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Vad vilja ungdomen? 

En studie om ungdomars inflytande och delaktighet. 

Antal sidor: 49 

Vad vilja ungdomen? undersöker hur ungdomar ser på inflytande och delaktighet inom 

samhällsfrågor, om demokratiutredningens förslag följer detta synsätt samt försöker 

förklara varför det ser ut på detta sätt. Detta görs genom en enkätundersökning som 

besvarats av 140 ungdomar mellan 15-18 år. Ungdomarnas svar har analyserats med 

hjälp av en tematisk analysmetod där fyra framstående tema utkristalliserades. Dessa 

teman analyserades med hjälp av individualiseringsteorier som byggts upp av Roland 

Inglehart (1997) och Robert D. Putnam (1995, 2006). Dessa teorier utökas med hjälp 

av Robert A. Dahls (1996) teori angående demokrati.  

Undersökningen visar att ungdomar har en vilja att påverka sin omgivning och sitt 

samhälle. De gör detta på ett mindre kollektivistiskt sätt än tidigare generationer och 

det leder till att påverkansformerna tenderar att bli, att gilla och dela saker på sociala 

medier och att bojkotta vissa varor. Detta är en förlängning av den 

individualiseringstrend som varit stark i västvärlden under de senaste decennierna. 

Detta kan leda till att inflytelserika eliter får mer makt och tillåts få mer makt inom de 

former för representativ demokrati som arbetas efter i Sverige. Vi kan också se att 

vuxenvärlden har ett ansvar att låta ungdomar ta plats och utnyttja deras kompetens 

och vilja till förändring. Ungdomar vill påverka samhället, det gäller för vuxenvärlden 

att ta vara på denna energi. Resultaten verifierar det mesta av den tidigare forskningen 

på området gällande inflytande och påverkan, men de ger oss möjligheter att förstå 

ungdomars syn på demokratiutredningens förslag där det står klart att ungdomarna 

vill ha tydliga påverkansmöjligheter genom exempelvis ungdomsråd, folkmotioner och 

sänkt rösträttsålder.  

 

Sökord: Inflytande, Delaktighet, Ungdomar, Individualisering, Socialt kapital och 
Demokratiutredningen  
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Vad vilja ungdomen? är en parafrasering på det som Agust Palm, en av socialdemokraternas 

grundare i Sverige, sa i sitt berömda tal 1881 Vad vilja Socialdemokraterna? (Berggren, Johansson 

& Greider, 2006). Denna undersökning tar med dig som läsare på en resa angående 

engagemang, inflytande och delaktighet hos ungdomar. Det kommer finnas utblickar till den 

förändring som har skett internationellt från ett kollektivistiskt tänkande och politisk 

delaktighet i grupp, till ett mer individualistiskt samhälle där ungdomar framförallt ser 

inflytande och påverkan som något som sker på individens egna villkor. Det sker en 

problematisering kring om det verkligen är bristande engagemang eller om det är andra typer 

av engagemang som styr ungdomarna idag. Du kommer att få läsa om ungdomars attityder 

från ett globalt perspektiv till en medelstor svensk kommun. Hur ser dessa individer på 

påverkan och delaktighet i det svenska samhället? Hur ser dessa individer på sitt politiska 

inflytande och på det sätt som de vill att det ska gå till? Undersökning skall också försöka ge 

någon förklaring till varför ungdomarna vill påverka på deras vis.   

Problemformulering 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet 

att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet (FN:s Konvention om barns rättigheter, Kap 13.).  

Ovanstående utdrag från Barnkonventionen visar hur alla barn (0-18 år) har rätt till 

åsiktsbildning och har rätt att påverka hur och vilka beslut som skall fattas. Utifrån 

barnkonventionens skrivelser angående rätt till inflytande och åsiktsbildning föreslår 

demokratiutredningen bland annat sänkt rösträttsålder till 16 år, för att ungdomar ska ha rätt 

att utse sina representanter till de folkvalda församlingarna, folkmotioner för att ge alla 

medborgare rätten att lägga förslag till offentliga församlingar och ungdomsråd. Ovanstående 

är några av de förslag som demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) anser är 

steg mot större inflytande för ungdomar. Utifrån de aspekter som anges är här är det av vikt 

att ungdomar själva får vara med och tycka till om dessa förslag. Är detta förslag som 

ungdomar själva anser är viktiga? 

Inledning  
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Deltagande är roten i det politiska Sverige. Den representativa demokratin är ett verktyg inom 

det demokratiska Sverige. Systemet bygger på att alla grupper i samhället känner sig delaktiga 

och därigenom representerade i de församlingar som stiftar lagar och beslutar om reglerna för 

det gemensamma samhället. Om det finns brister inom demokratin, finns det en risk att det 

undergräver hela förtroendet för demokratin och därigenom finns det risker att hela det 

politiska systemet faller. Vi kan se att de senaste åren har de partier som funnits med länge 

och format den svenska demokratin tappat medlemsstöd och även väljarstöd. Magnus Hagevi 

och Karl Loxbo (2015) visar hur stort det egentliga tappet har varit. Det är enligt deras siffror 

som baseras på både SOM-institutet och SCB över 250 000 medlemmar som har försvunnit 

från de politiska partierna (s.21). Samtidigt visar Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persons 

(2014) studie att mellan 1990 och 2010 halverades medlemstalet inom de politiska partierna. 

Det är dock viktigt att i samband med denna siffra påpeka att stora delar av tappet beror på 

att Socialdemokraterna inte kunde kollektivanslutna medlemmar genom LO (s.412). Bland 

ungdomar ser vi att liknande tapp sker. De politiska ungdomsförbunden ger också en dyster 

bild av ungas politiska engagemang, då endast 3 % av alla unga är medlemmar i politiska partier 

(s.528). Samtidigt som ungdomsförbundens företrädare upplever det svårt att få ungdomar att 

engagera sig utöver sitt medlemskap. Detta skulle kunna vara andningar nog att undersöka hur 

vissa delar av befolkningen ser på den deltagande demokratin. Även om det funnits flera som 

tidigare har sagt att den representativa demokratin inte är det bästa systemet (Tingsten, 1945), 

är det ett system som har accepterats av folket och som tjänat den demokratiska utvecklingen 

väl genom åren. Systemet bygger dock på att alla känner sig representerade och därigenom 

känner att de får sin åsikt hörd eller genomförd av de valda politikerna. Detta faktum att unga 

saknar representation och inflytande i politiken skapar incitament till misstro på politiker och 

de som företräder allmänheten inom det politiska systemet. Vilket visar sig genom att fler 

ungdomar ser det som en möjlighet att sälja sin röst för pengar (SOU, 2016:5 s.521). En grupp 

som är underrepresenterad bland den röstberättigade befolkningen är ungdomar, men det 

finns dessutom grupper inom detta segment som inte ens har rösträtt och därigenom inte har 

möjligheten att välja sina företrädare. Hur skulle dessa individer kunna känna sig mer delaktiga 

och därigenom få större inflytande?  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieungdomar i en medelstor svensk kommun 

ser på inflytande och delaktighet samt hur de engagerar sig inom samhällsfrågor och 

partipolitik. Undersökningen tar sin utgångspunkt i vad ungdomar anser om de förslag som 
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den senaste demokratiutredningen (SOU 2016:5) lägger för att öka engagemanget och 

inflytandet hos ungdomar. Studien skall också försöka förklara varför engagemanget visar sig 

på det sättet det gör och varför ungdomarna vill påverka på det sätt som de gör.  

