gäller diskussioner ikring sådana här politiska 

organisationer som inte alltid befinner sig på rätt sida av den demokratiska gränslinjen.  

    All bakgrundslitteratur som är tilltänkt till denna lektion är samma som de utvalda 

delarna av uppsatsen är uppbyggd på och den går att finna i referensförteckningen. 
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3. Metod 

3.1 Teoretiskt tillvägagångssätt 

Den valda utgångspunkten för arbetet med studien är en deduktiv ansats. Detta i form av att 

studiens framställda empiriska material generellt prövas mot vald teoretisk referensram för 

att kunna dra slutsatser och förklara de i studien valda företeelserna inom samhällslivet.47 

Detta har skett med hjälp av en allmän teoretisk bakgrund bestående av de viktigaste 

forskningsresultaten, och betydelsefulla teoretiska idéer inom det berörda fältet.48  

    Den forskningsmetod som jag i huvudsak har använt mig av är kvantitativ då den 

empiriska undersökningen som genomförs är en mätbar datainsamling vars resultat 

kommer att presenteras efter en enklare form av statistisk bearbetning. Samtidigt så är 

emellertid mitt synsätt att man inte bör vara för hård i gränsdragningen mot den kvalitativa 

forskningen i analysen av undersökningens empiri.  

    Kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner bör inte ses som helt oförenliga utan 

snarare som två ändpunkter där man realistiskt under arbetet, i olika hög grad, naturligt 

kommer att kombinera dessa metoder, vilket leder till ett intressantare och trovärdigare 

utfall av uppsatsens resultat.49  

 
3.2 Enkätstudie 

Min datainsamlingsmetod bygger, som tidigare nämnts, på en kvantitativ metod i form av 

en enkätundersökning som grundar sig på attityd- och värderingsfrågor. Detta för att kunna 

få fram ett resultat som på ett bra sätt kan återspegla informanternas syn på det 

individualiserade och livsstilsanpassande sättet att engagera sig och påverka i samhället 

genom olika typer av nya sociala rörelser.  

    Insamlingsmetod, tolkning och kategorisering av data kommer att vara kvantitativ, vilket 

även en andra bearbetning och analys av denna statistik kommer att vara. Samtidigt som 

den också på grund av att enkäten innehåller öppna frågor, därav också delvis kommer att 

vara kvalitativt inriktad.50  

    Valet av en kvantitativ enkätstudie som datainsamlingsmetod till studien grundar sig i en 

rad olika anledningar. En anledning är att denna metod helt enkelt ökar möjligheten till att 

                                                 
47 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur (Lund, 2001) s. 47ff 
48 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber (Malmö, 2002), s. 460 
49 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur (Lund, 2003) s.13f   
50 Jan Trost, Enkätboken Studentlitteratur (Lund, 2001) s. 20f   
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enklare kunna få ett större antal informanter och en större mängd kvantitativ data att basera 

studien på.51     

    Kvantitativ metod medför även en hög grad av standardisering som innebär att 

informanternas uppfattning av undersökningens utformade frågor är så tendensiösfri som 

möjligt, vilket i sin tur ökar möjligheterna till att även svaren blir detta. För att uppnå detta 

i mätningen innebär det i praktiken att enkäten ser exakt likadan ut för alla informanterna i 

studien samt att miljön där studien genomförs är så likvärdig som möjligt.52   

     

3.3  Enkätutformning 

Utformningen av enkätens frågor53 kan beskrivas bestå av både en relativt hög grad av 

strukturering samt av en lägre grad av densamma. Struktureringen kan beskrivas i termer 

av vilket svarsutrymme som informanten har till förfogande för att besvara frågorna. För att 

enkäten på bästa sätt ska kunna täcka det aktuella området så består frågorna i huvudsak av 

fasta svarsalternativ och kompletteras även delvis med mer öppna frågor, vilka lämnar en 

större svarsmöjlighet för informanterna.54  

    Båda dessa typer av frågor rymmer potentiella för- och nackdelar. Slutna frågor med 

fasta svarsalternativ är enklare för informanten att svara på och underlättar även förståelsen 

av ämnesområdets innebörd genom att det finns tydliga alternativ att välja på. Det skapar 

även data som är lättare att bearbeta, analysera och jämföra vilket även gör det generellt 

enklare att kunna sammanställa ett mer övergripande och tydligt resultat av studien. Något 

som kan beskrivas som en nackdel är att de attityder och åsikter som vill förmedlas när 

enkäten besvaras möjligen inte täcks in av de fasta svarsalternativen som erbjuds, vilket 

leder till ett ”vet inte” svar så att delar av de attityder och åsikter som informanten vill 

förmedla möjligen inte fullt ut kommer med i studien.55  

    Gällande öppna frågor så kan dessa vara till fördel genom att informanten kan uttrycka 

sina svar med egna ord och fasta svarsalternativ hindrar inte att olika svar kommer fram 

genom enkäten som studiens fasta svarsalternativ egentligen inte hade förutspått. Det som 

dock kan anses som synnerligen negativt med öppna frågor är att sådana typer av svar ofta 

är väldigt komplicerade och tidsödande att koda till data som kan vara användbar för 

studien. För många öppna frågor kan även anses som avskräckande för informanten och 

                                                 
51 Bryman, 2002, s. 145ff 
52 Patel & Davidsson, 2003, s. 69ff 
53 Se bilaga 
54 Ibid s. 72ff 
55 Bryman, 2002, s.158ff 
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leda till att intresset att genomföra hela enkäten fullt ut väldigt snabbt försvinner, vilket 

även kan leda till ett större och problematiskt bortfall av antalet informanter.56  

Studiens enkät är uppbyggd av attityds- och värderingsfrågor som är skapade utifrån 

problemområdet i form av den teoretiska ramen och den tidigare forskningen. Dessa ska 

försöka fånga ungdomarnas övergripande attityder och åsikter rörande det ovan nämnda 

problemområdet. För att på bästa sätt uppnå detta så kommer enkäten till viss del utformas 

efter en så kallad Likertskala. Detta mätinstrument bygger på att man får fram 

ungdomarnas inställning och attityd genom att man får påståenden som man får ta ställning 

till genom färdiga svarsalternativ, exempelvis fem till antalet, som graderar individens åsikt 

i den aktuella frågan.57 Utformningen av enkäten avslutas med att informanterna även får 

fylla i om man är kille eller tjej samt att man får ange hur gammal man är.  

    

3.4 Pilotstudie 

För att kunna upptäcka eventuella oklarheter med enkätundersökningen så har en mindre 

pilotstudie genomförts. Detta för att kunna säkerställa att enkäten fungerar i praktiken och 

för att eventuella problem med formuleringar och dispositionen av frågorna ska upptäckas 

innan enkäten når urvalsgruppen.  

    Pilotstudiens syfte var även att upptäcka eventuella otillräckligheter av information eller 

brister i formuleringen av instruktionerna till enkäten som skulle skapa ett större bortfall än 

nödvändigt. De individer som ingått i pilotstudien gällande enkäten har inget i övrigt med 

studien att göra och dessa enkäter ligger inte till grund för resultatet. Urvalet har skett helt 

slumpmässigt för att på bästa sätt försöka hitta individer som är jämförbara med den grupp 

som ingår i studiens urval av informanter.58      

 
3.5 Urval 

I valet av de informanter som medverkar i enkätstudien så fanns några övergripande 

kriterier som var tvungna att uppfyllas i förhållande till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Först och främst så behövde de aktuella informanterna vara ungdomar.    

