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 Abstract 
 
Ungdomars attityder och värderingar till politik är något som sedan årtionden tillbaka 

undersökts. Det finns undersökningar som visar att ungdomars politiska intresse minskar. 

Sociologen Ulrich Beck förklarar ungdomars minskade politiska intresse som ett led i 

individualiseringsprocessen, vilken är teorin i föreliggande uppsats. Uppsatsen grundar 

sig på en enkätundersökning i tre städer, Stockholm, Norrköping och Skänninge. I varje 

stad har en klass i år 9 svarat på enkäten. Enkäten består av 13 frågor varav 12 av dem är 

strukturerade och en fråga är öppen. Undersökningen visar att det finns ett politiskt 

intresse hos de ungdomar som deltog. Däremot ligger intresset i andra politiska 

aktiviteter än de som traditionellt tillhör den offentliga politiken som bland annat 

innefattar politiska partier. Ungdomarna deltar gärna i demonstrationer, namninsamlingar 

och bojkotter för att visa sin politiska åsikt. Undersökningens resultat tyder på att 

ungdomarna deltar i individualiseringsprocessen och att den rådande politiska strukturen 

och ungdomarna glider isär. Fortsätter individualiseringsprocessen tills dagens ungdomar 

tillträder politiken kan en omorganisering av den politiska strukturen bli aktuell. 

 

Nyckelord: politik, ungdomar, politisk struktur, individualisering 

 

Keywords: politic, youngsters, political structure, individualisation 
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Kapitel 1 Inledning 

 

Ungdomstiden har förändrats genom tiderna. Det innebär att det i dag är annorlunda att vara 

ung i jämförelse med till exempel för fyrtio år sedan. Faktorer som kön, etnicitet, 

klasstillhörighet och boendeform spelar i dag en större roll för en ung människas identitet.1 

Däremot är klasstillhörigheten mindre absolut än vad den varit. Jag tror att det i dag finns 

större möjligheter till klassresor, som går att skönja genom exempelvis en yrkeskarriär, än 

tidigare. Enligt min uppfattning är klasstillhörigheten inom politiken inte längre lika tydligt 

segregerad i höger- och vänsterpolitik. Ungdomstiden har förlängts; då konfirmationen var 

slutet på ungdomsåren i bondesamhället2 har ungdomstiden i dag precis hunnit börja vid 

femton års ålder.3 Som en effekt av den nya medietekniken, som till exempel Internet, har 

ungdomars världsbild förändrats. Det är lätt att visuellt förflytta sig långt på kort tid, det vill 

säga från ett land till ett annat, vilket resulterat i att ungdomar inte bara tar intryck från det 

närsamhälle där de bor.4  

 

Justitiedepartementet har publicerat rapporter5 som visar att valdeltagandet successivt 

minskar inom samhällets alla åldersgrupper och att ungdomars politiska intresse avtar. Det 

som intresserar mig är hur Sveriges ungdomar ser på politikens framtid. Det är de som ska 

vara med och bygga samhället i gemenskap med andra. När nästa val äger rum år 2006 

kommer flertalet av dagens niondeklassare att ha rösträtt eftersom de då är myndiga.  

 

Som blivande samhällskunskapslärare är det viktigt för mig att få kunskap om elevernas 

politiska intresse. I Lpo94 kan man läsa att … ”tillsammans med hemmen skall skolan främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”6 För att 

fullfölja det, hävdar jag att pedagoger behöver öka förståelsen av hur dagens elever tänker 

kring sin roll i samhället och politiken. 

 

                                                 
1 Carle, J. (2000). Sid. 47 
2 Bondesamhället fanns i Sverige under 1700 – 1800 talet 
3 Andersson, A. (2000). Sid. 9 
4 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 17 
5 SOU (1999: 93) Sid. 4f;  SOU (1999:132) Sid. 3f 
6 Skolverket. (1999).  Sid. 7 
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Sociologen Jan Carle, beskriver i sin bok Opinion och Aktion. En sociologisk studie av 

ungdomar och miljö undersökningar som visar att det politiska engagemanget hos ungdomar 

minskar, men att intresset för samhället och samhällsfrågor ändå är bestående7. Dessutom 

känner inte dagens ungdomar någon stark anknytning till de politiska partierna eftersom 

deras värderingar inte passar in i dagens politiska struktur.8 Det spekuleras då i huruvida den 

nuvarande politiska strukturen kommer att bestå, eller om partipolitiken är på 

upphällningen.9  

 

Samhället och den politiska strukturen är något som berör alla medborgare i Sverige och 

därför anser jag det intressant att närmare studera ungdomars attityd gentemot politik. 

Uppsatsen behandlar också hur ungdomars politiska attityd är påverkad av kön och storlek på 

hemstad. 

 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars politiska intresse. Jag kommer närmare att 

studera hur intresset är beroende av kön och storlek på hemstad.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar användas: 

• Är dagens ungdomar intresserade av politik? 

• Hur påverkas ungdomars politiska intresse av könstillhörighet? 

• Hur påverkas ungdomars politiska intresse av storlek på hemort? 

• Hur uttrycker dagens ungdomar sitt politiska intresse? 

• Vill dagens ungdomar förändra det politiska systemet, och i så fall hur? 

 
Resultaten av studien kommer även att ställas mot Ungdomsstyrelsens studie om ungdomars 

attityder till politik. 

 

                                                 
7 Carle, J. (2000). Sid. 88 
8 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 187 
9 Carle, J. (2000). Sid. 78f 
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Uppsatsens disposition 

Det första kapitlet börjar med en inledning till uppsatsen samt syftet med uppsatsen och dess 

frågeställningar. I det andra kapitlet finns metoden som innefattar urval, genomförande samt 

en presentation av skolorna i undersökningen. Här återfinns även avgränsningarna. Därefter, i 

det tredje kapitlet, presenteras teorin som uppsatsen grundar sig på. Vidare följer tidigare 

forskning som bedrivits inom området och som är relevant för den här uppsatsen. I det fjärde 

kapitlet redovisas resultaten av den egna undersökningen med både text och diagram. Varje 

resultat återföljs av en analys där resultaten diskuteras utifrån uppsatsens teori. I kapitel fem 

återfinns en avslutande diskussion där hela uppsatsen utvärderas samt en slutlig summering. 

Vidare under samma kapitel återfinns en diskussion om vad fortsatt forskning kan behandla. 

Kapitel sex innehåller en referenslista med använd litteratur och elektroniska källor. Sist i 

uppsatsen ligger en bilaga som visar missivbrevet10 och enkäten.  

 

 

                                                 
10 Missivbrev är ett brev som innehåller information om syftet till en studie samt instruktioner om hur enkäten 

ska fyllas i. Brevet är antingen separat eller ligger som ett försättsblad till enkätformuläret. 
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Kapitel 2 Metod 
 

För att undersöka ungdomars politiska intresse har jag valt att använda en kvantitativ metod. 

För att tydligt kunna se om det politiska intresset påverkas av könstillhörighet eller storlek på 

hemort behövdes så många informanter som möjligt. Genom att undersöka ett större urval 

blev det också möjligt att presentera en bredare bild av ungdomars politiska intresse. Jag 

anser det också intressant att kunna jämföra den här studien med Ungdomsstyrelsens 

undersökning som berör ungdomars politiska intresse. För att kunna göra den jämförelsen på 

så lika grunder som möjligt anser jag det även lämpligt att den här studien är kvantitativ.  

 

Alternativt kunde jag gjort en kvalitativ undersökning med djupintervjuer för att få en 

djupare förståelse kring ämnet. Jag är medveten om att den metod som använts utesluter ett 

djupare perspektiv på ungdomars attityder till politik. Eftersom informanterna enbart kryssat 

i det alternativ som passar dem bäst har det inte funnits möjligheter att mer ingående studera 

varför de tänker på ett visst sätt kring det aktuella ämnet. 

 

En studies validitet påverkas av om frågorna i exempelvis en enkät är av betydelse för den 

aktuella undersökningen. Om kopplingen mellan frågorna i enkäten och 

problemformuleringen är stark har undersökningen en hög validitet. Ur frågorna ska det 

direkt gå att utläsa ett svar på det problem som undersöks. Validiteten i uppsatsen är alltså 

hög om uppsatsskrivaren mäter det den avser att mäta.11 Jag anser att den här studiens enkät 

har frågor som svarar mot syftet och därmed har en hög validitet. 

 

Reliabilitet mäter undersökningens stabilitet. Om en studie har hög reliabilitet innebär det att 

informanten skulle ge samma svar på samma fråga vid ett senare tillfälle. Det är ett problem 

eftersom människan alltid interagerar och påverkar/påverkas av andra individer.12 Det är 

alltså svårt att ha reliabilitet i en kvalitativ undersökning. Då min studie innefattar en enkät 

kan studien antas ha en förhållandevis god reliabilitet. 

 

                                                 
11 Svenning, C. (1996). Sid. 60 
12 Trost, J. (2001). Sid. 59f 
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Kvantitativa studier förutsätter hög standardiseringsgrad. Standardisering betyder brist på 

variation, att alla informanter svarar på samma frågor under likvärdig situation.13 För att få 

hög standardisering på min studie skrev jag ett missivbrev med instruktioner angående 

enkäten till lärarna som senare skulle lämna den till eleverna. Syftet var alltså att alla 

informanter skulle få likvärdig information till samma enkät. 

 

 

Urval 

De ungdomar som deltagit i studien går sista året i grundskolan och är alltså 15 eller 16 år 

gamla. Jag valde den åldersgruppen eftersom eleverna har rösträtt vid nästa riksdagsval. 

Dessutom har de under tiden i grundskolan studerat det svenska samhället och de politiska 

partierna. Min förhoppning är att elever som går det nionde året i grundskolan har insikt i hur 

det svenska samhället styrs. Det borde innebära en ökad förståelse för den politiska arenan 

vilket förhoppningsvis leder till en möjlighet att ta ställning i politiska frågor.  

 

Skolorna i undersökningen 

Skolorna som valts till studien är skolor som finns inom mitt nätverk av pedagogiska 

kontakter. Det innebär att undersökningen grundas på ett bekvämlighetsurval, eftersom jag 

använt mig av informanter som funnits nära till hands.14 På grund av den tidspress som finns 

ansåg jag det inte möjligt att göra ett annat urval. 

 

Skänninge 

Skänninge är en liten ort med cirka 3 500 invånare. Det finns bara en skola som har elever i 

år 7-9. På skolan finns cirka 300 elever. Förutom ungdomarna från Skänninge har skolan 

också elever från Väderstad och Normlösa.15  

 
Norrköping 

Djäkneparksskolan ligger i centrala Norrköping. På skolan finns cirka 330 elever i år 6-9. 