Frågeställningar 

Vad anser ungdomar om sitt inflytande och sin delaktighet i samhällsfrågor? 

Hur känner de inför demokratiutredningens förslag på åtgärder?  

Varför engagerar sig ungdomar på det sätt som de gör? 

Demokratiutredningen 

Den nya demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! (SOU, 2016:5) tillsattes av 

alliansregeringen under 2014 och fick tilläggsdirektiv från den nya regeringen bestående av 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Utredningens uppdrag var dels att kartlägga hur Sveriges 

demokratistatus är just nu. Det innebär att fokus skulle vara inriktat på representativitet hos 

folkvalda och hur de folkvalda ansåg att den representativa demokratin fungerade i 

verkligheten. Utredningen skulle även komma med förslag på hur befolkningen skulle kunna 

bli mer involverade och delaktiga i politiken, nu när de politiska partierna får allt svårare att 

attrahera medlemmar och engagera medborgarna (SOU, 2016:5 s. 20ff). Utredarna 

presenterade utredningen för regeringen i februari 2016 och presenterade därmed ett 70-tal 

förslag på direkta åtgärder, utredningar, och lagförslag. Dessa förslag skulle öka intresset för 

politik, men även öka det politiska deltagandet och delaktigheten hos befolkningen. Denna 

studie fokuserar på ungdomar och dess attityder till demokratin och demokratiutredningen, 

av den anledningen plockas här ut fem förslag som är direkt riktade eller delvis riktade till att 

ungdomar ska få mer inflytande och att deras delaktighet ska kunna öka ifrån nuvarande 

nivåer. De fem förslag som presenteras här är: Rösträtt vid 16 års ålder, införandet av 

folkmotion, möjligheten att sitta kvar i nämnder och fullmäktige vid kommunflytt, digital 

medverkan på möten och införandet av ungdomsråd. Det är viktigt att här förstå att detta är 

förslag som presenteras till regeringen. Det är riksdagen som måste besluta om de lagförslag 

som måste ändras för att göra vissa av förslagen möjliga.  

Rösträtt vid 16-års ålder 

Ett av de förslag som presenterades av demokratiutredningen (SOU, 2016:5) var att i val till 

kommunfullmäktige, skall 16-åringar få möjligheten att rösta. Detta presenteras som en 
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försöksverksamhet vid de kommande valdatumen vid 2018 och 2022. Det skall vara upp till 

varje kommun att ansöka om ett tillstånd hos regeringen senast 31 december året innan valet, 

om regeringen godkänner ansökan kommer 16-åringar att få rösta i de val som ansökan avser. 

När denna tid passerats bör regeringen göra en utvärdering för att eventuellt göra lagändringen 

permanent (s. 553ff).  

Det finns självklart både för- och motargument gentemot detta förslag. Ett av de viktigaste 

argumenten mot är enligt utredarna att en sammanhållen myndighetsålder och rösträttsålder 

är önskvärd. Det handlar också om att åldern då man blir valbar bör vara sammanhållen med 

åldern då du får möjligheten att rösta (SOU, 2008:125). Här är det viktigt att förtydliga att 

detta förslag innebär att den som är 16 och 17 år har möjlighet att rösta i 

kommunfullmäktigevalet, men det ger inte möjligheten att vara valbar. Där föreslås 

fortfarande gränsen vara 18 år, alltså samma som myndighetsåldern (s. 554).  

Det finns även argument för att en sänkning av rösträttsåldern skulle ge stora effekter för det 

politiska deltagandet på sikt och känslan av inflytande. Detta presenteras i en undersökning 

gjord av Johannes Bergh (2014), han gjorde en studie baserad på en försöksverksamhet som 

genomfördes i Norge 2011. Den har ett liknande upplägg som det förslag som presenteras av 

demokratiutredningen. Han kommer fram till att valdeltagandet hos 16-17 åringarna var högre 

än valdeltagandet hos övriga förstagångsväljare och att väljare även i högre utsträckning sägs 

vara villiga att delta i kommande val. Det är enligt Bergh (2014) det tyngsta argumentet för en 

sänkning av rösträttsåldern, vid sidan av att den största effekten som blir att 16-17 åringar får 

vara med och utse vilka representanter de vill ha i de beslutande församlingarna. En tidigare 

röstdebut har lett till högre valdeltagande och då är sannolikheten större att du även kommer 

rösta i andra val i framtiden (Bergh, 2014).  

Folkmotion 

Det andra förslaget som enligt utredningens bedömning skulle kunna leda till ökat inflytande 

för ungdomar är införandet av en tvingande folkmotion. Denna folkmotion skulle då ersätta 

det som många kommuner idag har som medborgarförslag. Alla personer som är folkbokförda 

inom berörd kommun skulle då få rätt att lägga en folkmotion riktad till 

fullmäktigeförsamlingen. För att ett förslag skall tas upp till beslut måste en procent av de 

folkbokförda kommunmedlemmarna skriva under förslaget (SOU 2016:5 s. 503f). Det skulle 

innebära att om det enligt folkbokföringen är 100 000 medlemmar i en kommun måste 1000 

personer underteckna förslaget för att fullmäktige ska ta upp förslaget till behandling. 

Underskrifterna ska kunna lämnas in såväl digitalt som handskrivet. Här föreslås en digital 



 

5 

 

lösning som innebär att det krävs e-legitimation för att säkerställa att det är rätt person som 

har undertecknat folkmotionen. Här föreslås även andra möjligheter för att kunna säkerställa 

vem som skriver under, eftersom bland annat ungdomar inte har e-legitimation förrän 16-

18:års ålder (s. 508).   Detta förslag innebär att alla kommuner i hela Sverige skulle bli tvingade 

till att behandla folkmotioner, idag är nämligen medborgarförslagsmöjligheten upp till varje 

kommun att fatta beslut om. Förslaget innebär också en digitalisering som enligt utredarna 

skulle kunna ge grupper som idag är underrepresenterade i de beslutandeförsamlingarna, så 

som unga och etniska minoriteter större möjligheter att påverka och delta aktivt i demokratin.  

De kommunala organen skall också få skyldighet att uppmärksamma dessa folkmotioner och 

de skall finnas tydlig information om vilka folkmotioner som är lagda just nu och hur det är 

möjligt att stödja dessa folkmotioner (s. 509f).  