    Urvalet av vilka ungdomar som skulle ingå i studien baseras på ett bekvämlighetsurval, 

vilket kan beskrivas som att man tar det urval som man kan tillgå eller rimligen bör ta.59 

Detta innebär i denna studie att gymnasieungdomar från min aktuella praktikskola använts 

                                                 
56 Bryman, 2002, s.158ff 
57 Trost, 2001, s. 67ff  
58 Bryman, 2002, s. 170f 
59 Trost, 2001, s.30ff 
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som informanter. Skolan i fråga kan definieras som en innerstadsskola i en medelsstor stad 

i mellansverige.  

    Den enda aspekt av elev urvalet på praktikskolan är att de som valts ut går i årskurs två 

och tre, detta för att denna grupp med anledning av ålder kan anses som mer intressanta än 

de som går under första året på gymnasiet. Lite mer specificerat så kan metoden beskrivas 

som en snöbollsmetod där aktuella klasser, och då i sin tur de individer som valts ut, har 

skett relativt slumpmässigt under besöket på gymnasieskolan.  

    Detta genom att de klasser som medverkat i studien helt enkelt är de som min mentor 

från praktiken hade schemalagt de aktuella dagarna jag besökte skolan. Med andra ord har 

ingen hänsyn tagits till vilket program eleverna läser, men eftersom praktikskolan endast 

har teoretiska program så blev detta följaktligen även ett urvalskriterium.60  

    Jag har inte medvetet styrt över andelen kilar och tjejer som medverkat i undersökningen 

utan helt enkelt låtit de olika klassuppsättningarna har helt enkelt fått ligga till grund för 

detta.  

    Slutligen ska det poängteras att undersökningens resultat, och därav de slutsatser som 

dras i diskussionen och analysen, endast baseras på det urvalsunderlag som ligger till grund 

för det aktuella 85 enkäter som studien baseras på och det går därför inte att generalisera 

resultaten till en större population.61  

 

3.6 Tillförlitlighet  

Det finns tre tämligen vedertagna forskningsmetodiska aspekter i en kvantitativ 

undersökning som jag har tagit hänsyn till för att öka reliabiliteten, vilket kan beskrivas 

som tillförlitligheten gällande studien. Dessa tre kriterier brukar benämnas som stabilitet, 

intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Stabilitet kan kortfattat beskrivas som att 

trots att undersökningen gjorts vid olika tillfälle så bör man trots detta få ett liknande 

resultatet. Samtidigt får inga slumpmässiga effekter avgöra i informanternas svar på 

enkäterna. Detta undgår man lättast genom att inte ha för få frågor i enkäten men det är en 

avvägning då för många frågor gör att informanten tappar intresset. 

    I undersökningen har jag även strävat efter att uppnå en hög intern reliabilitet, som kan 

beskrivas kortfattat som att strukturen av enkäten är enhetlig och lättöverskådlig. 

Informanten kan förvänta sig att samma typ av svarsalternativ kommer på samma plats och 

                                                 
60 Trost, 2001, s.30f 
61 Bryman, 2002, s. 119f 
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sätt genom hela enkäten. Om detta inte uppfylls så kan tillförlitligheten med 

enkätundersökningen ifrågasättas.      

    Slutligen så uppnås internbedömarreliabiliteten genom att jag i samråd med min 

handledare gått igenom enkätens struktur och upptäckt olika brister samt även efter studien 

gått igenom och diskuterat resultatet med min handledare. Internbedömarreliabiliteten kan 

beskrivas genom att fler än en person har gått igenom enkäten både innan studien 

genomförs och efter densamma.62  

 

3.7  Etiska aspekter 

Självfallet har vissa forskningsetiska ståndpunkter följts under studien. Alla informanterna 

informerades, innan enkäten delades ut, enligt den forskningsetiska grundsats som brukar 

benämnas som det informella samtycket, vilket konkret innebär att de som ingår i en 

undersökning informeras om målet med forskningen och om forskningsprocessen. Likaså 

informerades de om att undersökningen är helt anonym, frivillig samt att inga riktiga namn 

kommer att användas i studien samt att inte heller namnet på den aktuella skola som 

informanterna går på kommer att namnges i studien då det saknar intresse för studien.63  

 

3.8  Genomförandet av datainsamling 

Enkätundersökningen genomfördes genom att jag två gånger besökte praktikskolan och 

fyra olika klasser med två olika teoretiska inriktningar. Informanterna svarade på enkäten i 

helklass innan deras ordinarie lektion skulle börja, vilket ganska tydligt skapade en viss 

entusiasm och välkomnat avbrott från den vanliga undervisningen.  

    Innan enkäten delades ut så redogjordes de ovan nämnda forskningsetiska grundsatserna 

dessutom förklarades hur den kommande enkätundersökningen skulle gå till och vad den 

övergripande skulle handla om. Jag informerade även eleverna om att ifall det skulle 

uppkomma frågor så var det bara att räcka upp handen så skulle jag individuellt komma 

och svara på tveksamheter gällande enkäten och dess formuleringar. Naturligtvis var det 

informanter som hade frågor om vad som menades med vad, men överlag var det ändå 

ganska få som tog chansen att fråga.  

    Besvarandet av enkäten tog som brukligt olika lång tid för olika informanter men i 

genomsnitt tog det i varje klass någonstans mellan tio till tolv minuter. Det positiva med 

detta direkta ’in and out’ tillvägagångssätt är att svarsfrekvensen på enkäterna blir stor då 
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bortfallet av enkäter som försvinner i olika former av mänsklig hantering i det närmaste är 

minimal.  

    Något som dock kan anses som negativt när man svarar på enkäten samtidigt i så här stor 

grupp är att man stressas att svara lika snabbt som övriga, detta trots att man kanske skulle 

behöva mer tid. Detta kan i sin tur leda till ett bortfall av slarvigt och felaktigt ifyllda 

enkäter, vilket kommer beröras mer nedan.       

 
3.9 Kodning och sammanställning av enkätsvar 

Enkätsvaren sammanställs med hjälp av en metod kallad univariat analys, vilken enkelt kan 

beskrivas genom att en variabel i taget analyseras och sedan redovisas i ett stapeldiagram. 

Anledningen till valet att redovisa studiens kvantitativa data främst i diagramform är för att 

detta skapar den tydligaste strukturen samt är lättast att tolkas och förstås i denna typ av 

undersökning.64  

     Den i enkätundersökningen valda Likertskalan innehåller egentligen flerindaktorsmått 

gällande det som utgör svarsalternativen i enkäten. Detta i form av att avståndet mellan de 

olika svarsvariablerna i en Likertskala tack vare att den innehåller svarsalternativ som 

baseras utifrån attityder inte tydligt kan bedömas ha exakt lika stort avstånd mellan 

svarsalternativen. Men trots detta så kan man välja att bedöma avstånden mellan 

svarsalternativen i en Likertskala som exakt lika stora, vilket skapar möjlighet att bedöma 

dem som kvot- intervallvariabler i en ovan nämnd univariat analys.65  

    I den praktiska hanteringen av enkäterna så har först alla enkäter gåtts igenom en och en 

för att finna svar som inte kan användas i studien. Bortfall kan bero på att svaren är 

felaktigt ifyllda exempelvis genom att man missat att fylla i någon fråga helt, fyllt i flera 

svarsalternativ på samma fråga, fyllt i mellan två alternativ och fyllt i ett osannolikt svar 

med samma alternativ genom hela enkäten och ändå inte svarat på någon följdfråga för att 

motivera detta sätt att svara.  