Skolan har inriktningsklasser i basket och dans.16 Skolans upptagningsområde innefattar 

                                                 
13 Trost, J. (2001). Sid. 55 
14 Trost, J. (2001). Sid. 30 
15 www.utb.mjolby.se/trojenborgsskolan/trojan.html  03-10-28  kl. 9:32 
16 www.edu.norrkoping.se/djaknepark/index.shtml 03-10-28  kl. 9:58 

  

http://www.utb.mjolby.se/trojenborgsskolan/trojan.html
http://www.edu.norrkoping.se/djaknepark/index.shtml
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Norrköping centrum och Lindö men på grund av inriktningsklasserna söker sig elever från 

hela kommunen till skolan.  

 

Stockholm 

Blommenbergsskolan är den största skolan i undersökningen. På skolan finns cirka 430 

elever i år 6-9. Skolan ligger nära innerstaden i Stockholm.17

 

 

Enkäten 

De flesta kvantitativa undersökningar har en hög struktureringsgrad. Den enkät som ligger 

till grund för den här uppsatsen är strukturerad då den innehåller 12 av 13 frågor med fasta 

svarsalternativ. Det betyder att informanten får kryssa för ett av de redan givna 

svarsalternativen. Den sista frågan i enkäten är en öppen fråga där informanten utan 

svarsalternativ får formulera sina synpunkter. Det finns endast en öppen fråga i enkäten så att 

inte informanten ska tröttna och sluta svara på frågorna.18 Dessutom hade det krävts en 

kvalitativ metod om enkäten innehållit många öppna frågor.  

 

I början av år 2003 publicerade Ungdomsstyrelsen en studie om ungdomars attityder och 

värderingar, De kallar oss unga. Den undersökningen innefattar även ungdomars politiska 

intresse. Statistiska centralbyrån gjorde i samarbete med Ungdomsstyrelsen en postal enkät 

som besvarades av människor bosatta i Sverige från 16 års ålder. Eftersom jag förutsätter att 

den enkäten är utformad av specialister har jag valt att använda några av dessa frågor i min 

enkät. Frågorna 3, 4, 6, 7, 11 och 12 är helt eller delvis tagna från den enkät som 

publicerades av Ungdomsstyrelsen, se Bilaga.    

 

Utifrån Ungdomsstyrelsens enkät och mina frågeställningar formulerades de frågor som 

innefattas i enkäten. Varje enkätfråga jämfördes med uppsatsens frågeställningar för att 

säkerställa relevansen. Därefter kontrollerade jag att varje frågeställning fanns med i enkäten. 

Efter noggrant övervägande gjordes sedan en pilotundersökning på tre elever i år 8. Det kan 

                                                 
17 www.blommenbergsskolan.se   03-10-28  kl.10:13 
18 Bryman, A. (2002). Sid 147 
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vara anmärkningsvärt att de elever som ingår i pilotundersökningen är yngre än målgruppen, 

men eftersom de kunde svara på enkäten utan problem ansåg jag den tillräckligt tydlig. 

 

Enkäten skickades ut med post till de olika skolorna. Jag hade telefonkontakt med de berörda 

lärarna flera gånger innan enkäten skickades. Med enkäten skickades ett brev med 

instruktioner som skulle vara till hjälp för läraren. Då det var läraren som sedan skulle 

instruera eleverna hur de skulle fylla i enkäten var brevet avskiljt från enkäten. Eftersom jag 

inte hade möjlighet att lämna ut alla enkäter själv och min önskan var att alla elever skulle få 

så likvärdig information som möjligt bad jag lärarna muntligt ge eleverna mina skrivna 

instruktioner i stället för att jag skulle ge den informationen på någon skola.  

 

 

Bearbetning av enkäten 

De tre klasser som innefattas av den här undersökningen består av sammanlagt 69 elever. Av 

dem svarade 67 elever. De som inte fyllde i enkäten var vid tillfället inte närvarande på grund 

av sjukdom. I en kvantitativ undersökning görs det vanligtvis en bortfallsanalys för att 

beräkna antalet obesvarade enkäter. En bortfallsanalys brukar göras om man har en 

svarsfrekvens lägre än 75 procent.19 I den här undersökningen är bortfallet 3 procent vilket 

betyder att det inte behövs en bortfallsanalys av den här studien.  

 

Efterhand som enkäterna kom tillbaka bearbetades de. Jag är medveten om att det finns 

speciella dataprogram för att sammanställa enkätundersökningar. Efter inmatning av data 

från enkäter i ett dylikt dataprogram visas frekvenstabeller på intressanta svar som 

framkommit av materialet. Jag har dock räknat och sammanställt den här undersökningens 

enkäter för hand.  Med utgångspunkt i sammanställningen letade jag sedan efter intressanta 

och anmärkningsvärda faktorer som sedan beskrivs och illustreras i tabeller och diagram 

senare i uppsatsen. Resultaten har sedan analyserats och kopplats till teorin. 

 

                                                 
19 Trost, J. (2001). Sid. 118 
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Vissa informanter har i enkäten uteslutit vissa frågor. Det räknas som sekundärt bortfall, och 

de svaren utesluts ur undersökningen.20 Det förekommer också informanter som markerat 

mellan svarsalternativen. De svaren får också värdet noll i undersökningen. 

 
 
Avgränsningar 

Jag är medveten om att den här undersökningen är liten. Dock är den av betydelse då den kan 

visa om Becks teori om individualiseringen finns i det svenska samhället. Det var också av 

betydelse för mig att närmare få kunskap om hur en kvantitativ undersökning genomförs, 

samt vilka skillnader som finns vid analys av kvalitativa och kvantitativa studier.  

 

Eftersom den här studien innefattar få informanter så är den inte representativ i statistisk 

mening.21 Det beror också på att urvalet inte är slumpmässigt utvalt. Materialet innehåller 

heller inte samma proportioner för exempelvis kön, etnicitet och klasstillhörighet som hela 

landet. Däremot så kan den här undersökningen innehålla en god representativitet för skolorna 

som ingår i studien. Förhoppningen är också att undersökningen kan ge en antydan om 

Sveriges ungdomars politiska intresse. 

 

 

                                                 
20 Trost, J. (2001). Sid. 114 
21 Trost, J. (2001). Sid. 33 
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Kapitel 3 Tidigare forskning   
 

I det här kapitlet kommer såväl teori som tidigare forskning om ungdomars politiska intresse 

presenteras. Den teori som beskrivs kommer sedan att användas för att analysera föreliggande 

uppsats enkätundersökning. I teorin är tyngdpunkten på sociologen Ulrich Becks teori om 

individualiseringen, men även andra tankar om värderingsförskjutningar och ungdomar finns 

representerade. I avsnittet om tidigare forskning presenteras relevanta studier för uppsatsen. 

Jag är medveten om att det presenteras studier som är gjorda på ungdomar som idag är många 

år äldre än de ungdomar som ingår i den här uppsatsens undersökning. Jag anser dock de 

resultaten relevanta eftersom de belyser den värderingsförskjutning som går att skönja hos 

dagens ungdomar. 

 

 

Teori  

Politik är ett stort och vidsträckt begrepp som dagligen används. Eftersom jag dessutom anser 

att det finns flera olika definitioner av begreppet definierar jag politik nedan så att förvirring 

inte uppstår. Då det i uppsatsen diskuteras om politik syftar jag till den politik som bedrivs 

inom exempelvis partierna, regeringen riksdagen och fackföreningar. Det är en politik som 

bedrivs av politiker som skriver motioner och beslutar i olika fullmäktige eller departement. 

Det är en politik som ofta likställs med offentligheten, och att politik enbart är ett politiskt 

system som inte innefattar andra politiska aktioner som till exempel att skriva på 

namninsamlingar eller delta i olika bojkotter.22  

 

Ulrich Becks teori om individualisering har sin utgångspunkt i dagens alltmer 

individualiserade samhälle. Individualiseringen sker inte slumpmässigt och är inte alltid en 

medveten utveckling. Individualiseringsprocessen sker i ett sammanhang som skapas av den 

utvecklade industriella välfärdsstaten.23 Individualiseringen är alltså inget självvalt fenomen, 

utan den utvecklingen har tvingats fram av välfärdsstatens och industrialiseringens 

utveckling. Beck anser att ”Välfärdsstaten är – kanske mot sin vilja - en försöksanordning för 

                                                 
22 Beck, U. (1996). Sid. 138f 
23 Beck, U. (1996). Sid. 134 
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betingning av jagrelaterade levnadssätt”.24 Ett exempel på det är betygssystemen i skolan 

som tvingar individer att redan i ungdomsåren visa vad de utifrån sig själva kan prestera.25  

 

Individualiseringen sker på de flesta arenor där individen interagerar. En kärnfamiljs 

medlemmar hade förr givna roller, såsom att fadern försörjde och modern var hemma och 

uppfostrade barnen. I dag är de rollerna inte längre givna. Numer består kärnfamiljen av mer 

oberoende vuxna där båda arbetar, försörjer och uppfostrar barn. De flesta vuxna strävar mot 

att bli oberoende av andra för att till exempel kunna försörja sig själv. Det är i dag inte längre 

självklart att en kvinna kan försörja sig själv och sina barn enbart på ekonomiskt underhåll 

från mannen vid en eventuell skilsmässa. Det innebär att kvinnan själv måste skaffa sig en 

utbildning och ett arbete, så att hon oberoende av någon annan kan skapa sin trygghet. 