Ungdomsråd 

Den tredje punkten som demokratiutredningen tar upp som en möjlig åtgärd för att öka 

inflytandet och delaktigheten hos ungdomar är införandet av en ungdomspolitisk 

handlingsplan, där någon variant av ungdomsråd bör finnas med (SOU 2016:5 s. 559f). 

Tanken med ungdomsråd är att ungdomar ska ha reellt inflytande över beslut och inte bara få 

komma med synpunkter efter att besluten är fattade. Utredarna tar själva fram exempel där 

kommuner har ungdomsråd eller olika typer av ungdomsforum (s. 559). Det finns en risk att 

dessa forum bara blir informationskanaler för redan politiskt insatta. Den typ av ungdomsråd 

eller ungdomsforum som förslås ligga till grund för handlingsplanen enligt utredningens 

förslag handlar om att olika typer av ungdomsorganisationer ska få möjligheten att påverka 

kommunenspolitik under hela beredningsprocessen (s.563). Det ska inte bara involveras kring 

åsikter angående beslut som skall fattas veckan efter informationen (SOU, 2016:5 kap 14).  

Ungdomsråden/forumen måste också fungera med olika representanter, det är nämligen inte 

så att ungdomar är en homogen grupp som tycker precis lika bara för att de råkar ha samma 

ålder. Det är dock viktigt i den representativa demokratin att även åldersskillnader beaktas och 

att alla åldersgrupper får möjlighet att vara representerade.  

Förtroendeuppdrag vid flytt 

Det fjärde förslaget som demokratiutredningen lägger fram för att underlätta för ungdomar 

att engagera sig politiskt och kunna delta aktivt i politiken rör villkoren för att kunna vara 

förtroendevald. Här handlar det alltså om ungdomar som redan är valda till representanter i 

fullmäktige och nämnder (s.274f). Idag kan kommuner godkänna att en person kan sitta kvar 
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en period i nämnder när en person flyttar från kommunen. Nu vill utredarna att den 

möjligheten ska förtydligas och även omfatta kommunfullmäktige. Det ska vara möjligt för 

kommunfullmäktige att bevilja en ledamot att sitta kvar mandatperioden ut. Detta skulle då 

kunna ge ungdomar möjligheten att engagera sig i de representativa organen även under en 

studentperiod, och inte tappa den erfarenheten som ett nämnduppdrag eller 

fullmäktigeuppdrag innebär.  Denna åtgärd föreslås på grund av att siffror från SCB (2015) 

säger att det är den största anledningen till att unga under 29 år avsäger sitt uppdrag eller inte 

upplever att de får chansen att ta ett uppdrag. Tiden mellan 18-29 är den period i livet då flest 

ungdomar väljer att studera och därmed är risken stor att de kanske måste lämna den kommun 

där den är skriven ifrån början. Utveckling på bostadsmarknaden lyfts även fram som ett 

argument, och då främst i storstadsregionerna. Där kan du som ung vara tvungen att flytta 

från kommunen för att kunna få ditt första egna boende eller under en studieperiod vara 

tvungen att flytta mellan fler olika kommer (s. 276f).  

Digital medverkan på möten  

Det femte förslaget är att kommunerna inför deltagande på distans. Det är sedan 2014 möjligt 

för kommunerna att tillåta fullmäktigeledamöter att delta på distans (SOU 2016:5, s. 614). Det 

innebär att de ska kunna debattera och kunna avlägga röster på distans. Detta förslag skulle 

kunna vara ett steg till att ungdomar skulle kunna fullgöra sina uppdrag på ett bättre sätt. Det 

hänger på många sätt ihop med föregående avsnitt där ledamöter skulle kunna ges möjligheten 

att behålla nämndsuppdrag eller fullmäktigeuppdrag vid flytt från orten. Genom att även tillåta 

deltagande via digitala plattformar på distans skulle ungdomarna även kunna medverka utan 

att åka hem vid varje enskilt möte. Demokratiutredningen slår dock fast att detta bör ske i 

undantagsfall och inte är något som bör införas som standard för alla sammanträden. Det 

skulle dock kunna fungera vid engagemang då man är utbytesstudent, funktionsnedsatt eller 

tillfälligt arbetar på annan ort (s. 614).  
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Inom vetenskapsfilosofin finns det två grundläggande och i stor utsträckning motstridiga 

positioner, positivismen och hermeneutiken. Det handlar i stort om striden mellan objektiv 

ren kunskap går att nå. Den positivistiska synen har enligt författarna Runa Patel och Bo 

Davidson (2003) fysiken och naturvetenskapen som modell och förebild. Det handlar om att 

kunna slå fast hur ett förhållande faktiskt är, ofta genom matematiska beräkningar och 

modeller. Detta förhållningssätt kan verka omöjligt att genomföra vid undersökningar av 

attityder och ungdomars syn på demokrati. Grunden i studier som är enkätbaserade har ofta 

som mål att få ta del av ett större antal personer attityder och tankar, för att kunna slå fast hur 

en viss grupper ser på olika frågor och därmed kunna fastställa kunskaper kring dessa grupper 

rent objektivt. Alan Bryman (2011) hävdar nämligen att vetenskapen aldrig under några 

omständigheter får formas av normativa påståenden, utan måste vara objektiv. Patel och 

Davidson (2003) håller med i påståendet att den positivistiska synen kräver ett objektivt 

förhållningssätt och ska vara fri från värderande åsikter. Detta förhållningssätt gör att denna 

undersökning står närmare den hermeneutiska vetenskapsfilosofin.   

Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin hävdar inte att vetenskap är normativt tyckande, men 

den har svårt att se samhällsforskningen som svart eller vit med objektiv kunskap som det 

enda eftersträvansvärda (Bryman, 2011). Den hermeneutiska filosofin ser istället världen som 

något som ständigt tolkar om de kunskaper en individ har genom de nya upplevelser och 

erfarenheter som individen genomlever (Patel & Davidson, 2003). Dessa 

vetenskapsfilosofiska tankar ställer krav på att undersökningarna inte enbart ska försöka 

förklara hur samhället ser ut, utan även försöka förstå varför samhället ser ut som det gör. 

Denna undersökning ligger nära detta synsätt när det gäller att försöka se varför ungdomars 

attityder är på det vis som undersökningen visar. Det genererar också ett ontologiskt synsätt 

vad det gäller konstruktivismen (Bryman, 2011). Det handlar om att kunskapen ständigt 

förändras, men att de individer som är en del av undersökningen påverkar undersökningens 

resultat. Redan i inläsningen av litteratur för att söka problemformulering och tidigare 

forskningen kommer forskarens subjektiva åsikter inte vara helt frånvarande. Detta krav från 

positivismens synsätt är svårt att genomföra inom dessa attitydundersökningar. Nästa steg 

som påverkas av subjektiva åsikter är respondenternas tolkningar av frågorna som ställs i 

enkätundersökningen. Den tolkning kommer sedan ligga till grund för det svar som de återger 

Metod 
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i sitt enkätsvar. Det handlar dock inte om att bortse vikten av objektivitet. Tim May (2013) 

påvisar att det är av högsta vikt att förstå att även en hermeneutisk forskare försöker att 

förhålla sig objektivt till det område som är under vetenskaplig prövning. Forskning kan aldrig 

reduceras till att endast bestå av normativa åsikter likt det som Bryman (2011) påtalade var 

vikten inom positivismen.     