     Bortfallet av de enkäter som lämnades var tämligen litet då endast tre stycken enkäter 

var tvungna att ogiltigförklaras på grund av svaren på två stycken av dessa enkäter fyllts i 

med samma svarsalternativ rakt igenom och på en så har ett flertal frågor ifyllts med flera 

svarsalternativ.  

    Något som även kan noteras är att av de totalt 85 enkäter som godkänts är det ingen som 

påträffats med någon fråga som inte varit ifylld, vilket enligt använd metodlitteratur till 

studien kan anses som väldigt ovanligt och snudd på häpnadsväckande. På de öppna 

                                                 
64 Bryman, 2002, s. 230f 
65 Ibid, s. 228ff 
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svarsalternativen som är kopplade till vissa frågor har viljan dessvärre inte varit lika hög att 

fylla i ett svar, men dock tillräcklig hög för att kunna ge en tendens gällande attityderna till 

dessa frågor men så hög svarsfrekvens som möjligt är ju alltid önskvärt.         

     Efter detta har varje enkät som godkänts kodats med ett individuellt löpnummer. Sedan 

har varje svar förts in i ett statiskt bearbetningsprogram på datorn för att enklast kunna 

kodas till en frekvenstabell för var informants svar på varje unik fråga. Efter detta har de 

frågor som kan anses som mest intressanta för studien gjorts om till diagram där svaret på 

frågorna presenteras i form av hur många procent som svarat på vilket alternativ.66 

 

                                                 
66 Trost, 2001, s.105ff 
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4. Resultat 

Det empiriska resultatet redovisas tämligen tematiskt i form av att själva 

resultatredovisningen är indelade i tre kategorier.  Valet av denna typ av disposition är för 

att tydliggöra och skapa en röd tråd för läsaren och samtidigt hålla resultatredovisningen 

övergripande anpassad efter syftet och frågeställningarna till studien. De tre valda 

kategorierna för indelning är; allmän attityd och engagemang till politiska frågor i 

samhället, attityd och engagemang gällande nya sociala rörelser samt ungdomars attityd 

och engagemang gällande partipolitik.  

     Resultatet kommer att redovisas tämligen löpande under varje valt tema, både genom 

stapeldiagram och löpande text, det sistnämnda innebär att svarsfrekvenser från frågor 

redovisas utan nämnda stapeldiagram. Jag har valt att inte redovisa alla frågor från 

undersökningen i form av diagram, då detta kan upplevas som något enformigt. Istället har 

jag valt  att göra diagram av de frågor som visar sig mest intressanta för studien samt 

genom text kommentera övriga intressanta frågor. Slutligen ska det poängteras att alla 

källor i hela detta kapitel baseras uteslutande på den enkätundersökning som gjordes på 

gymnasieungdomar på gymnasieskolan i den utvalda medelsstora staden i Mellansverige. 

 
4.1 Allmän attityd och engagemang till politiska frågor i   

       samhället  

Diagram I 

Det finns politiska frågor i samhället som engagerar mig
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 Diagram I ger en första tydlig bild av det finns ett utbrett engagemang för politiska frågor 

som rör samhället hos ungdomarna. En tydlig majoritet anser sig på något sätt intressera sig 

för olika former av politiska frågor i samhället. 

    Detta i diagram I nämnda engagemang för olika politiska frågor i samhället visar sig i 

undersökningen inte vara något som ungdomarna ser som nationellt bundet. Utan detta 

politiska intresse rör även i lika stor utsträckning globala politiska frågor, något som kan 

ses genom att totalt 85 % av informanterna anser att man instämmer helt eller instämmer 

delvis på att globala politiska frågor kan betraktas som minst lika viktiga som nationella 

frågor. 

    Intresse och engagemang för frågor som inverkar på samhället kan även kopplas till en 

annan fråga i undersökningen inom samma tema, nämligen om det kan anses som viktigt 

att man som individ visar vad man tycker i olika politiska frågor. Attityden till denna fråga 

visar på att det är bara totalt cirka 3 % som svarar att de anser att de delvis tar avstånd eller 

helt tar avstånd ifrån att det kan anses som viktigt att man som individ visar vad man 

tycker i samhället.  

Diagram II 

Som individ bör man agera i de politiska frågor som man 
bryr sig om
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    Att ungdomarna anser det som viktigt att inneha en åsikt och handlingskraft gällande 

olika politiska frågor i samhället är något som även kan ses genom diagram II. Detta 

diagram visar på att ungdomarna ser det som något relativt självklart att man på något sätt 

bör agera i politiska frågor som anses viktiga eller i frågor som på något sätt bedöms 

påverkar en som individ. 
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Diagram III 

Jag tror att man som individ kan påverka i samhället
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    Svarsfrekvensen från diagram II, att som individ bör man agera i samhället gällande de 

politiska frågor som man bryr sig om, kan det ses en likhet till i diagram III. Det genom att 

man kan se en tydlig tilltro hos ungdomarna till att en individ verkligen kan och bör 

påverka i samhället när det finns behov för det. Både diagram II och III visar på en tendens 

att en majoritet av ungdomarna har en attityd att när det verkligen finns behov för att kunna 

påverka så anser det att man kan göra det, men ansvaret och tilliten till att göra detta ligger 

i stor utsträckning enligt attityderna hos ungdomarna hos individen själv.  

 
Diagram IV 

Jag anser att vardagen ständigt består av viktiga politiska 
val som exempelvis vad vi äter, handlar mm.
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     Att de politiska vägarna till handling i samhället inte är helt klara utan till stor del finns i 

det vardagliga livet pekar diagram IV på. Med anledning av att mer än hälften anser att de 
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instämmer helt eller instämmer delvis i att vardagen är full med olika politiska val och olika 

ställningstaganden för individen som kan ta form genom specifika handlande som 

exempelvis sitt konsumtionsmönster – val som i olika hög grad är en väg för att påverka i 

samhället.  

    Denna tendens av att vardagens handlingar är politiskt viktiga förstärks än mer igenom 

att 71 % av ungdomarna anser att de instämmer helt eller instämmer delvis i att man som 

individ kan påverka i samhället genom sitt vardagliga handlande. Då ur ett bredare 

perspektiv än diagram IV, mer gällande alla typer och former av konkreta handlande som 

individen anser att den gör i det vardagliga livet.  

 

4.2 Attityd och engagemang gällande de nya sociala rörelserna 

Som en inledning till försöket att på bästa sätt fånga ungdomars attityd och engagemang 

gentemot de nya sociala rörelserna olika sätt att handla och engagera sig i samhället kan 

man lyfta fram diagram V. Detta pekar på att en större del av ungdomarna anser att de kan 

identifiera sig med de nya sociala rörelsernas väsentliga värderingar, vilka övergripande 

kan sägas innebära att man som individ aktivt stödjer och protesterar mot det som är rätt 

och fel i det samhälle man lever i.   

 
Diagram V 

Man bör aktivt stödja det som är rätt och protestera mot 
det som är fel i samhället
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    Som diagram V visar så finns en teoretisk vilja till att kunna vara med och förändra och 

påverka olika speciella sakfrågor. Denna attityd förstärks än mer igenom att runt hälften, i 

form av cirka 52 %, av ungdomarna anser att de instämmer helt eller instämmer delvis i att 

det finns politiska frågor som intresserar så starkt att de kan tänka sig att på något sätt 
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engagera sig gällande dessa, mot de 27 % som anser att de helt tar avstånd eller delvis tar 

avstånd från detta påstående.  