Dessutom är de sociala rättigheter som i dag finns i samhället individuella såsom exempelvis 

arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning.26  

 

Individualiseringsprocessen äger rum på de flesta sociala arenor, vilket resulterar i en alltmer 

splittrande social struktur. I stället för de traditionella förutsättningar som förr var en 

ekonomisk trygghet, såsom kärnfamiljen, finns individens trygghet hos sig själv samt hos det 

sociala trygghetsnät som finns i en välfärdsstat. Individen är på så sätt i dag mer beroende av 

sig själv, hur livet ter sig i form av exempelvis yrke och klasstillhörighet, istället för familj 

och arv som det tidigare var.27

 

Enligt Beck är dagens medborgare fria från kollektivet och handlar utifrån en individuell 

kunskapsbas. De politiska partierna symboliserar inte längre en universell sanning utan 

individen bildar sig en uppfattning i varje sakfråga. Det innebär att politiken i dag blir än 

viktigare, dock kanske i annan form än den rådande höger/vänsterskalan.28  

 

Eftersom människorna i en välfärdsstat blir alltmer individualiserade och politikens arena 

inte utvecklas åt samma håll uppstår ett glapp mellan folket och politiken. Den politiska 

strukturen och individens politik befinner sig på olika politiska arenor. De politiska partierna, 
                                                 
24 Beck, U. (1996). Sid. 137 
25 Beck, U. (1996). Sid. 135 
26 Beck, U. (1996). Sid. 136 
27 Beck, U. (1996). Sid. 134f 
28 Beck, U. (1996). Sid. 135 

  



Frida Engström/ GRU 2004-01-06 16

fackföreningar med flera har byggt sin makt kring ett klassmedvetande. I dag är de politiska 

frågorna och värderingarna, exempelvis miljöfrågan, alltmer sällan påverkad av 

klasstillhörighet. Det medför att länkarna mellan de politiska partierna, som fortfarande har 

spår kvar av klassrelaterade ideologier, och folket blir allt svagare.29 Det innebär också att 

andra politiska handlingar aktiveras alltmer, vilket kan leda till att politiska processer 

försvåras.30  

 

Individualisering betyder inte att folket är politiskt ointresserade. Det betyder dock att det 

uppstår en klyfta mellan folkets engagemang och den politiska arenan, och den politiska 

arenan kan inte längre delas i en höger/vänsterskala. Höger och vänster blandas, beroende på 

sakfrågan som står i fokus för diskussionen. Det uppstår en subpolitik som innehar aktörer 

utanför det politiska systemet.31

 

Med subpolitik åsyftas den politik som inte får plats inom den politiska arenan. Dessa 

handlingar är oordnade på ett sätt som de politiska handlingarna inte är. Det är ofta 

moraliserande handlingar, såsom trädkramning, där subpolitiken genom ett annat sätt än 

motioner visar vilka värderingar och åsikter samhällsmedborgarna bär på. Subpolitiken är 

alltså mer individuell och passar därmed den individualiserade medborgaren bättre.32

 

Sociologen Casten von Otter menar att det finns trender som påverkar dagens samhälle. En 

av dessa trender är sekulariseringen, som även den innebär att medborgarna blir alltmer 

individualiserade. Svenskarna, som von Otter syftar till, refererar i dag hellre till sig själva än 

till en ideologi eller religion. Kollektiva ideologier blir allt oftare oanvändbara eftersom 

värderingar i dag är mer situationsbundna och specifika. Sekulariseringen innebär att 

medborgarna i större utsträckning ifrågasätter givna auktoriteter och traditionellt givna roller, 

såsom exempelvis könsroller. Det betyder att samhällets beslutande organ inte längre får en 

självklar tilltro. Eftersom individerna dessutom hellre refererar till sig själva blir auktoriteter 

                                                 
29 Beck, U. (1996). Sid. 137f 
30 Beck, U. (1996). Sid. 149 
31 Beck, U. (1996). Sid. 142f 
32 Beck, U. (1996). Sid. 140f 
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och värderingar mer begränsade och mindre sammanhängande i ideologier eller 

livsåskådningar.33   

 

Niklas Lundblad beskriver värderingsförskjutningar som han menar finns hos ungdomar i 

Sverige. Det går även skönja värderingsförskjutningar hos vuxna, om än inte lika tydligt. 

Orsakerna till att det uppkommit värderingsförändringar i Sverige är bland annat den 

tekniska utvecklingen, västvärldens ökade välstånd och uteblivandet av krig. Samtidigt är 

ungdomarna idag annorlunda i jämförelse med tidigare generationer. Dagens ungdomar har 

god insikt i värderingar, innehar postmateriella värderingar, är välutbildade och 

allmänbildade och vill leva ut sin individualitet och personlighet.34 De unga medborgarna har 

också ett globalt perspektiv där de värnar om miljön och mänskliga rättigheter.35 Det går att 

utläsa en misstro gentemot auktoriteter hos dagens individualiserade ungdomar som alltmer 

tar avstånd till kollektivet. Det finns ett ökat intresse för självförverkligande och 

individualism. Ungdomarna vill inte vara en liten del av något stort utan strävar efter att bli 

individuellt betydelsefull. 36

 

Det finns flera likheter hos Beck, von Otter och Lundblad. Alla tre visar på ett samhälle där 

medborgarna går ifrån kollektivet och blir alltmer fokuserade på sig själva genom en 

individualiseringsprocess. Med olika infallsvinklar i processen ger Beck, von Otter och 

Lundblad en samlad bild av individualiseringsprocessen. 

 

Tidigare forskning om ungdomars politiska intresse 

Livsvillkoren har förändrats och är mer individuella för dagens unga i jämförelse med 

tidigare generationer. Sociologen Anders Bruhn menar att vår tids samhälle alltmer 

karaktäriseras av olika levnadsvillkor mellan människor vilket har resulterat i ökad social 

rotlöshet och minskad kollektiv kontroll. Det innebär att medborgarna i dag är alltmer 

utlämnade åt egna beslut då det inte längre finns några givna auktoriteter.37 Bruhn har gjort 

en kvalitativ undersökning med djupintervjuer för att få en djupare förståelse för ungdomars 

resonemang angående politik. Det visade sig att ungdomar tog avstånd från politiken 
                                                 
33 von Otter, C. (2003). Sid. 69 
34 Lundblad, N. (2000). Sid. 172 
35 Lundblad, N. (2000). Sid. 174f 
36 Lundblad, N. (2000). Sid. 177f 
37 Bruhn, A. (2000). Sid. 70 
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eftersom de ansåg att debatterna som politiker förde, i exempelvis media, inte inkluderade 

dem. Enligt Bruhn var det då naturligt att unga inte engagerar sig politiskt.38  

 

En ny form av politik kan vara de sociala organisationer och rörelser som får allt fler 

anhängare och som berör enskilda sakfrågor. Organisationer som fått fart under senare år är 

INGO´s (International Non Governmental Organisations), såsom Attac och Greenpeace. Det 

är organisationer som är icke-statliga och ofta ideella, som skapar opinion eller debatt kring 

samhället genom olika praktiska handlingar såsom exempelvis demonstrationer.39 Det kan 

också handla om olika former av civil olydnad eller ageranden utanför de traditionella 

handlingsvägarna, som verkar ge mer och mer genomslagskraft. Kanske är detta en reaktion 

mot att dagens politiska system inte innefattar ungdomars värderingar. 40  

 

Institutet för Framtidsstudier har under åren 1989 till 1996 gjort en studie angående 

ungdomars värderingar. Ungdomarna i undersökningen var alla födda på 70-talet. Det var en 

rikstäckande undersökning som varje år gjorde en studie innefattande mellan 800-2 400 

ungdomar. Undersökningen beskrivs i boken 70-talister. Om värderingar förr, nu och i 

framtiden. Författarna Åke Andersson, chef vid Institutet för framtidsstudier, Thomas Fürth, 

forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier, och Ingvar Holmberg, docent i statistik 

vid Göteborgs universitet, är eniga om att värderingar är beroende av vilken tid de existerar i. 

Våra ungdomar har andra värderingar än människor från äldre generationer, eftersom 

värderingarna skapades i olika tidsperioder.41 Författarnas hypotes är att dagens unga har 

värderingar som inte passar in i det gällande industriella samhället utan tillhör ett så kallat K-

samhälle.42 K-samhället karaktäriseras av kunskap, kompetens, kreativitet, kommunikation 

och kultur.43 Resultatet av författarnas undersökning stärker deras hypotes. De tycker sig 

kunna se en postmaterialism växa fram som är mer överensstämmande med K-samhället än 

den höger/vänsterskala som är den politiska strukturen i dag. De menar att ungdomars 

värderingar i dag förskjuter politiken mot nya och andra dimensioner.44  

                                                 
38 Bruhn, A. (2000). Sid. 70 
39 Thörn, H. (2002). Sid. 154f 
40 Thörn, H. (2002). Sid. 165 
41 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 43 
42 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 30 
43 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 12 
44 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 163f 
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Författarna delar in 70-talisterna i två grupper, en materialistisk grupp och en 

postmaterialistisk grupp. Den materialistiska gruppen består av mestadels pojkar med lägre 

utbildning som värnar om sitt eget, inte vill flytta från sin hemstad och förespråkar de 

rangsystem och värden som kännetecknat industrisamhället. De är skeptiska mot förändringar 

och vill att samhället ska stagnera. Merparten av ungdomarna är anhängare till den 

postmaterialistiska gruppen som består av ungdomar med högre utbildning, vänlig inställning 

till invandrare, förespråkare av ett klasslöst samhälle och kan tänka sig att flytta från sin 

hemstad. Den här gruppen är på så sätt positiv till förändringar.45  

 

I Demokratirådets rapport Det unga medborgarskapet visas att engagemanget i politiska 

partier har minskat men att ungdomar aktiverar sig genom att allt oftare skriva på 

namninsamlingar, protestera och delta i bojkotter. Det går att se en förskjutning från 

deltagandet i politiska partier till mer enkla och mindre förpliktande aktiviteter. 46 Vidare 

visade undersökningen att flickor är mer aktiva än pojkar i att delta i manifestationer och att 

delta i bojkotter. Pojkar tar hellre kontakt med högt uppsatta tjänstemän eller massmedia.47 

Jan Carle visar i sin studie av ungdomar och miljö att ungdomar inte är mer aktiva än övriga 

befolkningen, med undantag för de allra yngsta ungdomarna, som i något högre grad deltar i 

bojkotter, lämnar ekonomiska bidrag och skriver på namnlistor.48 Det är fler pojkar som 

uppger att de är politiskt intresserade än flickor. Bland ungdomar är dock pojkarnas politiska 

intresse neråtgående medan de unga flickornas politiska intresse ökar.49  

 

I artikeln Å ena sidan och å andra sidan har Adrienne Sörbom, doktorand på Sociologiska 

institutionen vid Stockholms universitet, analyserat varför de svenska medborgarnas 

engagemang i politiken minskar. Hon utgår från 23 egna djupintervjuer där det framgår att 

det krävs för mycket tid för att förändra något via politiska partier och det är svårt att utföra 

direkta handlingar. Det är lättare om individen själv kan få välja hur mycket engagemang 

som ska läggas på politiken. De yngsta uppgav att medierna var ett bra sätt att påverka. Dock 

framgår det inte i artikeln hur gamla de yngsta är. Slutsatsen av artikeln är att engagemanget 
                                                 
45 Andersson, Å. m fl. (1997). Sid. 164 
46 Petersson, O. M fl. (1991). Sid. 145 
47 Petersson, O. M fl. (1991). Sid. 79ff, 146 
48 Carle, J. (2000). Sid. 82 
49 Carle, J. (2000). Sid. 87 
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inom politiken blir mer ifrågasatt men allt mer väsentlig. Den förändring som den politiska 

strukturen nu genomgår gör det mer komplicerat för individen att vara aktiv i ett politiskt 

parti. Det tar sig störst uttryck hos de unga, kanske beroende på att när politik blev viktigt är 

det inte längre självklart att den nuvarande politiska strukturen ska bestå.50  

 

Då politiken är på väg att individualiseras betyder det inte att politiken blir mindre intressant 

eller viktig utan att politikernas makt kan reduceras. De politiska ideologierna bryts ner i 

olika sakfrågor. Dessa sakfrågor analyseras sedan av varje individ utifrån fler perspektiv än 

tidigare. Det resulterar i att sakfrågorna också ifrågasätts på fler sätt än tidigare, och gör hela 

den politiska proceduren mer komplicerad och svårare att genomföra. Då varje parti ses som 

en helhet kan det vara svårt, förutsatt att individen vill ta ställning i varje sakfråga, att ”köpa 

hela konceptet”.51

 

Ungdomsstyrelsen publicerade år 2002 en ny studie, De kallar oss unga. Den behandlar 

ungdomars attityder och värderingar, vilket även innefattar ungdomars politiska intresse. 