Kvalitativ- och kvantitativ undersökning 

Kvantitativ- eller kvalitativ undersökning är en väsentlig fråga att ställa sig själv som forskare. 

Utifrån den vetenskapsfilosofi som används bör en relevant undersökningsmetod väljas 

(Bryman, 2011). I denna undersökning står attityder och inställning till demokrati i fokus. En 

av huvuddelarna handlar om att ta reda på vad ungdomar och då framförallt 

gymnasieungdomar anser om delaktighet och demokratiutredningen. Detta leder oss in på 

enkätundersökningar eftersom det möjliggör ett större urval av individer att undersöka. Detta 

för oss naturligt för många in på det kvantitativa forskningsfältet. Där stort fokus ligget på att 

testa hypoteser och teorier, för att sedan kunna se om teorin stämmer eller inte (Bryman, 

2011). Den kvantitativa metoden skulle därmed kunna vara lämplig för denna undersökning, 

då den ger oss möjligheter till generaliseringar och översikt hos en del av befolkningen. Den 

kvantitativa metoden ger dessvärre inte utrymme till en kunskap som är beroende på individers 

livserfarenheter. Livserfarenheter är därmed svåra att undersöka i en sådan typ av 

undersökning. Det kvalitativa synsättet försöker istället utgå från individernas svar och tankar 

gällande ett fenomen. Dessa fenomen är svåra att undersöka med en enkät, men det ger oss 

underlag till att försöka förstå en grupps åsikter och därefter analysera datamaterialet mer 

djupgående. Den kvalitativa analysen fokuserar istället mer på förståelsen bakom svaren än 

vad den kvantitativa analysen gör (Bryman, 2011). Den kvantitativa analysen fokuserar på att 

förstå sambanden mellan olika svar matematisk och att mäta varianser. Dessa analyser kan 

vara viktiga att göra, men det skapar inte utrymme för oss att förstå varför åsikterna fluktuerar 

eller varför trenden tenderar att utvecklas antingen positivt eller negativt.   

Urval 

Undersökningen utgår från en enkätundersökning med elever i en medelstor kommuns 

årskurs ettor och tvåor på de kommunala gymnasieskolorna. Det ger oss elever som är 15-18 

år och som därmed påverkas i hög grad av de förslag som demokratiutredningen lägger fram. 

Då undersöks även den grupp där stora delar av gruppen skulle få rösta idag om det var val 

till de kommunala församlingarna om demokratiutredningens förslag skulle bli verklighet. 
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Vissa inom denna grupp kommer inte få ta del av alla rättigheter som föreslås, men de flesta 

rättigheterna rör de ungdomarna som medverkar i denna undersökning. Det är även 

kommuner som skulle kunna genomföra ett flertal av de förslag som demokratiutredningen 

föreslår.  

Denna typ av urval skulle då kunna ligga till grund för det som Tim May (2013) kallar 

sannolikhetsurval inom det metodologiska forskningsfältet. Det finns en population som 

består av samtliga elever som bor i en kommun, där görs redan ett första urval då 

undersökningen endast inriktas till de elever som går på de kommunala gymnasieskolorna. 

Utifrån det urvalet kommer sedan ytterligare avgränsningar och urval, därför blir denna 

undersökning mer lik det som kallas icke-sannolikhetsurval (May, 2013). Icke-

sannolikhetsurval görs när resurserna är begränsade, det kan enligt författaren handla om både 

finansiella eller tidsmässiga resurser. Det innebär även att urvalet kan räknas som selektivt. 

Denna undersökning använder sig av de kontakter som finns inom olika gymnasieskolor bland 

lärarkåren för att kunna nå ut till olika typer av elever för att ändå kunna eftersträva en 

representativitet bland respondenterna. Denna representativitet uppnås i denna undersökning 

genom att elever från olika kommunala gymnasieskolor ingår i urvalet. Det sker även ett aktivt 

urval genom att eleverna som besvarat enkäten är elever från studieförberedandeprogram 

likväl som elever från yrkesförberedandeprogram. Elever som inte går gymnasiet eller på 

nationella program har inte nåtts av enkäten på grund av bristande kontakt med verksamma 

lärare på icke-nationella program, trots detta går det se urvalet som representativt då knappt 

90 % (Skolverket, 2016) av alla ungdomar i Sverige går på ett nationellt program.  

Enkätundersökning 

Den empiriska insamlingen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning för att 

undersöka ungdomars attityder till demokrati, samhällsinstitutioner och förslagen från 

demokratiutredningen. Enkätundersökningar är en av de vanligaste metoderna för att mäta 

attityder till demokrati enligt författarna Janet Buttolph Johnson och Henry T. Reynolds 

(2005). Enkätundersökningar ger forskaren ett större urval och större möjlighet att nå fler 

individer än vad djupintervjuer ger. Enligt författarna är det viktigt att fundera igenom 

noggrant innan då möjligheten att ställa följdfrågor utesluts vid datainsamling via enkäter 

(Buttolph & Reynolds, 2005). Dessa påståenden stämmer även överens med det som Thomas 

Denk och Daniel Silander (2007) påtalar är viktigt vid forskning gällande demokratisering. 

Dessa författare hävdar också att attitydundersökningar är den vanligaste formen av 

undersökningsmetod gällande allmänhetens syn på demokrati. I detta fall begränsas 
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allmänheten till gymnasieungdomar då det är den grupp vars attityder efterfrågas i denna 

studie.     

Enkäten designades utifrån den tidigare forskningen och teorier angående individualisering 

som beskrivs i kommande avsnitt. Enkätundersökningen (finns bifogad som Bilaga 1) delas 

in i tre olika block. I det första blocket ställs frågor angående ungdomarnas attityder och 

förtroende till nyhetsmedia och föreningslivet. Den nästkommande delen i enkäten delas upp 

i varsin del beroende på huruvida ungdomarna svarar ja eller nej på frågan angående 

medlemskap i föreningar. Den andra delen handlar då om deras föreningsengagemang. Den 

tredje delen i enkäten behandlar om och på vilket sätt ungdomarna vill påverka samhället samt 

om hur de ställer sig till demokratiutredningens förslag. Arbetet med att konstruera enkäten 

innehöll också ett tillfälle där fem ungdomar i samma ålderskategori som de ungdomar som 

sedan svarade på undersökningen fick besvara enkäten i min närvaro för att kunna ställa frågor 

och få eventuella förtydligande i samband med besvarandet av enkäten. Efter detta tillfälle 

gjordes förtydligande utefter de frågor som uppkom samt något tillägg av frågor för att 

tydliggöra vissa alternativ samt att utveckla möjligheten till en mer utvidgad analys.  