    Men denna relativt starka vilja att påverka som diagram V och som ovan nämnda 

tendens visar motsätts dock en aning då bara 25 % av ungdomarna anser att de instämmer 

helt eller instämmer delvis i att de på något sätt anser att de aktivt och konkret har 

genomfört någon form av politisk handling i frågor som engagerat dem starkt.  

    Av de ungdomar som angett att de har genomfört en aktiv handling så har en majoritet 

av dessa på den öppna frågan uppgett att detta varit inom områden som på något sätt rör 

djur- eller miljöfrågor. De aktiva handlingarna har skett genom olika demonstrationer eller 

bojkotter mot företag eller helt enkelt ett aktivt förespråkande hos sin omgivning för ett 

större miljötänkande. Övriga som valt att exemplifieras sitt aktiva politiska handlande har 

angett att det varit i demonstrationer mot rasism och främlingsfientliga förespråkare.   

 

Diagram VI 

Jag har på något vis varit i kontakt med någon form av ”ny 
social rörelse”.
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    Att denna aktiva och konkreta politiska handling som cirka 25 % av ungdomarna enligt 

undersökningen har genomfört, i sin tur har skett konkret genom någon av de nya sociala 

rörelserna verkar enligt diagram VI inte vara helt påtaglig. Detta baserat på att endast 20 % 

av ungdomarna på något vis anser att de har varit i kontakt med någon nya social rörelse.  

    Den öppna frågan, kopplad till diagram VI, gällande vilken social rörelse det så fall varit 

kontakt med visar att det är övervägande Greenpeace, cirka 80 %, som var den rörelse som 

angetts. Andra som endast nämnts någon enstaka gång är Amnesty, Djurens rätt och Attac. 

Dock så kan man återigen se att det rent teoretiskt finns en vilja till större engagemang. 

Trots att det, som diagram VI visar, bara är 20 % som på något sätt ansett sig varit i 
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omedelbar aktiv kontakt med någon typ av ny social rörelse så är det ändå 33 % av 

ungdomarna som anser att de instämmer helt eller instämmer delvis mot 45 % som anser att 

de helt tar avstånd eller delvis tar avstånd från att de själva skulle kunna tänka sig att på 

något sätt engagera sig i en ny social rörelses arbete. 

    På den öppna frågan som visar på att de typer av nya sociala rörelser som ungdomarna 

ifyllt att de kan tänka sig att på något sätt engagera sig rör sig nästan 90 %, inom området 

för ett miljötänkande och hållbarutveckling, men dock på både lokal och global nivå. Den 

överlägset vanligaste rörelsen som ungdomarna fyllt i är Greenpeace. En stor del av dem 

som fyllt i har även påpekat att de kan tänka sig att arbeta med en hållbar utveckling, 

klimatproblemet och globaliseringsfrågor utan att specificera med vilken rörelse. Andra 

rörelser som ifyllts enstaka gånger är Djurens rätt, Attac, och Amnesty.  

 
Diagram VII 

Jag är aktivt engagerad i en ”ny social rörelse”
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    De ovanstående tendenser som undersökningen visade på i form av en aktiv och konkret 

politisk handling som cirka 25 % av ungdomarna anser sig genomfört, kan tydligt ses att de 

inte skett igenom någon av de nya sociala rörelserna eftersom övervägande majoriteten av 

ungdomarna, som diagram VII visar, anser att de helt tar avstånd eller delvis tar avstånd 

från någon form av aktivt engagemang med en social rörelse. Men de ungdomar som enligt 

diagram VII anser att de instämmer helt eller instämmer delvis i ett engagemang i de 

sociala rörelserna har alla på den öppna fråga fyllt i vilken specifik rörelse de är engagerade 

i. Följande rörelser är det som ungdomarna i olika omfattningar är aktivt engagerade i 

Amnesty, Attac, Djurens rätt, Fältbiologerna och slutligen två stycken ungdomar i 

Greenpeace.  
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    Om man väljer att titta på den tydligaste och vanligaste handlingsformen för de sociala 

rörelserna, som är olika former av direkt aktioner och civil olydnad, så kan man se att det 

nästan är exakt lika stor procent, 8 %, som är aktivt engagerade i en ny social rörelse som 

anser att de instämmer helt eller instämmer delvis i att de genomfört någon form av direkt 

aktioner eller civil olydnad. Över 80 % anser att man tar helt avstånd eller delvis avstånd 

till att de har genomfört någon form av nämnda handlingar.  

Men däremot anser 22 % av ungdomarna att man instämmer helt eller instämmer delvis till 

att kunna tänka sig att någon gång genomföra någon form av direkt aktion eller civil 

olydnad som en politisk handling. Emellertid så tar 60 % tar helt avstånd eller delvis 

avstånd till ett sådant handlande och 18 % vet inte hur man ska ta ställning till detta 

påstående.                                              Diagram VIII 

Direkt aktion och civil olydnad är acceptabelt i en 
demokrati.
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    Direkta aktioner och civil olydnad som handlingsform i en demokrati är som diagram 

VIII visar något som man kan se en tämligen spridd attityd ikring. Knappt hälften av 

ungdomarna anser att man tar helt avstånd eller delvis avstånd i frågan men en stor del vet 

inte hur man ska ta ställning till detta påstående. Samtidigt som knappt en fjärdedel anser 

att man instämmer helt eller instämmer delvis till att den typen av handlingsform är 

acceptabelt i en demokrati.  

 

4.3 Attityd och engagemang gällande partipolitik 

För att fånga ungdomars attityder och åsikter om ett mer individualiserat och 

livsstilsanpassat sätt att politiskt engagera sig och påverka på bästa sätt så finns det 

egentligen bara en tydlig måttstock att använda som en typ av motpol, det är igenom att 

utröna ungdomars attityder och värderingar till den etablerade partipolitiken. Något som 
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man klart kan se är att ungdomarna anser att det är en väldigt naturlig och bra sak att ställa 

krav på politiker. Hela 96 % anser att de instämmer helt eller instämmer delvis i detta 

påstående. 

Diagram IX 

Partipolitik är byråkratisk och inte handlingskraftig

0%

35%

16%

8%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

Vet inte

 

 

Dock finns det lite större varierande attityder till partipolitik i stort och dess handlingskraft. 

Som diagram IX visar råder det både en misstro mot dess möjligheter att handla effektivt i 

form av 35 % som anser sig instämma delvis i påståendet samtidigt som det råder en tilltro 

genom att 24 % som helt anser sig ta avstånd eller delvis ta avstånd till påståendet.  

    Men den intressanta attityden är att en sådan hög procent som 41 % inte vet hur man ska 

ta ställning till detta påstående i diagram IX om att partipolitik är byråkratisk och inte 

handlingskraftig.  

Diagram X 

Jag kan tänka mig att engagera mig partipolitiskt.
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    Attityden hos ungdomarna till att rent teoretiskt engagera sig partipolitiskt är som 

diagram X visar ganska splittrad över hela spektret. Nästan lika stor del, 45 %, anser att de 

instämmer helt eller instämmer delvis i att på något sätt kunna tänka sig att engagera sig 

partipolitiskt som den del, 40 %, som helt menar att man tar avstånd eller delvis tar 

avstånd till påståendet.  