Undersökningen innefattar 5 000 människor i åldern 16 – 29 år som slumpmässigt blivit 

utvalda.52 Resultatet i undersökningen visar att ungdomars engagemang för politik har 

minskat i jämförelse med Ungdomsstyrelsens undersökning år 1997, Ny tid - Nya tankar. De 

ungdomar i åldersgruppen 16 – 29 år som är mycket eller ganska intresserade av politik i 

allmänhet är färre nu, 50 procent år 2002 (10 procent är mycket intresserade och 40 procent 

ganska intresserade) i jämförelse med 56 procent år 1997.53 Ungdomsstyrelsen undersökte 

också om jag röstar när det är val. Ungefär 64 procent av ungdomar mellan 16-19 år kan 

tänka sig att rösta när det är riksdagsval. Bland de äldre ungdomarna var det fler som röstade. 

Emellertid har ungdomars förtroende för politiker ökat efter den misstro som fanns gentemot 

politiker under början av 1990-talet.54  

 

Enligt Ungdomsstyrelsens undersökning är cirka 8 procent av ungdomarna mellan 16-19 år 

medlemmar i politiska partier.55 Däremot visade Ungdomsstyrelsens undersökning från 1997, 

                                                 
50 Sörbom, A. (2000). Sid.18f 
51 Sörbom, A. (2000). Sid.14f 
52 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. (2003). Sid. 28 
53 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. (2003). Sid. 163f 
54 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. (2003). Sid. 11 
55 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. (2003). Sid 169 
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Ny Tid – Nya Tankar, att nästan 60 procent av ungdomarna då kunde tänka sig att bli medlem 

i ett politiskt parti.56 Samma åldersgrupp ungdomar agerar inte utifrån ett politiskt 

engagemang speciellt ofta. Även om antalet ungdomar som skriver på namninsamlingar och 

stödjer bojkotter/köpstrejker har minskat något sedan 1997 uppger ändå cirka 97 procent att 

de har eller kan tänka sig att skriva på en namninsamling.57 Att utföra en politisk handling 

som ligger utanför de traditionella handlingsvägarna, såsom ockupera byggnader eller 

förstöra annans egendom har minskat från 27 procent år 1997 till 12 procent år 2002 bland 

ungdomar i åldern 16-29 år. Det finns ingen skillnad bland svaren om man jämför pojkar och 

flickor.58

 

Ungdomsbarometern AB gör attitydundersökningar hos ungdomar. År 2000 gjordes en 

rikstäckande postal enkät där den statistiska tillförlitligheten anses vara generellt mycket god. 

6 821 ungdomar i åldern 16-26 år svarade.59 Undersökningen visar att intresset för politik 

ökar med åldern.60 Undersökningen visar också att de politiska partierna minskar i betydelse 

även om ungdomar fortfarande känner samhörighet med samhället.61 Ungdomar i dag har, 

enligt Ungdomsbarometerns undersökning, litet förtroende för politiker.62 Knappt 10 procent 

av ungdomarna tror att politiker är pålitliga och arbetar för folkets bästa. Ungdomars 

benägenhet att agera utanför de traditionella handlingsvägarna minskar ju äldre individerna 

är. Dock är det knappt 5 procent av ungdomarna som anser att dessa handlingar är rätt, 

exempelvis att släppa ut minkar om man anser det är fel att behandla djur på det sättet.63  

 

Ungdomsbarometern visar att engagemanget i samhällsfrågor är stort bland ungdomar, dock 

innefattar det inte de politiska partierna. Inte ens 30 procent kan tänka sig att vara medlem i 

eller arbeta för ett politiskt parti. 40 procent av ungdomarna har intresse för samhälle och 

politik, emellertid fler pojkar än flickor. Flickorna agerar efter sin övertygelse och anser det 

vara viktigare än pojkarna att rösta även om pojkarna diskuterar samhällsfrågorna i större 

utsträckning. Ungdomar är inte speciellt positiva till att engagera sig eller arbeta ideellt för 

                                                 
56 Ungdomsstyrelsens utredningar 10. (1998). Sid 104 
57 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. (2003). Sid. 175 
58 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. (2003). Sid 171ff 
59 Andersson, A. (2000). Sid. 74 
60 Andersson, A. (2000). Sid. 6  
61 Andersson, A. (2000). Sid. 22 
62 Andersson, A. (2000). Sid. 6 
63 Andersson, A. (2000). Sid. 20ff 
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någon förening eller hjälporganisation. De mindre traditionella organisationerna har dock 

lättare att locka till sig unga i jämförelse med andra organisationer. Ungdomsbarometerns 

undersökning visar att flickor och boende i storstäder har störst benägenhet att bli 

medlemmar och engagera sig i organisationer än pojkar och ungdomar från småstäder.64  

 

Enbart 10 procent av ungdomarna anser det meningslöst att rösta. Där finns även en skillnad 

beroende på vilken storlek på stad de bor i. De ungdomar som bor i glesbyggd har större 

benägenhet att gå till valurnan än vad storstadens ungdomar har.65   

 

Då det visat sig att Sverige har ett procentuellt högt valdeltagande skulle det kunna innebära 

att medborgarna har tilltro till politiken och dess maktutövare och att politikerna behandlar 

frågor som anses viktiga av befolkningen. Det kan också vara så att ett lågt valdeltagande 

innebär engagemang från befolkningen då det finns andra metoder, som till exempel 

bojkotter och demonstrationer, att försöka vara med och förändra i stället för att rösta i 

riksdagsval.66

 

Den tidigare forskning som presenterats ovan visar att det finns ett politiskt intresse hos 

ungdomarna. Intresset visar sig däremot i andra uttrycksformer än de som traditionellt 

använts. Beck, von Otter, Lundblad med flera visar att det industriella samhället förändras 

och påverkar dess medborgare. Individerna blir allt mer individualiserade och ideologier, 

livsåskådningar och världsbilder tappar fäste. De värderingar som samhällsmedborgarna 

besitter blir mer situationsbundna vilket innebär att politiska aktiviteter ändrar riktning. Det 

påvisas av Ungdomsstyrelsens och Ungdomsbarometerns undersökning att skriva på 

namninsamlingar och demonstrera blir allt vanligare, samtidigt som organisationer rörande 

specifika ändamål ökar. 

                                                 
64 Andersson, A. (2000). Sid. 27f 
65 Andersson, A. (2000). Sid. 27 
66 Carle, J. (2000). Sid. 78 

  



Frida Engström/ GRU 2004-01-06 23

Kapitel 4 Resultat och analys av enkätundersökningen 
 
Det här kapitlet innehåller den här studiens resultat som redovisas i text samt i vissa fall, för 

att tydliggöra, med diagram. Några av resultaten jämförs med Ungdomsstyrelsens resultat. 

Eftersom båda undersökningarnas resultat ligger förhållandevis nära varandra anser jag att 

min undersökning ger en god bild av ungdomars politiska intresse, och då inte enbart i de 

skolor som undersökningen bedrivits. 

 

Resultatet grundar sig på 67 enkätsvar från elever som går sista året i grundskolan. 

Informanterna bestod av 37 flickor och 30 pojkar. Det var 25 elever som svarade från 

Blommenbergsskolan i Stockholm, 20 svarade från Djäkneparksskolan i Norrköping och 22 

elever som svarade från Trojenborgsskolan i Skänninge. Se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Fördelning av informanterna i undersökningen 

 Pojkar Flickor Totalt 

Stockholm 12 13 25 

Norrköping 8 12 20 

Skänninge 10 12 22 

Totalt 30 37 67 

Källa: Egen undersökning 

 

 

Delaktighet i den rådande politiska strukturen 

57 procent av ungdomarna i den här undersökningen anser att det är viktigt vilket parti som 

styr Sverige och 79 procent tror att de kommer att rösta vid riksdagsvalen när de får rösträtt. 

Här finns inga skillnader mellan pojkar och flickor eller vilken stad informanterna bor i. 

 

57 procent av ungdomarna tycker att det är mycket eller ganska viktigt att framföra sina 

åsikter till dem som bestämmer i samhället. Däremot är det inte lika många som tror att det 

alltid är möjligt.  Endast 6 procent av informanterna anser sig kunna göra sin röst hörd i 

politiska frågor även om 30 procent kan göra sig hörda ibland. Se Diagram 1. 
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Undersökningen visar också att 27 procent anser att det i alla frågor går att påverka samhället 

utan att vara politiker, medan 40 procent tror att det ibland går att påverka samhället även 

utan att vara politiker. Se diagram 1. Det är inga större skillnader mellan pojkar och flickor 

eller hemort. 

 

Diagram 1. Göra sig hörd och påverka samhället utan att vara politiker
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Källa: Egen undersökning 

 

 

Analys 

Informanterna som tror att de kan göra sin röst hörd i politiska frågor eller tror att de kan 

påverka samhället utan att vara politiker är få. Det kan bero på att de inte känner tillräcklig 

förtrogenhet med det nuvarande politiska systemet. Om informanterna känner ett glapp 

mellan sig själva och den politiska strukturen blir det naturligt att inte tro att möjligheten att 

påverka finns. Glappet mellan politikens arena och ungdomarna kommer att öka än mer om 

det rådande politiska systemet inte passar de i dag mer individualiserade ungdomarna. 

Undersökningen visar att det finns politiskt intresserade ungdomar men att de inte alltid 

känner att de kan vara med och påverka samhällets utveckling. Det ger ytterligare signaler 

om att ungdomarna i dag blir alltmer individualiserade och att det rådande politiska systemet 

allt mindre passar ihop med ungdomarna. 
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Politiskt intresse 

25 elever av 67 ansåg sig vara mycket eller ganska intresserade av politik, vilket ger ett 

resultat på 37 procent. I Ungdomsstyrelsens undersökning går det att utläsa ett resultat där 50 

procent av ungdomarna i åldern 16-29 år är mycket eller ganska intresserade av politik. Av 

Norrköpingseleverna är 55 procent mycket eller ganska intresserade av politik, medan det i 

Skänninge är enbart 18 procent. Bland Stockholmseleverna svarade 40 procent att de var 

mycket eller ganska intresserade. Det är inte stora skillnader mellan könen i den här frågan. 