Etik  

Inom vetenskapen är det nödvändigt att förhålla sig till forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2016). Det finns en mängd olika principer som forskare inom olika 

forskningsområden skall förhålla sig till vid forskningsprojekt. Gällande denna studie 

förekommer ett antal principer som är av vikt att förklara tillvägagångsättet för. När det gäller 

kraven på anonymitet, så förstörs möjligheten till efterforskning genom att forskaren inte har 

möjlighet att spåra individerna eftersom enkätundersökningen görs anonymt och de svar som 

är identifieringsbara är kön och ålder. Dessa parametrar är inte tillräckliga för att kunna spåra 

en enskild individ vid namn. Gällande kraven på konfidentialitet informerades respondenterna 

om att deras svar inte skulle användas i andra syften än det syfte som denna studie undersöker. 

Tillgången till rådata ges till ett så begränsat antal individer som möjligt. Frivilligheten 

förtydligades under hela processen och att respondenterna när som helst fick sluta svara på 

enkätens frågor. Frågorna som innebar flervalssvar fick också ett svarsalternativ som var att 

de vet inte eller att de inte ville svara. Därigenom kan vissa delar av det som Vetenskapsrådet 

(2016) anser är av vikt vid forskningsprojekt anses uppfyllda. En annan aspekt som är av 

intresse är att respondenterna är minderåriga. Åldern är mellan 15-18 år och därigenom ställs 

vissa särskilda krav enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Lagen föreskriver att respondenterna skall få tydlig information gällande studien syfte och 
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ändamål, samt att deras medverkan är frivillig. Den föreskriver också att vårdnadshavarna skall 

ges information gällande studien och dess syfte samt möjligheten att kontakta ansvariga för 

studien. Enligt den § 18 i (SFS 2003:460) behövs inte ett särskilt samtycke från vårdnadshavare 

om respondenten är över 15 år, men det krävs information. Denna information gick ut till 

vårdnadshavarna några dagar innan enkäten distribuerades till respondenterna via skolans 

aktuella lärplattform. När enkäten distribuerades till respondenterna via lärplattformen gjordes 

även detta meddelande synligt för vårdnadshavare för att de skulle kunna tillgodogöras sig 

informationen och se hur enkäten såg ut. 

Datainsamling  

Undersökningen genomfördes under en vecka mellan den 22/4-29/4 2016. Detta gjordes som 

tidigare beskrivits med hjälp av en enkätstudie som fokuserade på attityder och förtroende till 

olika institutioner inom demokratin samt ställningstagande till de förslag som tidigare 

beskrivits ur demokratiutredningen. Undersökningen genomfördes inom den kommunala 

gymnasieskolans verksamhet i en medelstor kommun i Sverige. Innan enkäten skickades ut 

utgick ett meddelande genom den digitala lärplattform som respektive skola använder sig av 

ut till vårdnadshavarna för att de skulle ha kännedom om att deras barn skulle få möjligheten 

att besvara en enkät gällande demokrati. De fick även information om att undersökningen 

gjorde i studiesyfte inom lärarutbildningen (Informationsbrevet finns som Bilaga 2). 

Enkäterna distribuerades sedan till de lärare som kunde möjliggöra tid och utrymme för 

eleverna att besvara enkäten. Lärarna använde sig av de digitala lärplattformarna som fanns 

tillgänglig inom respektive skola för att ge eleverna tillgång till enkäten. Därefter besvarades 

enkäterna av eleverna, de flesta klasser (fem av sju) besvarade enkäten utan närvaro av 

undersökningens författare. Ett fåtal klasser (två av sju) fanns författaren närvarande efter 

önskemål av undervisande lärare. Det totala antal svar som kom under denna fas var 140 svar 

fördelat på sju klasser. I undersökningen ingår två klasser från yrkesförberedande program, 

tre klasser från studieförberedande program och två klasser som var blandat mellan 

yrkesförberedande och studieförberedande med en klar majoritet av eleverna från 

studieförberedande program.  

Analysmetod 

Efter datainsamlingens genomförande påbörjades arbetet med att analysera råmaterialet. Detta 

gjordes genom det som Gery W. Ryan och H. Russell Bernard (2003) kallar tematisk analys. Det 

handlar om att analysera fram teman ur ett empiriskt material. Dessa teman är sedan 
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utgångspunkten för den analys som genomförs. Detta är en strukturerad arbetsmodell för att 

kunna urskilja relevanta och innehållsrika analyser av sitt empiriska material. För en tydlig och 

konkret bild över hur en tematisk analys kan genomföras rekommenderas läsning av Virginia 

Braun och Victoria Clarke (2006). De visar i sin artikel hur en tematisk analys kan genomföras 

inom en psykologisk studie. De tar upp vikten av att systematiskt arbeta igenom sitt material. 

Det krävs ett flertal genomläsningar för att kunna hitta teman i material som kan vara ordrika, 

som intervjuer, men enkätundersökningar kan även fungera som data i genomförandet av 

tematisk analys (Braun och Clarke, 2006). I denna studie genomfördes analysarbetet i enighet 

med de exempel som Braun och Clarke (2006) framför i sin artikel. Det genomfördes i första 

hand av två genomläsningar av råmaterialet som enkätundersökningen genererade. Under 

denna fas antecknades tankar och funderingar som uppstod. Därefter undersöktes råmaterialet 

något djupare utifrån de anteckningar som genomfördes. Anteckningarna var av digniteten 

enstaka fraser som var intressanta ur frisvarsfrågorna, men det fanns även inslag av 

djupdykande i svar som fick stor andel av respondenternas svarsandel. Den mer djupgående 

analysen arbetades fram utefter de teman som ni kan läsa om i resultatdelen senare i denna 

studie. Där genomfördes djupdykningar kring vad de som ansåg något i vissa frågor ansåg i 

andra frågor i undersökningen. Det kan exempelvis vara en analys av de personer som svarat 

att de är med i ett politiskt ungdomsförbund eller politiskt parti, vad ansåg de om 

demokratiutredningens förslag eller hur deras nyhetsvanor ser ut? Denna del bestod i att leta 

efter nyckelord och nyckelmönster. Det kan handla om att se efter ord som påverkan, 

individer, familj och vänner. Därefter delades materialet upp ytterligare genom att studera vad 

personer som sagt intressanta saker i vissa frågor anser om andra frågor, för att se om det går 

att urskilja ett mönster i det som dessa personer sa inom vissa frågor uttrycktes i andra frågor. 