 
Diagram XI 

Jag är på något sätt partipolitiskt engagerad
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     Det faktiska partipolitiska engagemanget kan exemplifieras med diagram XI som visar 

på att 69 % helt menar att de tar avstånd eller delvis tar avstånd till påståendet att man på 

något sätt skulle vara partipolitiskt engagerade. Samtidigt så anser 22 % att de instämmer 

helt eller instämmer delvis i att de på något sätt är partipolitiskt engagerade. 

 På den öppna frågan har de som ansett sig instämma helt eller instämma delvis till att de är 

partipolitiskt engagerade fått chansen att fylla i på vilket sätt de är detta. Svaren på denna 

öppna fråga varierar en del beroende på hur den svarande själv har tolkat sitt partipolitiska 

engagemang.  

    Av de cirka 13 som valt att fylla i denna fråga så är fem stycken medlemmar i något 

partipolitiskt ungdomsförbund.  Två av dem som svarade är på något sätt engagerade i ett 

parti där de har någon form av förtroendeuppdrag. Slutligen är det sex som ansett sig som 

partipolitiskt engagerade igenom att var fjärde år rösta eller att de följer den partipolitiska 

utvecklingen i olika typer av media och har motiverat detta som ett aktivt partipolitiskt 

handlande. 
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5. Analys  

Det som tydligast kännetecknar ungdomarnas generella attityd till ett individualiserat och 

livsstilsanpassat sätt att på olika vis politiskt påverka i samhället, är en förändrad attityd 

och ett förändrat synsätt till de tidigare etablerade och klassiska vägarna till politisk 

påverkan i samhället. 

     Istället kan det skönjas ett påtagligare accepterande av ett utvecklat individuellt, 

livsstilsanpassat och alternativt sätt och vägar till att utöva inflytande på i det civila 

samhället.  

    Ungdomarnas synsätt och attityd till det samhälle de lever i, och på sin egen identitet har 

i stor utsträckning anpassats efter de politiska, teknologiska och kulturella förutsättningarna 

som de valda teoretikerna menar att en globalisering medfört.  

    För att göra analysen tydligare och visa på de viktigaste aspekterna av ungdomars 

attityder och åsikter gällande det individualiserade och livsstilsanpassade sättet att politiskt 

engagera sig och påverka i samhället och tydliggöra ungdomarnas attityder och åsikter till 

olika typer av nya sociala rörelser, så har jag valt att bryta ner den kommande analysen i 

mindre, utvalda delar.       

    Analysen i detta kapitel kommer helt enkelt att baseras på det som tidigare tagits upp i 

den teoretiska referensramen samt det som behandlats under studiens resultatdel och 

kommer här att vävas samman på ett tämligen fritt sätt. 

 

5.1 En syn på individualiseringen av politiken  

Globaliseringens påverkan på politiken kan enligt Becks förklaras genom uttrycket 

globalitet, med vilket han syftar på att vi lever i ett världssamhälle som innebär att ingen 

nationalstat eller politisk institution egentligen kan sluta sig gentemot andra. Saker som 

utspelar sig i världen är med andra ord inte längre ett tydligt lokalt begränsat skeende. 

Becks uttryck globalitet kan sägas överensstämma med ungdomarnas attityd i 

undersökningen som tyder på att det finns en inställning som pekar på ett utbrett 

engagemang för politiska frågor i samhället som är lika stort vare sig de är globala eller 

nationella till sin karaktär .  

     Undersökningen visar förhållandevis tydligt att attityden gällande engagemanget för 

olika politiska frågor och problem är mer gränslösa precis som Becks begrepp globalitet 

syftar på. Med andra ord så kan ungdomarnas attityd till ett engagemang i mångt och 

mycket ses som lika stort både när de politiska frågorna berör Sverige och andra områden 

runt om i världen. Man ser inte i lika stor utsträckning som förr politiska problemområden 
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och beslut lika tydligt utifrån ett nationellt synsätt utan snarare med sig själv som individ 

som utgångspunkt. Denna attityd hos ungdomarna kan man även påstå har en grund i den 

teknologiska dimensionen av globaliseringen, vilken Giddens menar skapat möjligheter till 

kommunikation mellan människor som tar bort de rumsliga avstånden på jorden. 

Information från hela världen kan enkelt nås och spridas via några få knapptryck. 

     Giddens pekar även på att i det samhälle vi lever i idag har individen i högre grad sig 

själv som utgångspunkt och behöver därmed i högre grad själv aktivt skapa och ansvara för 

sitt liv och dess konstruktion. Detta ansvar ligger enligt Giddens i mycket högre grad än 

tidigare på individen själv att förfoga över. Förmågan att påverka, inneha åsikter och ta 

ansvar för sitt levnadssätts konsekvenser ligger på människan själv och man kan inte som 

förr lita på traditionellt tydliga faktorer som nationalitet, klass och familj. 

      Denna höga tilltro och ansvar som ligger på individen som Giddens resonerar om, är 

något som kan kopplas till undersökningen främst igenom att ungdomarnas attityder pekar 

på att det nästan ses som en självklarhet att som individ inneha en tydlig personlig åsikt och 

ett övergripande intresse gällande politiska frågor i samhället och som individ även vara 

redo att kunna engagera sig och visa handlingskraft i dessa frågor om det så skulle krävas. 

En annan attityd som kan ses är att en större del av ungdomarna innehar en stark tilltro till 

att man som individ själv verkligen kan påverka i samhället om det behövs. 

Sammanfattningsvis så finns ett synsätt hos den större delen av ungdomarna att det kan 

anses som viktigt att visa att man har en åsikt och man även kan handla gällande denna om 

det skulle behövas. Hela denna ständiga process för individen att kunna anpassa sig till 

varje unik situation kan också härledas till Giddens beskrivning av att inneha multipla 

sociala identiteter, vilket visar på att en människas liv består av många attribut och att man 

måste kunna behärska många sidor som måste anpassas till varje unik situation.   

     Det tidigare nämnda resonemang av Giddens om individens förmåga, skyldighet och 

nödvändighet att påverka och forma sitt eget liv och det samhälle man lever i, kan man 

även till viss del härleda till ungdomars förändrade synsätt på partipolitik, genom att 

ungdomarnas attityd visar att det är en helt given naturlig sak att personligen kunna ställa 

krav och påverka de politikerna som är beslutande om man anser något är fel. Ytterligare 

aspekter av ett mer individualiserat synsätt är den splittrade attityden hos ungdomarna till 

hur effektiv partipolitiken egentligen är. Underökningen pekar på att det inte finns någon 

tydlig tilltro till detta system och sätt att agera.   

    En annan aspekt av individualiseringen av politiken kan ses genom Giddens och hans 

uppfattning att ett identitetsskapande och formande av en livspolitik inte tillåter individen 
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att vara omedveten om varför man lever sitt liv på just det sätt man gör. Att följa traditioner 

och livsvägar som andra tidigare har skapat är inte längre acceptabelt, utan ens handlingar 

och sociala bruk ställs ständigt inför omprövningar gentemot ens livsstil, som exempelvis 

vilka kläder man bör ha, vilka man ska umgås med, vad man ska ha för kostvanor m.m.  