35 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna uppger sig vara mycket eller ganska 

intresserade av politik. Flickorna i Skänninge är minst intresserade av politik medan det i 

Norrköping är flest pojkar som är intresserade av politik. Se Diagram 2. 

 

Diagram 2. Antal ungdomar som är mycket/ganska intresserade 
av politik.
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 Källa: Egen undersökning 

 

 

Analys  

Det går inte att se någon drastisk skillnad mellan Stockholm och Norrköping. Däremot i 

Skänninge är det få som är politiskt intresserade. Det kan bero på att det inte finns så stort 

utbud av politiska aktiviteter eller föreningar i Skänninge. Skänningeeleverna behöver 
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förflytta sig till annan ort för att delta medan det antagligen i de större städerna finns många 

aktiviteter i närmiljön. 

 

Makten är ofta centrerad till de större städerna och Skänninge tillhör en kommun där 

kommunledningen sitter i en annan stad. Det kan medverka till Skänningeelevernas svala 

politiska intresse. Det blir möjligen lättare att engagera sig och ha en åsikt om politiken finns 

i individens närområde och på så sätt, utan större ansträngning, blir en del av ungdomarnas 

vardag. I Skänninge finns få politiska organisationer representerade, även om de finns i 

närmsta stad. Om det då redan finns ett glapp mellan politiken och ungdomarna, blir glappet 

naturligt större i en liten ort där politiken inte är lika tillgänglig. 

 
Det kan också vara så att individualiseringsprocessen har kommit längre i Stockholm och 

Norrköping än i Skänninge. Det vore logiskt att stora städer ligger före i utvecklingen då det 

finns fler företag och individer som har en tätare kontakt med övriga västvärlden. Det innebär 

då att det troligen finns ett större utbud av subpolitik som passar ungdomar bättre i de större 

städerna. Det innebär alltså att ungdomarna i Skänninge kanske har ett politiskt intresse, men 

inte kan uttrycka det eftersom det inte finns lämpliga organisationer eller aktiviteter i 

närheten. 

 

Min undersökning visar ändå att det finns ett politiskt intresse hos ungdomarna. Det kan dock 

vara svårt att veta om det är ett traditionellt politiskt intresse eller subpolitiskt. Då frågan 

enbart efterfrågade politiskt intresse fick informanten själv avgöra definitionen på politik. 

Det innebär att gränsen mellan traditionell politik och subpolitik inte är tydlig. 

Undersökningen visar ändå att intresset inte ges uttryck via politiska partier utan i andra 

politiska former. Ungdomarna i den här undersökningen har åsikter om vad som är rätt och 

fel och de är beredda att visa sin ståndpunkt och i vissa fall engagera sig i någon aktivitet för 

att försöka förbättra saken i fråga. Det kan te sig naturligt att de då vänder sig till andra 

organisationer än politiska partier, eftersom partierna sammankopplas med ideologier och 

kollektiv vilket inte passar ungdomarna idag enligt Beck och von Otter. 
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Politisk aktivitet 

Den mest förekommande aktiviteten i den här undersökningen är att skriva på en 

namninsamling. 90 procent av informanterna kan tänka sig att skriva på en namninsamling 

eller har gjort det. Det är något fler flickor (92 procent) än pojkar (87 procent) som anser att 

metoden är ett bra alternativ att påverka politiken. Se Diagram 3. Här syns ingen skillnad 

mellan informanternas hemorter. I Ungdomsstyrelsens undersökning är det 97 procent av 

ungdomar i ålder 16-29 år kan tänka sig att skriva på en namninsamling eller har gjort det. 

 

En annan vanlig aktivitet hos ungdomarna är att demonstrera. 72 procent av ungdomarna kan 

tänka sig att delta i lagliga demonstrationer eller har gjort det. Fler flickor än pojkar har 

deltagit eller kan tänka sig att delta i den här aktiviteten. 81 procent av flickorna och 60 

procent av pojkarna. Se Diagram 3. Det finns ingen anmärkningsvärd skillnad mellan 

städerna. 

 

67 procent av ungdomarna har eller kan tänka sig att bära märken eller symboler som 

uttrycker en åsikt. Här är flickorna mer aktiva än pojkarna. 81 procent av flickorna medan 50 

procent av pojkarna har eller kan tänka sig att använda det här uttryckssättet. Se Diagram 3. 

Det finns ingen nämnvärd skillnad mellan städerna. 

 

Över hälften av ungdomarna har arbetat ideellt eller kan tänka sig att till exempel samla in 

pengar. Totalt har 57 procent av ungdomarna uppgett att ideellt arbete är en aktivitet som är 

lämplig för att påverka samhället. 73 procent av flickorna men enbart 37 procent av pojkarna 

kan tänka sig den här aktiviteten. Se Diagram 3. Det skiljer sig också mellan städerna. I 

Skänninge är det 64 procent av ungdomarna som har eller kan tänka sig att arbeta ideellt, i 

Norrköping 60 procent och i Stockholm 48 procent. Aktivitetens popularitet sjunker alltså ju 

fler invånare staden har. Se Diagram 4. 
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Diagram 3. Politiska aktiviteter ungdomar har eller kan tänka sig 
att utföra
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Källa: Egen undersökning 

 

Skriva på en namninsamling, demonstrera och bära märken eller symboler som uttrycker en 

åsikt är enligt min undersökning några vanliga aktiviteter hos informanterna. Det är dessutom 

mer tilltalande för flickor än pojkar. Pojkarna föredrar att chatta eller debattera politik på 

Internet, 63 procent, mot flickorna där enbart 49 procent har gjort eller kan tänka sig att göra 

det.  

Diagram 4. Ungdomar som har arbetat ideellt eller kan tänka sig att göra 
det
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Källa: Egen undersökning 
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Analys  

Lagliga demonstrationer är något som tilltalar informanterna i den här undersökningen. 

Demonstrera är något samhällsmedborgare gjort under lång tid för att visa sitt 

ställningstagande i olika frågor. Det har också funnits traditioner i att demonstrera vid till 

exempel första maj. Därför kan det vara troligt att delta i ett demonstrationståg är något 

ungdomarna känner en viss förtrogenhet med. Det blir alltid lättare och mindre hotfullt att 

delta i en aktivitet som de har förtrogenhet med. 

 

I den här undersökningen sjunker intresset för att arbeta ideellt ju fler invånare en stad har. I 

de större städerna finns det antagligen ett större utbud av politiska aktiviteter som 

ungdomarna kan välja mellan. I Skänninge däremot, finns få politiska aktiviteter att välja 

mellan. Samla in pengar är exempelvis något som kan göras oberoende av storlek på stad, 

medan till exempel en demonstration kräver fler inblandade och ett större utbud av 

människor. Ungdomar från de större städerna har fler aktiviteter att välja mellan och det kan 

vara orsaken till att få ungdomar från Norrköping och Stockholm vill arbeta ideellt. 

 

Undersökningen visar dock på ett ganska högt intresse för att engagera sig i olika frågor bland 

ungdomarna. Det tyder på att de vill vara med och påverka samhället vid förändringar. 

Eftersom den här undersökningen dessutom visar på ett litet engagemang i politiska partier 

eller ungdomsförbund (se sid. 23) kan det vara de aktiviteter som är nämnda ovan som tilltalar 

dagens ungdomar. Det är dessutom aktiviteter som innefattas av subpolitiken, vilket betyder 

att det kan bli fler av de här aktiviteterna ju längre individualiseringsprocessen skrider. 

Subpolitikens aktiviteter är dessutom situationsbundna och ofta knutna till en fråga, vilket 

lättare kan länkas till individualiseringen. 
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Olagliga politiska handlingar 

Pojkar är mer aktiva än flickor vad gäller de aktiviteter i den här undersökningen som är 

olagliga. Totalt är det 45 procent av ungdomarna som har deltagit eller kan tänka sig att delta 

i olagliga demonstrationer. 50 procent av pojkarna medan 41 procent av flickorna ansåg att 

den här aktiviteten är en metod för att visa sin åsikt i samhället. Se Diagram 5. 

 

30 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna kan tänka sig att måla politiska slagord på 

allmän plats eller har gjort det. Sammanlagt är det 24 procent av informanterna som har 

försökt eller kan tänka sig att försöka påverka samhället genom den här aktiviteten. Se 

Diagram 5. 

 

Det är enbart pojkar i studien som i beräknande syfte har ockuperat byggnader och skadat 

andras eller allmän egendom för att visa sin åsikt. 23 procent av pojkarna har ockuperat eller 

kan tänka sig att ockupera byggnader och 20 procent av pojkarna har skadat eller kan tänka 

sig att skada allmän eller annans egendom i protest. Bland flickorna är det färre som kan 

tänka sig att använda de här uttryckssätten. 19 procent av flickorna kan tänka sig att ockupera 

en byggnad medan enbart 5 procent kan tänka sig att skada allmän eller annans egendom i 

protest. Se Diagram 5. 

 

Diagram 5. Olagliga politiska aktiviteter som ungdomar har eller 
kan tänka sig att utföra
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Källa: Egen undersökning 
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Analys  

Det är enbart informanter från Stockholm som har ockuperat byggnader eller skadat andras 

eller allmän egendom i protest. Det är också fler informanter från Stockholm än från 

Norrköping och Skänninge som deltagit i olagliga demonstrationer och målat politiska 

slagord på allmän plats även om det förekommit i de två mindre städerna också. I Stockholm 

finns det troligtvis ett större utbud av olagliga demonstrationer som till exempel ”Reclaim the 

streets”. Det förekommer kanske även i Norrköping. I Skänninge är det stor sannolikhet att 

det inte förekommer olagliga demonstrationer. Det kan i så fall bero på att Skänninge är en 

liten ort där de flesta känner igen varandra. Det kan skapa en oro hos ungdomarna så att de 

hellre avstår från olagliga aktiviteter då de tror att de finner det sannolikt att bli igenkända 

och därmed åtalade för brott. De ungdomar från Skänninge som har eller kan tänka sig att 

använda det här uttryckssättet för att visa sin politiska åsikt får troligtvis söka sig till annan 

ort.  

 

I den här undersökningen är det fler ungdomar som kan tänka sig att ockupera byggnader 

eller skada andras eller allmän egendom i protest än de som svarade i Ungdomsstyrelsens 

undersökning. Anmärkningsvärt är då att alla informanter i den här undersökningen är 15 

eller 16 år medan informanterna i Ungdomsstyrelsens undersökning är 16 - 29 år. Det kan 

tyda på att olagliga politiska aktiviteter är något av en åldersfråga. 