Det kunde även handla om att försöka se om det fanns grupper av individer som svarade på 

liknande sätt på vissa frågor även svarade lika på andra frågor. Det kan exempelvis handla om 

att personer anger att de inte är intresserad av samhällsfrågor, hur de svarar i andra frågor för 

att hitta mönster. Det kan även handla om personer som svarar att de inte vill vara med och 

påverka i fritextsvar, hur svarar dessa individer på frågor gällande demokratiutredningen? 

Denna djupgående analys genomfördes även på andra intressanta svarsalternativ, som 

föreningsengagemang, nyhetsanvändande, förtroende för politiker eller media.  
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Förändrade attityder  

Världens befolkning ändrar ständigt sina attityder och sina värderingar. Det kan stundtals ske 

genom världsomvälvande händelser eller upptäckter. Stundtals sker dessa förändringar 

långsamt och över tid. Dessa förändringar av attityder, värderingar och åsikter har studerats 

av ett flertal forskare genom åren men några av de mest inflytelserika gällande politiska och 

sociologiska förändringar är Roland Inglehart och Robert D. Putnam. Dessa forskare har 

studerat skillnader i varför samhället har utvecklats på det sätt som de har gjorts under de 

senaste 50 åren. De båda är inne på samma spår att det handlar om individualisering av 

världens befolkning. När vi här benämner världens befolkning så är det främst västvärlden 

som menas. Västvärlden har stått och står fortfarande i centrum för forskningen gällande 

individualisering.  

Inglehart (1997) fokuserar sin forskning på modernism och postmodernism samt materialism 

och postmaterialism. Utifrån dessa perspektiv har han analyserat en stor serie data från ett 

flertal olika länder. Putnam (2006) fokuserar i likhet med Inglehart på att det har skett en 

förskjutning av värderingar men han tar istället upp denna förändring genom begreppet socialt 

kapital. Samlingsbegreppet för den förändring som har skett genom åren och som handlar om 

en tillbaka gång för det kollektivistiska tänkandet till förmån för individualistiska är 

individualisering. Inglehart (1997) tar upp fler exempel på detta genom sin studie. Han 

beskriver detta genom att exempelvis ta med den bristande tilliten till gud (s.372) och hur stor 

roll kyrkan har i samhället (s.383). Med hjälp av dessa faktorer visar han att det finns en trend 

i samhället som misstror auktoriteter och istället lägger sina egna misslyckanden, men även 

framgångar i händerna på sig själva istället för som tidigare en del av ett kollektiv. Samma 

slutsats drar även Putnam med samma data. Det skall tillstås här att han är starkt influerad av 

de tankar som Inglehart har drivit. Putnam (2006) tar även upp den faktiska mängden besök 

som befolkningen gör i olika religiösa församlingar och visar där på en tydlig trend vad det 

gäller antalet kyrkobesök (s.125).  

Dessa exempel kopplade till kyrkans värld visar oss trender som är kopplad till större misstro 

till auktoriteter. Detta påverkar i sin tur även den politiska aktiviteten i samhället. En av de 

forskare som först fick genomslag för sin forskning gällande bristande demokrati och varför 

Tidigare studier/Teoretiskt ramverk  
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intresset för politiska aktiviteter sjönk var Seymour Martin Lipset. Han skrev boken den 

politiska människan redan på 50-talet och funderade över varför befolkningen inte ville engagera 

sig i politiska partier. Detta är ett problem som fortfarande intresserar forskare världen över. 

Lipset (1960) fokuserar mycket av sina tankar kring valdeltagande och varför människor går 

och röstar eller inte går till valurnorna och röstar. Det han kommer fram till är att det handlar 

om hur stor påverkan regeringens politik har på de enskilda medborgarna. Om regeringens 

politik påverkar individen i stor utsträckning kommer medborgaren vara mer benägen att rösta 

än om regeringens politik inte spelar någon roll för den enskilde medborgaren (s.166f). Utifrån 

detta perspektiv tar Inglehart (1997) det vidare till att se om det finns andra faktorer som 

spelar roll när det gäller politiskt deltagande. Han vidgar begreppet och låter även andra former 

av politiskt deltagande än att rösta väga in tungt i sin förklaringsmodell. Inglehart (1997) pekar 

på vikten av tillit till det politiska systemet, politiker och de politiska partierna som viktiga 

faktorer för partipolitiskt engagemang. Han hävdar att postmodernistiska och 

postmaterialistiska individer har lägre tilltro till auktoriteter som vi såg när det gäller förtroende 

för kyrkan. Detta påverkar även det partipolitiska engagemanget. För han hävdar att 

postmodernismen leder till mer demokratiska stater (s.104f) samtidigt som det traditionella 

partipolitiska engagemanget minskar i postmodernistiska samhällen (s.239). Det innebär att 

utifrån hans tankar om att demokratin stärks genom postmodernism men att medborgarna 

väljer bort politiska partier låter som en paradox, men här väljer Inglehart att se det som att 

de traditionella politiska partierna måste komma närmare den frihetliga/auktoritära-konflikten 

istället för den traditionella ekonomiska höger/vänster-konflikten (s.265). Om en sådan 

omsvängning sker kommer det politiska engagemanget att öka i postmodernistiska samhällen 

enligt Inglehart (1997). Han beskriver den dåvarande situationen som att det finns ett 

demokratiskt underskott och ett demokratiskt missnöje som visar sig i brist på tilltro till 

politiker, samt ett lägre partimedlemskap i traditionella politiska partier (s.302).  

Putnam fortsätter att diskutera det som Inglehart (1997) studerade. Han väljer dock att 

fortsätta in på en väg som rör social tillit, sociala mönster, socialt engagemang och politiskt 

deltagande (Putnam, 2006). När det gäller den politiska aktiviteten fokuserar han på att det 

finns en tendens i samhället som lutar åt att de politiska partierna ökar antalet som arbetar 

heltid med kommunikation eller policyutveckling (s.39), medans det är allt färre som deltar i 

politiska kampanjer (s.40). Även Putnam är medveten om att valdeltagande har en något 

nedvikande trend vad det gäller andel av befolkningen som röstar. Han är också medveten om 

att det är olika grupper inom befolkningen som går och röstar mer frekvent än andra. Det 

intressanta är dock inte valdeltagandet i sig utan hur folk faktiskt engagerar sig och hur 
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befolkningen får kontakt med de demokratiska organisationerna och de politiskt aktiva. Han 

kan nämligen se att fler individer har kontakt med någon politisk organisation och att de 

politiska organisationerna i större utsträckning når fler medborgare (kap. 21), men trots att 

detta sker är det inte fler som engagerar sig i partipolitik utan medborgarna engagerar sig i 

lokala enstaka frågor vilket speglas i antal initiativ till lokala folkomröstningar (s.172). Det är 

också så att miljörörelsen exploderade under den tidperiod som Putnam gjorde den största 

insamlingen av hans data nämligen 90-talet. Det påverkade dock inte det partipolitiska 

engagemanget utan det gjorde medborgarna mer aktiva i samhällsfrågor, men inte mer 

partipolitiska.  