     Giddens resonemang om vikten av en aktiv livspolitik kan man spåra i cirka 75 % av 

ungdomarnas attityder gällande personliga politisk påverkan för individen, genom att dessa 

menar att livets vardagliga allmänna handlande och olika beslut kan anses vara en form av 

politiskt handlande. Detta leder till att det är av stor vikt för individen att kunna ha 

förmågan att genomföra medvetna val och handlingar då det både ligger till grund för ens 

identitet och formandet av ens livspolitik. Attityderna hos ungdomarna pekar även på att 

ungefär hälften av dem ansåg att vardagen består av ännu mer specifika och tydliga 

politiska val som exempelvis vad vi äter, handlar m.m.  

    Båda dessa två olika typer av ständiga politiska val som tagits upp och som en stor del av 

ungdomarna ansåg som viktiga i individens vardagsliv, kan man härleda till Thörn och 

hans syn på livsstilspolitik och livsformspolitik. Livsstilspolitik och livsformspolitik kan 

beskrivas som hur vardagligt handlande kan anses som politiskt. Livsstilspolitik menar 

Thörn är en konsumentorienterad politisk handlingsform som exempelvis att vi väljer att 

köpa ekologiska varor eller lokalt tillverkade och odlade produkter. Livsformspolitik 

innebär att man som politisk handling använder alternativa boendeformer eller olika 

alternativa institutioner. Avslutningsvis kan man alltså konstatera att det finns en 

medvetenhet och inställning till att vardagen består av val som är politiska i ungdomarnas 

attityder i dessa frågor.      

 

5.2 En syn gällande nya sociala rörelser 

Melucci menar att centralt i förståelsen av en social rörelse som en alternativ politisk 

handlingsväg är begreppen identitet, kollektivt handlande och konflikt, vilket kan förklaras 

med att igenom sina personliga intressen aktivt tillsammans med andra eller själv handla i 

politiska frågor utanför etablerade politiska kanaler.  

     Meluccis genomgångna teoretiska syn och förståelse av en ny social rörelse kan i viss 

mån härledas till vissa delar av ungdomarnas attityd till politiskt handlande. Detta främst 

genom att attityderna visar på en stark vilja i att aktivt vilja protestera mot det som är fel 

och stödja det som är rätt i samhället, att helt enkelt kunna agera i frågor som engagera en.  

     Sörbom menar att de nya sociala rörelserna ser vardagen som det viktigaste politiska 

verktyget och arenan för att kunna handla och påverka. Allt ansvar ligger på individen själv 
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och det finns ingen anledning att lägga över detta ansvar på någon annan. Sörboms 

resonemang är något som till stor del överensstämmer med ungdomarnas tidigare nämnda 

attityd som visar på att cirka 75 % ser livets vardagliga allmänna handlande och beslut som 

en form av politiskt handlande. Ungdomarnas attityder kan sägas har en viss samsyn med 

hur de nya sociala rörelserna ser vardagen som en potentiell politisk väg för handling.  

     Om man istället väljer att övergå och titta på ungdomarnas attityder till att själva kunna 

tänka sig att engagera sig aktivt i någon social rörelse så kan man se att det är omkring 30 

% som kan tänka sig att göra detta och ungefär 8 %  som är aktivt är engagerade. Man kan 

se en tendens gällande sättet eller i vilken typ av ny sociala rörelser som just denna grupp 

av ungdomar har angivit att de kan tänka sig engagera sig eller är aktivt engagerade. Denna 

tendens pekar på att större delen av dessa har sitt intresse och engagemang i grupper eller i 

problemområden som i första hand kan anses som globala rörelser som även har lokala 

avdelningar. Dessa sociala rörelser eller problemområden som denna grupp av nämnda 

ungdomar angav att de kunde tänka sig att engagera sig i, eller är aktivt engagerade i,  har 

ett utpräglat begränsat syfte och koncentration på en enskild sakfråga eller område, som 

exempelvis Greenpeace, Attac eller Amnesty.  

      Ungdomars attityder gällande vilka problemområden eller sociala rörelser som 

intresserar dem kan kopplas till Thörns resonemang om att inneha en global identitet. Detta 

har man tack vare att man ser frågor och problemområden mer på ett universellt sätt, där 

det lokala alltid påverkas av det globala och där det globala alltid berörs av de lokala 

händelserna. Thörn beskriver det som ett tankesätt där man arbetar och tänker glokalt - ett 

arbete där lokala och globala problem angrips igenom ett kollektivt globalt 

mobiliseringsprojekt för att sedan kunna övergå till handling och aktion lokalt. Av de 

ungdomar som har en attityd vilken pekar på att de kan tänka sig att engagera sig i politiska 

frågor så kan man se att dessa attityder och sätt att se på frågor och problemområden i stor 

utsträckning överensstämmer om de nya sociala rörelsernas sådana  

    Om man går vidare och tittar mer på de nya sociala rörelsernas handlingsformer, i form 

av civil olydnad och direkt aktion, så kan man gällande dessa handlingsformer se att 

ungdomarnas attityd, i förhållande till dess ofta ganska extrema metoder, är jämförelsevis 

positiva. Nästan 25 % anser att dessa metoder kan anses som acceptabla i en demokrati och 

attityden hos 22 % av ungdomarna pekar på att de kan tänka sig att genomföra någon typ 

av aktion. Dessa attityder i undersökningen hos ungdomarna kan härledas till SOU 

utredningen Göteborg som pekar på att ungdomar inte ser det som självklart att påverka 

igenom redan etablerade politiska kanaler utan istället ser påverkan genom alternativa 
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sådana som en valmöjlighet. Detta på grund av att traditionella politiska vägar, 

representation och i synnerhet beslutandeprocessen inte uppfattas som tillräckligt effektiva 

och företrädande för sig själva som grupp i samhället.  

     Dock ska det inte förglömmas att 45 % av ungdomarna som har en attityd som pekar på 

att man inte kan tänka sig ett engagemang i en ny social rörelse och att det är 87 % som 

anser att de inte är aktiva i någon ny social rörelse. En intressant aspekt är att jämföra dessa 

attityder gällande nya sociala rörelser med ungdomarnas attityder mot det mer klassiska 

partipolitiska engagemanget. Undersökningen pekar på att cirka 45 % anser att de kan 

tänka sig att engagera sig partipolitiskt och 22 % på något sätt anser sig partipolitiskt 

aktiva. En intressant tendens hos dem som fyllt i på vilket sätt man är aktivt engagerad rent 

partipolitiskt är att bara knappt häften av dessa 22 %  kan anses som klassiskt partipolitiskt 

engagerade, de vill säga genom ett medlemskap i ungdomsförbund eller parti. De andra 

som fyllt i har ansett sig partipolitiskt aktiva igenom att exempelvis gå och rösta och följa 

med i de partipolitiska händelserna i olika typer av media. 

    Dessa attityder gällande ett aktivt klassiskt partipolitiskt engagemang kontra attityderna 

gällande ett aktivt engagemang i nya sociala rörelser, är tämligen lika mot SOU 

utredningen Göteborg. Denna pekar även på faktumet, som tidigare i analysen berörts, att 

dagens partipolitik enligt ungdomarnas attityder är alltför marginell och en polarisering gör 

det helt svårt att identifiera sig fullt ut med de olika partiernas budskap.  

     Intresset för sakfrågor är utbrett men inte lika självklart genom etablerade politiska 

processer utan istället är man beredd att genom alternativa politiska kanaler använda 

politiska handlingar som tar sig uttryck i exempelvis demonstrationer, aktioner och 

vardagligt handlande. Detta engagemang kan ske inom nya sociala rörelser eller avskilt 

ifrån dessa, allt beroende på den enskilde individen  
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6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars attityder och åsikter gällande det 

individualiserade och livsstilsanpassade sättet att påverka i samhället och engagera sig ’politiskt’ 

genom så kallade nya sociala rörelser.  