 

Gränsen mellan politik i traditionell aspekt och subpolitik är inte tydlig. Det är heller inte 

självklart vad som är vilken typ av politik. Det innebär då att det är svårt att definiera vad 

som inte innefattas av subpolitiken. Det resulterar i att olagliga politiska handlingar kan bli 

legitimerade av och sammankopplas med subpolitiken. Det kan vara ett problem om 

subpolitik är den form som ungdomar föredrar. Enligt von Otter använder sig ungdomar allt 

oftare sig själva som referens, vilket borde resultera i att moralen blir alltmer tillåtande. Det 

kan då lättare bli legitimt att utföra politiska aktiviteter även om de enligt staten är olagliga. 

 

Det kan vara betydelsefullt att fundera över varför olagliga politiska aktiviteter tilltalar fler 

pojkar än flickor i den här undersökningen. Det skulle kunna bero på att pojkar och flickor 

delvis har olika metoder för att uttrycka sig. Om det är så, tror jag att de olika uttryckssätten 

skapats av en omedveten skillnad i uppfostran mellan flickor och pojkar. Då pojkar leker mer 
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våldsinspirerade lekar som exempelvis krig, sysselsätter sig flickor med mer omsorgsfulla 

lekar som till exempel mamma, pappa barn. Dock är det så att diskussionen om skillnader i 

olika uttryckssätt hos flickor och pojkar bör härledas till olika genusteorier, vilket inte 

innefattas i den här uppsatsen.  

 

 

Organisationer 

Eftersom informanterna fortfarande går i grundskolan är elevråd och elevföreningar något 

som de möter varje dag. Det visar sig också i undersökningen att det är något centralt för 

ungdomarna då det inom skolans föreningar finns flest medlemmar. 12 procent av eleverna är 

aktiva i elevrådet eller någon elevförening och 33 procent kan tänka sig att bli aktiva i någon 

organisation inom skolan. Se Diagram 6. 

 

7 procent av ungdomarna är medlemmar och 31 procent kan tänka sig att bli medlemmar i ett 

politiskt parti eller ungdomsförbund. Dock är en majoritet, 55 procent, som visar att de inte 

kan tänka sig att engagera sig politiskt genom ett politiskt parti eller ungdomsförbund. I den 

här undersökningen är det totalt 38 procent av informanterna som kan tänka sig att engagera 

sig i ett politiskt parti. Det är en minskning från 1997, då Ungdomsstyrelsens undersökning 

Ny tid – Nya tankar visade att nästan 60 procent kunde tänka sig att bli medlem i ett politiskt 

parti.  

 

Miljön är förhållandevis lika viktig som de politiska partierna för dagens ungdomar. I den 

öppna frågan i enkäten skrev en informant; ”Jag kräver att Sverige och svenskarna tar miljön 

på mycket större allvar”. 7 procent av informanterna är medlemmar i en miljöorganisation och 

28 procent kan tänka sig att bli medlemmar i en miljöorganisation. Se Diagram 6. 

 

Informanterna värnar om djurens rättigheter. 46 procent är eller kan tänka sig att bli 

medlemmar i en förening för djurens rättigheter. Dock är det här tydligt att flickorna är i 

majoritet bland studiens informanter. 62 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna är 

eller kan tänka sig att bli medlemmar i en förening för djurens rättigheter. Se Diagram 6.  
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Dock är intresset för religiösa föreningar och samfund litet. Endast 10 procent av 

informanterna uppger att de är eller kan tänka sig bli medlemmar i en religiös förening eller 

ett religiöst samfund. Det är fler flickor (16 procent) än pojkar (3 procent) som är eller kan 

tänka sig engagera sig i en organisation som denna. Se Diagram 6. Överlag verkar 

föreningslivet tilltala fler flickor än pojkar. Flickorna ligger procentuellt högre inom alla 

föreningar som efterfrågades i enkätundersökningen. Det finns inga skillnader mellan städerna 

som är anmärkningsvärda. 

 

Diagram 6. Organisationer som ungdomar är eller kan tänka sig bli 
medlemmar i
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Källa: Egen undersökning 
 

 

Analys 

Flickorna är mer intresserade av att engagera sig i olika organisationer än pojkar. Det kan 

förklaras med samma teori om varför pojkar och flickor föredrar olika politiska aktiviteter. 

Genom de lekar som flickor sysselsätter sig med fostras de till att agera ur ett mer 

omhändertagande perspektiv. Det kanske grundas i en förberedelse för den kommande 

mammarollen. Men det är även här av värde att påpeka att genusdiskussionen i den här 

uppsatsen enbart är baserad på egen analys. 
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Undersökningen visar inga skillnader på att intresset för olika organisationer skiljer sig mellan 

städerna. Det beror troligtvis på att det är lika enkelt att bli medlem i till exempel Greenpeace 

eller Attac i Skänninge som i Norrköping eller Stockholm. Det finns ett stort utbud av 

organisationer som människor kan delta i utan att de nödvändigtvis finns representerade i 

informantens hemort. Dessutom tror jag att när de stora organisationerna anordnar till 

exempel en manifestation, så är det något de flesta får resa till om de önskar närvara. 

 

Intresset för religiösa föreningar eller samfund är lågt. Det kan bero på att det i dag finns 

många olika tolkningar på vad det innebär att vara troende. Utifrån individualiseringen faller 

det sig naturligt att fundera kring huruvida människor idag har en individuell tro som inte 

passar exakt in med något samfund. Det kan också vara så att många informanter i den här 

studien är medlemmar i Statskyrkan via sina familjer och då inte anser det likvärdigt med ett 

medlemskap i andra organisationer. 

 

Många ungdomar är medlemmar i någon organisation eller kan tänka sig att bli det. I den här 

undersökningen går det därför att påvisa ett politiskt engagemang hos ungdomarna. Det 

engagemanget är dock inte politiskt utifrån en traditionell aspekt. Informanterna förespråkar 

återigen aktiviteter som återfinns i subpolitiken. 

 

Nedgången av intresset att engagera sig i ett politiskt parti kan tyda på att individualiseringens 

utveckling går framåt eftersom den rådande politiska strukturen med politiska partier och en 

höger/vänsterskala, enligt Beck, inte passar individualiserade ungdomar. Det skulle i så fall 

betyda att dagens politiska struktur är förlegad när individualiseringsprocessen är fullbordad. 
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Folkomröstningar 

I enkäten finns en fråga om informanten skulle kunna tänka sig att rösta vid 

folkomröstningar. Totalt svarade 61 informanter att de hade gjort eller kunde tänka sig att 

göra det när de får rösträtt. 15 av informanterna är elever från Stockholm som svarat att de 

har röstat i en folkomröstning och avser då en folkomröstning om EMU i skolan. Jag 

förutsätter här att om de deltar i ett skolval är det sannolikt att de också röstar vid 

folkomröstningar när de får rösträtt. Då är det 92 procent av informanterna som kan tänka sig 

att delta folkomröstningar. I Norrköping kan alla elever tänka sig att medverka i den här 

aktiviteten. I Skänninge svarade 82 procent att de i dag tror att de kommer att säga sin 

mening i folkomröstningar när de får rösträtt. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och 

flickor. Då det totalt är 91 procent av eleverna som kan tänka sig att använda den här 

metoden för att påverka politiken är det anmärkningsvärt att enbart 39 procent av 

informanterna oftare vill visa sin åsikt genom folkomröstningar.  

 

Analys 

Enligt den här undersökningen kommer de flesta av ungdomarna att delta i folkomröstningar 

när de får rösträtt. Det tyder på att de är fostrade i demokratisk anda eftersom de går till 

valurnan även om de inte är politiskt intresserade. Det är fler som anger att de kommer att 

rösta vid folkomröstningar än vid riksdagsval. Det antyder att ungdomarna anser det bättre att 

få visa sin åsikt i enskilda frågor än att rösta fram ett parti som ska leda Sverige. Paradoxalt 

nog vill enbart 39 procent ha fler folkomröstningar. I den öppna frågan efterfrågas om och hur 

informanten vill förändra den rådande politiska strukturen. En informant skrev; 

”Folkomröstningen ska bara ge råd till politikerna, inte avgöra beslut. På sätt och vis tycker 

jag att vi ska ha fler folkomröstningar men då måste det handla om frågor som alla lätt kan 

sätta sig in i”. Det är alltså så att samtidigt som vissa informanter anger att de kommer att 

rösta i folkomröstningar, är de rädda för att folket är för dåligt insatta i politiska frågor för att 

vara med och besluta. Det kan vara en orsak till att inte lika många ungdomar vill ha fler 

folkomröstningar. 

 

Resultaten om folkomröstningar i den här undersökningen visar på att individualiserings-

processen påbörjats hos dagens ungdomar. Eftersom fler tror att de kommer rösta i 

folkomröstningar än i riksdagsval förtydligar individualiseringens framväxt. När 
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individualiseringsprocessen är längre kommen än i dag kanske ungdomarna också vill 

förändra den rådande politiska strukturen så att det blir fler folkomröstningar i Sverige. 

 

 

Förändringsperspektiv 

Den öppna frågan i undersökningen hade som syfte att få fram om och hur ungdomarna ville 

att det rådande politiska styret skulle förändras. Det var få ungdomar som svarade på frågan. 

De som svarade var eniga om att det rådande systemet enbart skulle förändras genom fler 

folkomröstningar. Det kan bero på att en annan fråga i enkäten efterfrågade om de ville ha fler 

folkomröstningar i Sverige. Där fick alltså informanterna ett tips om hur det politiska 

systemet kan förändras. Bland dem som svarade finns ingen skillnad mellan städerna eller 

pojkar och flickor 

 

Det kan också vara så att de faktiskt vill visa sina åsikter genom fler omröstningar. Det 

stämmer bra överens med Becks teori om individualiseringen. I folkomröstningar behöver 

individen enbart ta ställning till en specifik fråga istället för att rösta på ett parti där individen 

måste välja ett av olika koncept där flera ställningstaganden till olika frågor ingår. En av 

informanterna som förespråkade fler folkomröstningar skrev; ”Det finns inget parti/politiker 

som är helt ok. Som är helt lika en i alla frågor. Om man tycker lika inom t ex EMU är det 

inte säkert att man tycker likadant i t ex trafikfrågor”. Det här citatet tyder på att ungdomarna 

i dag deltar i individualiseringsprocessen, och dessutom vill visa sin åsikt i varje enskild 

fråga. 