Socialt kapital 

Den teori som Putnam lanserar i samband med sin undersökning hänger ihop med de teorier 

som ligger under individualiseringen av samhället. Individerna blir allt mer fokuserade på det 

som rör dem själva och mindre benägna att engagera sig i frågor som rör kollektivets bästa 

framför det som är bäst för individen. Där har vi en av förklaringarna till att miljörörelsen har 

vuxit sig starkare under 80- och 90-talen. De kan tyckas spegla en kollektivistisk ström, men 

det kan helt enkelt handla om att individen är orolig för sin egen existens och därmed 

engagerar sig i dessa typer av frågor. Putnam (2006) lanserar nämligen teorin som socialt 

kapital. Teorin handlar om att utan en stark social tillit till sin omgivning kommer det 

demokratiska underskottet att växa. Han tar upp aspekter som att vi människor i allt mindre 

omfattning träffar varandra spontant utan vi lever inrutade liv där det sociala engagemanget 

främst rör den absolut närmaste familjen. Putnam (1995) beskriver nämligen hur gifta par med 

eller utan barn engagerar sig mindre i det omgivande samhället utan i allt snabbare takt umgås 

med varandra och med TV. Hans lösning är då inte att förbjuda varken äktenskapet eller 

televisionen. Det handlar istället om att sätta tonvikten på att den sociala sammanhållningen 

är viktig. Ska det demokratiska underskottet minska måste nämligen de demokratiska 

organisationerna slå in en kil i det individualiserade samhället, som gör att människor i allt 

mindre takt umgås med varandra och istället umgås med väldigt få eller med televisionen. 

Putnam (2006) diskuterar också baksidorna av det sociala kapitalet. För det sociala 

sammanslutningarna kan skapa grupper som inte kommer att avhjälpa det demokratiska 

underskottet utan istället motverka det. Extremister är mycket bra på att utnyttja sociala 

sammanslutningar för deras egna ändamål, särskilt om det demokratiska underskottet är 

väldigt starkt. Då finns nämligen incitamenten för de extrema krafterna att gro ibland 

missnöjda sociala grupper (kap. 22). 
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I Sverige har även dessa tankegångar studerats utifrån en svensk kontext istället för som 

Putnam (1995 och 2006) studera problemet utifrån främst en italiensk och nordamerikansk 

kontext. I Sverige kommer Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen (2015) fram till 

att verkligheten i den svenska och nordiska kontexten är lite annorlunda. Här kan man 

nämligen se hur andelen av befolkningen som arbetar ideellt inte minskar utan ligger stabilt 

under de senaste åren. Det är drygt 50 % av befolkningen som arbetar ideellt på något sätt 

(s.369f). Det är samma siffror som det har varit ungefär de senaste 15 åren. Det som är 

intressant ut aspekten ungdomar och dess politiska inflytande är att ungdomar tenderar att 

arbeta ideellt för olika organisationer och verksamheter utan att vara medlem i dessa 

organisationer (s.372-75). Författarna anser att detta kan spegla en verklighet där andelen av 

befolkningen fortfarande ängar sig åt ideellt arbete, men att ungdomar inte känner ett behov 

av att vara medlemmar i den organisationen. Detta kan då innebära svårigheter när det gäller 

demokratiska organisationer och demokratiuppfostran. För om andelen unga som inte anser 

att medlemskapet är viktigt försvinner också en del av de goda sidorna av att föreningarnas 

demokratiska uppsida och det skulle kunna leda till mindre demokratiskt deltagande och även 

då inflytande (von Essen & Wallman Lundåsen, 2015: kap 5).  

Individualisering 

Individualiseringen av samhället och då framförallt ur en skandinavisk kontext tar boken Det 

hyperindividualiserade samhället? (2006) upp flera olika aspekter av hur individualisering påverkar 

det omgivande samhället. Ulf Bjereld, Marie Demker och Ann-Marie Ekengren är några av 

författarna som i denna antologi försöker ta sig an individualiseringen. Här tar författarna upp 

en modell som handlar om vilken påverkan individualiseringen får på makt, identitet och 

norm. I denna studie är det framförallt intressant hur maktförhållande förändras, då det enligt 

författarna är här som det demokratiska systemet och inflytandet sker. Det handlar om en 

fortsättning av det som Inglehart (1997) och Putnam (1995) beskriver angående minskat 

inflytande för politiska partier och övriga ideella föreningar som påverkar demokratin (Bjereld, 

Demker & Ekengren, 2005:25). En mycket bred definition av individualisering som även ligger 

begrepp som modernism nära är Adrienne Sörboms definition som här är citerad ur Henrik 

Oscarsson (2005:61):  

… tendensen att individen blir en allt viktigare aktör i samhället, på bekostnad av kollektiva aktörer 

såsom kyrkan, stat eller politiska partier. Individualiseringen som process medför därför ett större 

oberoende för individen gentemot sociala bindningar och traditioner. Detta innebär /…/ att 

individen i högre grad har kommit att kontrollera och definiera sin livshistoria.  
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Att denna definition ligger begrepp som modernism nära kan vara problematiskt, men också 

en tillgång då Inglehart (1997) presenterar sina teorier angående individualisering genom att 

se förskjutningen från modernism och materialism till postmodernism och postmaterialism. 

Inglehart (1997) ser nämligen förskjutningen till det postmoderna samhället som 

individualiseringen i sig. Det är genom att individer lägger större tonvikt vid begrepp som 

”Well-being” (s.98) som individualiseringen sker. För när individer bryr sig mer om hur de 

skall kunna självförverkliga sig själva och i allt mindre utsträckning bryr sig som om samhällets 

bästa skapar det problem för demokratiska samhällen som är uppbyggda på delaktighet och 

att formen för delaktighet är att vi kollektivt agerar. Oscarsson (2005) diskuterar även om 

individualiseringen verkligen är något som i sig själv existerar eller om det är ett skeende som 

finns med i andra rörelser som modernism eller postmodernism. Precis som citaten ovan 

gällande Sörboms definition står det klart att individualiseringen är en process och därmed 

kan denna uttrycka sig i många olika former. Det kan handla om att det sker inom 

förskjutningen mellan modernism och postmodernism som Inglehart (1997) menar eller att 

det kan stå för sig självt genom att det är en process från det kollektiva till det individuella 

perspektivet. 

Knapphetshypotesen 

En hypotes som Inglehart (1997) kommer fram till när han studerar det material som han har 

tillgång till är att vissa saker inte kan ses som en rörelse från det kollektiva till det individuella. 