     Studien visar på att det i ungdomarnas attityder går att se en tendens som kan anses vara 

förenlig med ett individualiserat och livsstilsanpassat sätt att påverka ’politiskt’ i samhället. 

Detta igenom att ungdomarnas attityder påvisar att individens vardagliga handlingar och val till 

stora delar består av olika beslut och handlingar vilka kan betraktas som politiska till formerna, 

som exempelvis individens konsumtion. Samtidigt kan man även se att ungdomarna i hög 

utsträckning har en attityd som visar på att de lägger en stor tilltro och ansvar på sig själva. 

Detta främst igenom att när det finns behov för individen att i samhället visa på en personlig 

åsikt, kunna påverka och konkret visa handlingskraft i olika sakfrågor, så är det helt enkelt enligt 

ungdomarna upp till en själv att kunna förmå att göra det. 

     Gällande huruvida ett aktivt ’politiskt’ engagemang utanför den klassiska partipolitiska 

arenan kan ses som ett alternativ, så har ungdomarnas attityder två sidor. Först kan man i 

ungdomarnas attityd se att man anser att man aktivt bör stödja eller protestera mot det som man 

anser är rätt eller fel i samhället. Man kan även i ungdomarnas åsikter se ett tämligen stort 

intresse för enskilda sakfrågor i samhället vilka innefattas i många av de nya sociala rörelsernas 

handlingsområde, som exempelvis miljö och hållbarutveckling. Dock kan man se att deras 

attityder visar på att när det handlar om att aktivt engagera sig utanför den klassiska 

partipolitiska arenan i en ny social rörelse så är intresset inte så högt, och samtidigt tämligen 

jämförbart med attityderna gällande att aktivt engagera sig partipolitiskt. En annan aspekt är att 

det i ungdomarnas attityder trots detta finns en tämligen utbredd åsikt att man kan tänka sig att 

engagera sig både partipolitiskt och i en ny social rörelse, men när det kommer till ett aktivt 

engagemang så är den attityd, som ovan nämnts, helt annorlunda.      

       Slutligen kan man i studien urskilja att ungdomarnas attityder till de nya sociala rörelsernas 

sätt att handla i samhället också är en aning kluven. I ungdomarnas åsikter kan man se en 

sympati till de nya sociala rörelsernas alternativa sätt, i form av att attityderna är tämligen 

positiva till de sociala rörelsernas grundläggande motiv att aktivt gå till handling och agera och 

verkligen visa på det som är rätt och fel i samhället. Även en förvånande stor del har åsikter som 

anser att de mer kontroversiella metoderna som civil olydnad och direkt aktion kan ses som ett 

alternativ. Dock pekar ändå den större delen av ungdomarnas attityder gällande detta på att de 

inte ser dessa handlingsformer som ett fullgott alternativ i samhället. 
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    Om man även väljer att föra en mer generell diskussion av resultatet av studien, vad är det då 

för tendenser som man egentligen kan se? En generell attityd i studien pekar på ett mer utpräglat 

individualiserat och livsstilsanpassat förändrat politiskt engagemang hos ungdomarna, vilket 

främst kan illustreras genom att deras syn på politiskt engagemang nästan alltid tar sin 

utgångspunkt i sig själv som individ. Detta ska dock inte förväxlas med någon form av egoism 

utan snarare ses som att man är mån om att vara med och påverka och agera i områden som man 

bryr sig om, men med en reservation för att detta sker när man själv vill och när man som 

individ anser att det kan vara bra för en själv. Detta mer individuellt styrda tankesättet är något 

som kan ses som tämligen generellt hos ungdomarna och då även hos dem som ansetts sig som 

partipolitiskt engagerade.  

    Ungdomarnas åsikter visar på att man i hög grad visar ett stort intresse för utpräglade enskilda 

sakfrågor och problemområden och då i synnerhet globala sådana. När de fått svara på vilka 

områden och nya sociala rörelser de kan tänka sig att engagera sig i så är det nästan uteslutande 

stora globala frågor som exempelvis miljö, som de svarat. Frågor som man kan tänka sig att 

agera i lokalt för att hjälpa till och kunna lösa dem globalt. Man ser helt enkelt inte i så stor 

utsträckning politiska frågor som något naturligt nationellt bundet utan mer ur ett universellt 

perspektiv, där alla påverkas av varandras sätt att leva.      

    Om man väljer att titta på de mer konkreta åsikterna och attityderna till de nya sociala 

rörelsernas direkta aktiviteter så kan man se att större delarna av ungdomarna ändå visar ett 

ganska stort avståndstagande i sina attityder till ett direkt aktivt engagemang. En intressant 

tendens är att samma attityd går att se gällande det direkta partipolitiska engagemanget. En 

tänkvärd slutsats som man kan dra av detta är att det verkar finnas ett avståndstagande till att 

befinna sig mitt i de nya sociala rörelsernas alternativa direkt aktioner eller olika former av civil 

olydnad. Precis som det verkar finnas ett avståndstagande till att befinna sig aktivt engagerad i 

en klassikt uppbyggd partipolitisk organisation.  

    Av hela studien kan man våga dra en slutsats att de flesta ungdomarnas attityder gällande 

politiskt engagemang snarare befinner sig i ett gränsland mellan båda dessa två nämnda former 

av engagemang, vilka man i dagens samhälle kan våga beskriva som motpoler till varandra. 

Detta kan symboliseras genom att intresset för att kunna tänka sig att aktivt engagera sig klassikt 

partipolitiskt eller att kunna tänka sig att aktivt engagera sig de nya sociala rörelserna, är 

gällande båda tämligen lågt.  

     En slutsats som kan dras av detta är att det förändrade politiska engagemanget hos 

ungdomarna som ingått i denna aktuella studie är att dessa för närvarande, gällande deras 

attityder och åsikter, kan anses befinna sig i en fas i sitt politiska engagemang som inte riktigt 
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kan betraktas ha ett fäste i någon tydlig institution i samhället. Snarare kan man djärvt påstå att 

de vägar för politiskt engagemang som egentligen kan symboliseras av ungdomarnas attityder 

möjligen är något som inte finns att uppnå i verkligheten! Detta med anledning av att det 

politiska systemet möjligen är inne i ett paradigmskifte, vilket naturligt medför att man helt 

enkelt inte kan se detta tydligt.  

    Därför är fortsatt forskning inom området för olika nya sätt att påverka i samhället ytterst 

intressant, då man kan påstå att det än så länge bara har gläntats på den dörr som möjligen 

innehåller den framtid som kommer att ersätta eller förstärka de institutioner och de vägar för 

poliskt handling som finns för individen idag. Då i synnerhet för ungdomar som historiskt varit 

den grupp som ofta legat till grund för stora omvälvningar i samhället.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Det finns två grundläggande delar som kan benämnas som de viktigaste när man ska beakta 

resultatet efter genomförandet av en sådan här studie, nämligen urval av den population 

som man använder sig av och vilken metod som man väljer att använda. 

    Det grundläggande valet av kvantitativ metod till studien kan baseras på att en 

kvantitativ metod kan anses ge en större direkt mätbarhet att fånga attityderna hos 

ungdomarna. Även genom dess naturvetenskapliga släktskap kan en sådan undersökning ge 

en mer generell och en tydlig bild, för att kunna bedöma undersökningens resultat och 

kvalité. Med denna kvantitativa utgångspunkt i kombination med en viss kvalitativ 

inriktning på studien hoppas jag skapa en tillräckligt nödvändig kombination av dessa 

metoder för att skapa ett bra resultat av studien. 