 

En informant skrev; ”Även att ungdomars röster ska tas på allvar. För vi kan tänka kloka 

saker. Inte alla, men många. Och det är ju också en politisk fråga”. Det visar på att det finns 

ungdomar som inte anser att de får sin röst hörd eller blir tagna på allvar. Det bidrar troligtvis 

till att ungdomarna känner ett glapp mellan den politiska strukturen och folket. Det medför i 

sin tur en känsla av utanförskap i politiken. Undersökningen kan också ge en antydan om att 

ungdomarna är frustrerade över att inte få rösta. En informant skrev; ”Sverige ska ha fler 

omröstningar och att vi yngre människor kan vara med och påverka”. Det kan vara ännu en 

bidragande orsak till att ungdomarna kanske känner ett utanförskap inom politiken. Dagens 
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ungdomar anser sig besitta kloka och seriösa tankar och åsikter som inte tas på allvar delvis 

eftersom de inte har rösträtt. 

 

Några informanter påpekade under den öppna frågan att det var viktigt att politikerna vågar 

vara lika öppna och nära folket som de var förr. Med tanke på att mordet på utrikesminister 

Anna Lindh skedde ungefär en månad innan enkäten besvarades kan informanterna ha blivit 

påverkade av den händelsen. Samtidigt är det anmärkningsvärt att ungdomarna faktiskt värnar 

om den öppna och nära politiken till folket, och är rädda att den på grund av ett politikermord 

kommer att försvinna.  

 

I undersökningen var det en informant som påpekade att ungdomar behöver träna i att 

argumentera för och framföra en åsikt. Hon skrev; ”Man ska ha fler politiska diskussioner i 

skolan så man blir van vid att säga vad man tycker och tänker”. Det kan vara viktigt att det i 

skolans samhällskunskapsundervisning ingår fler diskussioner så eleverna känner en 

förtrogenhet med att kunna argumentera för sin ståndpunkt. Om det är så att Sverige kan få 

mer talföra elever i skolan och unga politiker som kan argumentera för sin politiska 

ståndpunkt, kan det vara av värde att oftare låta eleverna träna sig i att diskutera och 

argumentera i skolan. 
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Kapitel 5 Avslutande diskussion 

 
Det verkar som om ungdomars attityder och värderingar till politik och huruvida de är 

intresserade av en politik som består av partipolitik med innefattande höger/vänsterskala har 

legat till grund för många undersökningar den senaste tiden. Det är viktigt att inför det 

framtida politiska arbetet ha kunskap om hur det politiska intresset hos ungdomar tar sig i 

uttryck. Undersökningarna som belysts i föreliggande uppsats är eniga om ett resultat, att 

ungdomar blir allt mindre intresserade av politik. Det är av betydelse att påpeka att det då är 

politik ur det traditionella perspektivet som undersökts. En av orsakerna till det minskade 

politiska intresset som nämns är att det finns ett glapp mellan det rådande politiska styret och 

ungdomarna. Det kan styrkas av Becks teori om individualiseringen, eftersom individerna då 

hellre tar ställning till sakfrågor än stödjer en ideologi. 

 

Föreliggande uppsats undersökning visar, tillsammans med bland annat Ungdomsstyrelsens 

undersökning, att det fortfarande finns ett politiskt intresse hos ungdomar. Det är viktigt för 

många av dagens ungdomar vilket parti eller vilka partier som styr Sverige. Även om 

ungdomarna inte längre i samma utsträckning är intresserade av den rådande politiska 

strukturen, kommer de att gå till valurnan och rösta. Det visar att de är fostrade i demokratisk 

anda och att de är ansvarstagande individer som förstår att det är så Sveriges demokratiska 

samhälle fungerar nu. Det politiska intresset ligger dock inte till största del i att engagera sig 

politiskt med innebörden att vara medlem i politiska partier eller ungdomsförbund. Slutsatsen 

blir då att intresset för subpolitiken växer. 

 

Ungdomar i dag blir, enligt Lundblad, allt mer allmänbildade i lägre åldrar, vilket leder till att 

det är betydelsefullt att lyfta fram deras åsikter. Det kan vara frustrationen över att känna att 

inte bli tagen på allvar som ligger till grund för att vissa är beredda att gå betydligt längre för 

att påverka samhället. Det finns några ungdomar som har deltagit eller kan tänka sig att delta 

i olagliga aktioner för att visa sin åsikt eller sitt missnöje. Det är dock intressant att fundera 

över varför vissa är beredda att bryta mot befintliga lagar för att försöka förändra samhället. 

Om ungdomarna kommer att fortsätta att använda sig själva som referenser i stället för att 

använda samhällets normer kan det bli mer olagliga politiska aktiviteter. Samtidigt kan det 

  



Frida Engström/ GRU 2004-01-06 39

vara så att det i vissa fall handlar om frågor som är betydelsefulla för dessa ungdomar, att de 

inte ser någon annan utväg.  

 

I enkätens öppna fråga uppmanades informanterna att skriva hur de skulle vilja förbättra och 

förändra Sveriges styre. Det framkom inte så mycket information från den frågan mer än att 

några ville visa sin åsikt genom fler folkomröstningar. Det kan bero på att det är främmande 

för många ungdomar att Sverige kan styras annorlunda. Även om de inte är riktigt nöjda med 

den rådande politiska strukturen, kan det vara svårt för en femtonåring att finna alternativ till 

den demokratiska processen. Även om informanterna har införskaffat fakta och förståelse för 

hur den demokratiska processen fungerar kan det vara svårt att få förtrogenhet med en så 

komplex samhällsapparat utan att under en längre tid aktivt deltagit i den. 

 

Informanterna som ingår i den här undersökningen går sista året i grundskolan. Jag tror att 

hänsyn bör tas till deras ringa ålder. Det kan finnas ungdomar i undersökningen som deltagit 

eller kan tänka sig att delta i olagliga aktiviteter för att vinna popularitet hos andra individer. 

Det är också betydelsefullt att fundera kring vilken erfarenhet och världsbild ungdomar bär 

på. De har fortfarande mycket att upptäcka och lära, vilket innebär att deras synpunkter kan 

komma att förändras radikalt. Det är inte självklart att en ungdom vid femton års ålder kan se 

de konsekvenser som uppstår av ett politiskt beslut som påverkar ett helt samhälle. 

 

Ungdomars politiska intresse till stor del  sin hemvist i subpolitiken. Många anser det positivt 

att delta i namninsamlingar eller bojkotter för att visa sin ståndpunkt. Det kan förklaras 

genom att ungdomar i dag inte vill köpa ett helt koncept från ett parti, som innefattar flera 

ställningstaganden i olika frågor. Ungdomar vill ta ställning i varje enskild fråga. På så sätt 

kan de känna sig tillfreds med att ha kontroll över sin tillvaro. Om ungdomar i dag deltar i 

individualiseringsprocessen tar de alltmer avstånd från kollektivet och fokuserar mer på 

specifika intressen. Då ter det sig naturligt att föredra politiska aktiviteter där de väljer en 

organisation för varje enskild åsikt. Individualiseringen kan således vara en förklaring till 

ökningen av INGO´s (International Non Governmental Organisations). Den här 

undersökningen visar att många ungdomar är eller kan tänka sig att bli medlem i 

organisationer med olika intresse. Det kan vara så att politiska aktiviteter som anordnas av 
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organisationer som dessa, ligger till grund för hur den politiska strukturen kommer att se ut i 

framtiden.  

 

Utifrån mina resultat tillsammans med studier av tidigare forskning om hur ungdomars 

politiska intresse tar sig i uttryck anser jag att individualiseringsprocessen är en korrekt 

beskrivning av vad som sker i Sverige. Det är dock intressant att den inte är lika långt 

framskriden i landets alla delar. Min undersökning tyder på att ungdomar från de större 

städerna kommit längre i processen än ungdomar från den mindre orten. Åke Andersson med 

flera delade i sin undersökning in ungdomar i två grupper, en materialistisk och en 

postmaterialistisk grupp, se tidigare forskning. Med tanke på den här uppsatsens resultat 

skulle den materialistiska gruppen bestå av mestadels individer från mindre orter. De 

klasskillnader som jag anser existerar skulle kunna vara en orsak till det. Om en individ har ett 

välbetalt jobb och gjort karriär, kan det ge uttryck i en klassresa. Det är således svårare att 

göra en klassresa i en mindre ort där klasstillhörighet och samhällstruktur är tydligare. Det är 

dessutom svårare att göra karriär i en liten ort där det finns ett begränsat utbud. Däremot i en 

större stad, där det finns tillgång till universitet och fler företag, är det lättare att skaffa sig en 

utbildning som inte innefattas av individens tidigare klasstillhörighet. Om det i dagens 

samhälle finns olika klasser, ter det sig alltså ganska naturligt att individualiseringsprocessen 

tar längre tid i mindre orter. 

 

I större städer finns det ett bredare utbud av politiska aktiviteter. Det kan då te sig givet att det 

i större städer deltar fler ungdomar i dessa aktiviteter. Om det dessutom diskuteras i hemmen 

vad ungdomarna sysselsätter sig med på fritiden, blir politiska diskussioner en naturlig del i 

hemmen. Det betyder att ungdomar i större städer blir mer motiverade och naturligt får större 

respons för sitt politiska engagemang, vilket kan vara en av förklaringarna till att intresset för 

medlemskap i organisationer inte skilde sig nämnvärt mellan städerna. Att vara medlem i en 

organisation betyder att individer trots olika förutsättningar kan engagera sig i den aktuella 

föreningen även om den inte finns representerad i hemorten.  

 

Det är intressant att fundera över varför flickor är mer intresserade av att engagera sig i olika 

organisationer än pojkar. En skillnad finns också i det att pojkar är mer intresserade av 

olagliga politiska aktiviteter än flickor. Det faktum att pojkar och flickor är olika är något som 
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visar sig överallt, skolans arena är ett exempel där det kan vara tydligt. En bild många har av 

klassrumssituationer är att pojkar tar en stor del av talutrymmet i klassrummet i jämförelse 

med flickor. Det har tidigare i uppsatsen presenterats en diskussion om att barn omedvetet 

uppfostras olika beroende på könstillhörighet. Denna diskussion är dock mer komplex och 

innefattar flera olika perspektiv än vad denna uppsats kan omfatta. Likväl är det en tydlig 

skillnad som också finner sin grund i mina enkätsvar.  

 

Ytterligare ett fenomen som är av värde att belysa är att pojkar kanske tidigare varit mer 

individualiserade än flickor. Ur ett ekonomiskt perspektiv har det av tradition varit mannen 

som försörjt familjen och varit den som, dock inte alltid ensam, tagit beslut rörande hemmet. 