    Trots att studiens enkät innefattar några frågor till antalet av kvalitativ karaktär så skulle 

mer fokus på en kvalitativ metod på ett bättre sätt kunna skapa en bild som beskriver en 

kontextuell förståelse av det som ungdomarna verkligen upplever. Samtidigt som denna 

mer ostrukturerade forskning ger en tydligare bild av ungdomarnas beteende i en viss social 

situation istället för en mer statisk bild som en kvantitativ metod kan riskera skapa. I 

strävan efter att framställa det absolut bästa resultatet och överbrygga de två olika 

forskningsstrategierna så skulle möjligtvis en mer omfattande kombination av de båda 

komplettera varandra på ett sätt som skulle kunna ge ett mer generellt resultat.  

    Urvalet av den aktuella populationen av gymnasieungdomar från den aktuella 

gymnasieskolan kan ju alltid diskuteras i termer av genus. Som tidigare nämnts i 

metoddelen var det ingen medveten tanke att styra över andelen killar och tjejer i 

undersökningen. Jag valde ändå att låta eleverna fylla i detta i enkäten för att kunna se hur 
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urvalet av tjejer och killar blev och hur dessa svarsalternativ möjligen avvek från varandra. 

Tämligen snabbt skulle det visa sig att denna aspekt inte skulle vara intressant att titta på då 

fördelningen hamnade på ungefär 2/3 till tjejernas fördel. Trots att studiens syfte inte är att 

se utifrån ett genusperspektiv så kan man ju ha invändningar gällande denna uppdelning av 

svarande.  

     Slutligen ska jag återigen poängtera att undersökningens resultat, och därav de slutsatser 

som dras i diskussionen och analysen, endast baseras på det urvalsunderlag som ligger till 

grund för de 85 enkäter som studien baseras på. Detta är anledningen till att det därför, för 

allra bästa resultat, till sin natur kräver ett ganska brett omfång. Men jag anser trots allt att 

till min aktuella uppsats är 85 enkäter ett antal som kan räknas som fullt tillräckligt.  

 

6.2 Didaktisk sammanfattning och diskussion 

Den didaktiska delen i uppsatsen visar hur man i Samhällskunskap A kan bedriva och lägga 

upp undervisningen gällande ett ganska snårigt ämnesområde, som de här nya sociala 

rörelserna kan ansens vara. Som tidigare nämnts säger dock Skolverkets programmål att det 

är ytterst viktigt att man tar upp och problematiserar det förändrande politiska 

engagemanget i samhället, vilket i dag allra främst kan illustreras genom de nya sociala 

rörelsernas sätt att engagera sig och handla i. 

    Då dessa nya sociala rörelser och deras sätt att engagera sig i samhället är ett 

förhållandevis nytt fenomen och inte så omskrivet, så finns det därav inte direkt någon 

tydlig elevlitteratur att tillgå. Detta är anledningen till att lektionsserien till stor del är 

uppbyggd med ett case från verkligheten som får illustrera och ge en beskrivning av hur 

saker och ting egentligen ligger till. Att kunna beskriva sådana här typer av 

samhällsfenomen med exempel från verkligheten måste dock anses som det allra bästa för 

att skapa den största förståelsen för eleverna.  

    Det som gör EU toppmötet i Göteborg till ett extra bra alternativ till detta är att detta 

globala fenomen med politisk aktion händer så pass nära oss, vilket gör det lättare och mer 

intressant för eleverna att verkligen kunna förstå hela innebörden av det. Om man inte som 

lärare är medveten, och tar i beaktande de samhällsförändringar som sker, särskilt de som 

rör ungdomar, så blir det svårt att på ett trovärdigt sätt nå ut till dem i undervisningen. 
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8. Bilaga 
 
Enkätundersökning till examensarbete:  
 
Resultatet av denna enkät kommer att ligga till grund för ett examensarbete på lärarprogrammet 
vid Linköpings Universitet. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. Nedan följer en liten 
introduktion om vad enkäten kommer att handla om. Just Din medverkan är väldigt 
betydande, tack på förhand! 
 

Flera ”nya sociala rörelser” har på senare år etablerats i samhället, med fokus på olika former av 

politiskt -handlande, -aktivism och -aktion. Exempel är miljörörelser, djurrättsrörelser, 

feministiska rörelser, globaliseringskritiska rörelser m.m. Dessa har fört fram nya politiska 

frågor på dagordningen och etablerat nya former och vägar för politiskt handlande.  

 

Kryssa i den ruta med det påståendet som du anser överstämmer mest med din åsikt gällande 

detta ämne. Kryssa alla frågor, men endast i en ruta per påstående. Om det är den minsta fråga 

eller fundering så tveka inte att fråga mig.  

 

1. Det finns politiska frågor i samhället som engagerar mig 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
2. Det är viktigt att man som individ visar vad man tycker i olika politiska frågor.  

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
3. Som individ bör man agera i de politiska frågor som man bryr sig om. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
4. Jag tror att man som individ kan påverka i samhället 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
5. Jag tror att man som individ kan påverka i samhället genom sitt vardagliga handlande 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
6. Jag anser att vardagen ständigt består av viktiga politiska val som exempelvis vad vi äter, 

handlar mm. 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
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7. Globala politiska frågor är lika viktiga som nationella. 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
8. Det finns frågor som intresserar mig så starkt att jag kan tänka mig att på något sätt engagera 

mig gällande dessa.  
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
9. Det finns frågor som engagerat mig så starkt att jag konkret har handlat gällande dessa. 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
Så fall på vilket sätt?_________________________________________________________ 

 
10. Jag har på något vis varit i kontakt med någon form av ”ny social rörelse”. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
Så fall hur?_________________________________________________________ 

 
11. Jag skulle kunna tänka mig att engagera mig i en ”ny social rörelse” om någon jag känner är 

det. 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
12. Jag kan tänka mig att själv engagera mig i en ”ny social rörelse”. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
Så fall vilken/vilka?_________________________________________________________ 

 
13. Jag har någon gång aktivt engagerat mig i en ”ny social rörelse”. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
Så fall vilken/vilka och 

hur?_________________________________________________________ 
 

14. Jag är aktivt engagerad i en ”ny social rörelse” 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
Så fall vilken/vilka och 

hur?_________________________________________________________ 
 

15. Man bör aktivt stödja det som är rätt och protestera mot det som är fel i samhället. 
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Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
16. Att agera och ställa krav på politiker är bra. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
 

17. Direkt aktion och civil olydnad är acceptabelt i en demokrati. 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
18. Jag skulle kunna tänka mig att genomföra en direkt aktion eller någon form av civil olydnad. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
19. Jag har genomfört någon form direkt aktion eller civil olydnad 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
20. Partipolitik är byråkratisk och inte handlingskraftig 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
21. Jag kan tänka mig att engagera mig partipolitiskt. 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
22. Jag har på något sätt engagerat mig partipolitiskt 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

 
Så fall på vilket sätt?_________________________________________________________ 

 
23. Jag är på något sätt partipolitiskt engagerad 

Instämmer helt Instämmer delvis Vet inte Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

     

  
 

Så fall på vilket sätt?_________________________________________________________ 
 

    
Tjej Kille 

    

 

Ålder 

 