Det är dessutom oftast män som varit exempelvis framträdande politiker eller direktörer för 

stora företag. Den traditionen kan bidra till att individualiseringsprocessen går snabbare hos 

pojkar än hos flickor. Det kan också vara så att flickor omedvetet förbereds för att bli mödrar 

och blir på så sätt otvivelaktigt betydelsefulla och behövda. Utifrån det perspektivet behöver 

mannen få en annan bekräftelse på att vara behövd. Bekräftelsen har då funnits och finns 

fortfarande i karriären. 

 

Det är svårt att diskutera varför flickors och pojkars politiska engagemang skiljer sig åt utan 

att komma in på olika genusteorier. Det jag har gjort ovan är egna spekulationer och det finns 

inte någon medveten genusteori som ligger till grund för dessa. Jag anser dock tankarna som 

intressanta varför jag valt att belysa dem.  

 

Undersökningar som gjorts visar alltså att det finns ett politiskt intresse hos ungdomar även 

om det inte ligger i den traditionella politiken. Det betyder att Sverige består av aktivt 

deltagande ungdomar som ser till landets bästa. Det kan då vara nödvändigt att skolan ger 

dagens elever tillfälle att under lektionstid tränas i att argumentera och diskutera. För att hitta 

jämvikt mellan ungdomars värderingsförskjutningar och de äldre som styr samhället idag har 

skolan en viktig roll. Jag tror att det är viktigt att lärare lyssnar på elevernas åsikter och 

resonemang, även om de inte kan sättas samman med någon ideologi. Om skolan kan erbjuda 

det tillsammans med en saklig undervisning i politik och samhällskunskap tror jag att ett 

eventuellt byte av den politiska strukturen kan bli odramatisk. Sverige kommer då säkerligen 

att ledas av duktiga och sakkunniga politiker. Det intressanta problemet för framtidens 
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politiker blir då hur den demokratiska processens struktur ska se ut. Min förhoppning är att de 

politikerna då är kompetenta och löser problemet utifrån Sveriges och medborgarnas bästa.  

 

 

Vidare forskning 

Då min undersökning endast fick ett fåtal svar på den öppna frågan skulle det vara intressant 

att göra en studie om hur ungdomar vill att Sverige ska styras. Eftersom det finns antydningar 

till att ungdomarna i dag inte riktigt känner sig delaktiga i den politiska processen torde det 

betyda att de vill förändra den. Då återstår frågan hur de vill förändra den politiska strukturen 

och till vad? För att få fram sådana resultat tror jag att problemet ska diskuteras med de 

informanter som väljs ut. En dylik undersökning borde således bedrivas med mindre 

strukturerade intervjuer, så den studien kan få en djupare bild av problemet än vad som kan 

nås med en kvantitativ undersökning.  

 

Dessutom vore det intressant att göra djupintervjuer över det politiska intresset för att få en 

annan och djupare förståelse för problemet. Det skulle kunna stärka en undersökning som den 

jag gjort, genom att ge förklaringar direkt från informanterna varför de svarar på ett speciellt 

sätt vid en specifik fråga.  

 

Föreliggande uppsats har berört diskussioner som skulle kunna belysas utifrån olika 

genusteorier. Studien omfattar det faktum att det politiska intresset ser olika ut hos pojkar och 

flickor. Däremot finns det i uppsatsen ingen teori som kan stödja det. De diskussioner som 

förts i finner emellertid stöd i Britt-Marie Thyrén och Yvonne Hirdmans teorier. Thyréns teori 

behandlar hur kvinnor och män formas i kulturella konstruktioner. Dessutom innefattas teorin 

av maktaspekter och arbetsfördelningar mellan kvinnor och män.67 Hirdman belyser 

genusbegreppet som en kategori tillhörande ras, klass och nationalitet. Teorin diskuterar 

skillnader mellan kvinnor och män samt hur kvinnan blivit likställd mannen genom att träda 

in på arbetsmarknaden.68 Det skulle vara intressant att undersöka skillnader i det politiska 

intresset hos pojkar och flickor utifrån dessa genusperspektiv. 

 

                                                 
67 Thyrén, B-M. (1996). Nr. 3-4 
68 SOU (1990:44). Sid. 77ff; Hirdman, Y. (1998). Nr. 3-4, 4-15 
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Bilaga 
 
Information till enkäten 

 
Mitt namn är Frida Engström och jag läser nu min sista termin på grundskollärarutbildningen. 
Jag utbildar mig till SO- och matematiklärare på mellan- och högstadiet. I höst skriver jag ett 
examensarbete med fokus på ungdomars politiska intresse. För att få reda på det behöver jag 
hjälp av ungdomar som går sista året i grundskolan.  
 
Undersökningen består av en enkät som lämnas ut till tre klasser från Stockholm, Norrköping 
och Skänninge (en klass från varje stad). Enkäten kommer sedan att sammanställas i en 
uppsats och om du önskar kan jag skicka ett färdigt exemplar. 
 
Instruktioner 
Innan enkäten lämnas ut bör eleverna delges informationen på denna sida. Jag är angelägen 
om att få in så många svar som möjligt men ingen elev kan tvingas att delta. Poängtera även 
att de får vara anonyma och att enkäten skall besvaras individuellt så att de personliga 
åsikterna lyfts fram. Om eleverna inte förstår någon fråga, skall de be läraren om hjälp som så 
sakligt som möjligt förklarar frågan. 
 
Uppmana eleverna att tydligt markera med ett kryss vilket alternativ de väljer. Om de skulle 
ändra sig och vilja byta alternativ, be att de gör ändringen så tydligt att det inte är någon 
tvekan om vilket alternativ som gäller.  
 
När enkäterna är ifyllda, var vänlig och stoppa dem i det medskickade kuvertet och meddela 
mig, antingen via mail eller via telefon. 
 
 
TACK PÅ FÖRHAND 
 
Med vänlig hälsning 
 
Frida Engström 
 
Mail: engstrom.frida@telia.com
Telefon: 0142- 102 23 
              0704 – 32 73 60 
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Enkät 

 
1. Är du flicka eller pojke?    
 Pojke   ٱ Flicka ٱ 
 

2. I vilken stad ligger din skola? 
 Stockholm ٱ Norrköping ٱ Skänninge ٱ 
 

3. Hur intresserad är du av politik?   
 Mycket intresserad ٱ 
 Ganska intresserad ٱ 
 Inte särskilt intresserad ٱ 
 Inte alls intresserad ٱ 
 

4. Hur ofta brukar du diskutera politik med andra? 
    Ofta ٱ 
 Ibland ٱ 
 Sällan ٱ 
 Aldrig ٱ 
  

5. Tycker du det är viktigt vilket parti/ vilka partier som styr Sverige?    
 Ja  ٱ  Nej   ٱ  Vet inte  ٱ  
 

6. Tycker du det är viktigt att framföra dina åsikter till dem som bestämmer i samhället? 
 Mycket viktigt        ٱ 
 Ganska viktigt       ٱ 
 Inte så viktigt       ٱ 
 Nej, det är inte viktigt        ٱ 
 

7. Kan du göra din röst hörd i politiska frågor?     
 Ja  ٱ           Ibland ٱ Nej   ٱ       Vet inte  ٱ  
 

8. Tror du att man kan påverka hur samhället blir utan att vara politiker?     
  Ja  ٱ           Ibland ٱ Nej   ٱ       Vet inte  ٱ  
 

9. Tror du att du kommer att rösta vid riksdagsvalet när du fått rösträtt? 
 Ja  ٱ  Nej   ٱ  Vet inte  ٱ 
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10. I Sverige tas de flesta politiska beslut av sakkunniga politiker som det svenska folket stat 
in i riksdagen. I sällsynta fall har Sverige folkomröstningar, som t ex om EMU.  I t ex 
Schweiz har man oftare folkomröstningar, vilket alltså innebär att medborgarna oftare ger 
sin åsikt i sakfrågor. Tycker du att Sverige ska ha fler folkomröstningar? 

 .Ja, jag skulle vilja vara med och påverka i fler sakfrågor genom folkomröstningar   ٱ  
 Nej, de flesta beslut bör tas av sakkunniga politiker   ٱ  
 Vet inte   ٱ  
 

11. Har du någon gång deltagit i någon av följande politiska handlingar eller skulle du kunna 
tänka dig att göra det? 

 (Markera med ett svar per rad.)      Har jag             Kan jag tänka            Skulle jag 
             gjort                mig att göra                aldrig göra 
 Skriva på en namninsamling        ٱ              ٱ            ٱ 
 Ta kontakt med någon politiker        ٱ              ٱ            ٱ 
 Skriva insändare         ٱ              ٱ            ٱ 
 Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt       ٱ              ٱ            ٱ 
 Delta i bojkotter, köpstrejker        ٱ              ٱ            ٱ 
 Delta i lagliga demonstrationer        ٱ              ٱ            ٱ 
 Rösta i folkomröstningar, t ex om EMU           ٱ              ٱ            ٱ 
 Arbeta ideellt t ex samla in pengar        ٱ              ٱ            ٱ 
 Chatta/debattera politik på Internet        ٱ              ٱ            ٱ 
 Delta i olagliga demonstrationer        ٱ              ٱ            ٱ 
 Måla politiska slagord på allmän plats       ٱ              ٱ            ٱ 
 Ockupera byggnader         ٱ              ٱ            ٱ 
 Skada andras/allmän egendom i protest       ٱ              ٱ            ٱ 
 Annan, vilken……………………………………………………… 
 
12. Är du medlem eller kan du tänka dig att bli medlem i någon av följande organisationer? 
 (Markera med ett svar per rad.)                             Ja           Nej ,men kan       Nej   
                                             tänka mig  jag  
                        att bli  

 Politiskt parti, även kvinno- eller    ٱ      ٱ        ٱ 
 ungdomsförbund      
 Elevråd eller elevförening   ٱ      ٱ        ٱ 
 Miljögrupp/organisation   ٱ      ٱ        ٱ 
 Förening för djurens rättigheter   ٱ      ٱ        ٱ 
 Kvinnogrupp/förening    ٱ      ٱ        ٱ 
 Grupp/förening inom kyrkan eller annat religiöst samfund ٱ      ٱ        ٱ 
 Frågan fortsätter på nästa sida 
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 Fortsättning på fråga 12. 
 Humanitära hjälporganisationer/   ٱ      ٱ        ٱ 
 grupp för frivilligt socialt arbete 
 Intresse- aktionsgrupp för lokala frågor,  ٱ      ٱ        ٱ 
 bygderörelse, byalag 
 Annan förening, vilken………………………………………. ٱ      ٱ        ٱ 
 
13. Tycker du att det är ett bra tillvägagångssätt Sverige styrs på? Vad skulle du vilja ändra på 

i det politiska systemet? Hur skulle man kunna göra för att människor lättare ska kunna 
påverka vad som beslutas i Sverige?  

 Skriv dina tankar nedanför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR HJÄLPEN! 
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