Det kan till exempel röra sig om trender som att ungdomar i allt större utsträckning vill ha 

mer jämlikhet i dag än vad de tidigare har velat ha (Oscarsson 2005:73). Värderingar likt att 

jämlikhet ska vara viktigare tillhör det som traditionellt är modernistiska värderingar och skulle 

därmed i kullkasta teorin om att vi är inne i en individualiseringsvåg och därmed inte är på väg 

till det postmoderna samhället som Inglehart (1997) påvisar. Till sitt försvar och för att förstå 

varför vissa värderingar bryter mönstret utvecklar han knapphetshypotesen. Hypotesen går ut 

på att människor svarar delvis efter sådant som de saknar just nu eller som de uppfattar som 

en knapphet i deras tillvaro. Därmed skulle värderingar lika jämlikhet kunna vara en del av 

rörelsen till det postmoderna samhället. För samtidigt som utvecklingen har tagit stormsteg 

framåt på många plan kan det uppfattas som att jämlikheten har minskat. Därmed svarar 

många att de tycker att jämlikhet är viktigt. Detta skulle enligt Oscarsson (2005:76ff) förklara 

varför miljöfrågor stundtals kommer långt ner på rangordningen av viktiga områden eller att 

vikten av fred och frihet från krig kan fluktuera, eftersom om individer länge har levt i fred 

kommer man se det som en självklarhet och därmed glömma dessa avgörande betydelse.  
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Demokratiprinciper 

En undersökning som studerar demokrati och politik behöver självfallet en förklaring av 

begreppet demokrati. En av de mest citerade och uppmärksammande teorierna är skriven av 

statsvetaren Robert A. Dahl. Han har beskrivit demokrati utifrån 5 grundläggande principer. 

Han gör detta i On democracy (1996) som är en av alla de texter som beskriver hans 

grundläggande principer. Den första principen handlar om att alla kollektivt bindande beslut 

måste ta hänsyn till medborgarnas intresse och åsikt på lika vis. För de andra handlar det om 

att alla medborgare under hela processen ska ha rätt att medverka och rätt att påverka 

beslutsprocessen. Den tredje principen han talar om är alla medborgare ska ha rätt till tillräcklig 

mycket och omfattande information för att kunna ta aktiv ställning och fatta ett välgrundat 

beslut angående aktuell frågeställning. Den fjärde punkten handlar om att medborgarna ska 

kunna kontrollera dagordningen, de ska kunna vara med och påverka vilka frågor som skall 

diskuteras och vilka frågor som ska beslutas om. Den femte och sista grundprincipen handlar 

om att beslutsprocessen är inkluderande och ska vara alla vuxna medborgare till del. Alla dessa 

principer kan ligga till grund för en representativ demokrati. Erik Lundberg (2015) tar dock 

upp diskussionen om att hur väl den representativa demokratin kan sägas spegla dessa fem 

principer. I senare upplagor diskuterar även Dahl (2006) om de fem principer som ligger till 

grund för demokratin kan ledas till tre kriterier för demokrati. Det handlar här om politisk 

jämlikhet, effektivt deltagande och upplyst förståelse. Dahl (2006) ängar sig här åt att beskriva 

hur oerhört viktigt det är i demokratiska stater att styrelseskicket är jämlikt. Det skall vara 

medborgarnas rätt oavsett bakgrund, ekonomi och social ställning att bestämma över 

principerna för demokratin.  

Medielandskapets förändring och betydelse 

En del av demokratin som Dahl (2006) lyfter fram är vikten av att ha kunskap och förståelse 

för de frågor som ska fattas beslut om. En viktig roll i denna informations- och 

kunskapshämtning är media och dess roll i det demokratiska samhället. En svenskforskare 

som har studerat detta under lång tid är Jesper Strömbäck. Han påvisar vikten av ett brett 

medielandskap av både snabb och djupgående journalistik (Strömbäck, 2015).  En av de 

senaste årens utveckling förklaras med en ökade selektivisering av media och 

informationsinhämtning. Det är forskarna Alice Eagly och Shelly Chaiken (1993) som lanserar 

en teori angående hur vi psykologiskt påverkas av de nyheter som vi exponeras för och hur vi 

låter oss exponeras av dessa medier. Trots att deras forskning lanserades på tidigt 90-tal har 

deras teorier möjligen ännu större precision idag. Då de sociala medierna på ett mycket 
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tydligare sätt låter oss exponeras för de nyheter och den information som bekräftar den 

världsbild vi redan har. För precis som Eagly och Chaiken (1993) poängterar är det stor 

skillnad på det som vi exponeras för och det som vi i slutänden registrerar och kommer kunna 

plocka fram vid senare tillfällen. När medielandskapet enligt Strömbäck (2015) blir allt mer 

fokuserat på att vi väljer vilka nyheter vi vill ta del av och det sociala sammanhanget blir allt 

viktigare kommer den politiska nyhetsinhämtningen ännu mer styras av ditt sociala nätverk. 

Trots att Strömbäck (2015) poängterar att även valet av dagstidningar och magasin tidigare 

har styrts av dessa sociala nätverk exponerades mediekonsumenterna ändå av olika nyheter. 

Idag kan du helt och håller välja om du bara vill läsa specifika delar utifrån intressen, utan att 

egentligen behöva ens bläddra förbi artiklar och rubriker om andra nyheter. Detta kan ses 

utifrån vilka nyheter som läsarna attraheras av. Det har skett en svängning som skulle kunna 

tolkas som att mediekonsumtionen är oförändrad de senaste 25 åren, om man bara tittar till 

att kvällstidningar har ökat sin läsarandel något sedan digital teknik äntrade marknaden 

gällande nyhetskonsumtion. Under samma tidsperiod minskade dock andelen som läste en 

morgontidning drastiskt. Detta kan vara ett hot mot demokratin, eftersom andelen politiska 

texter som läses minskar genom att kvällstidningarna säljer mer på klick och morgontidningen 

som varit ett verktyg för aktuella händelser företrädelsevis på lokalnivå försvinner (Strömbäck, 

2015:222ff).  

Det som beskrivits tidigare har diskuterats bland forskare och därav har definitionerna 

nyhetsundvikare och nyhetssökare tillkommit. En av dessa studier är gjord av Troil Aalberg, 

Arild Blekesaune och Eiri Elvestad (2013). Där definitionen av nyhetsundvikare handlar om 

personer som aktivt väljer bort nyheter och nyhetsmedier till förmån för olika typer av 

underhållningsmedier istället. En nyhetssökare däremot söker aktivt efter nyheter och nya 

typer av nyhetsmedier. För dessa har digitaliseringen lett till ökade möjligheter till 

informationsinhämtning samtidigt som nyhetsundvikare har fått oändligt många fler 

möjligheter att söka sig nya underhållningskanaler. Författarna lyfter fram vikten av att 

diskutera vilka effekter som denna polarisering kan leda till. Det framkommer nämligen att 

den digitala teknikutvecklingen har gjort så att engagerade medborgare kan bli ännu mer 

engagerad och få tillgång till ännu mer information, samtidigt som de icke-engagerade 

medborgarna läser allt färre nyheter och får därmed ett stort kunskapsglapp (Aalberg, 

Bleksaune & Elvestad, 2013). Vilka effekter detta kunskapsglapp kan få har Strömbäck (2015: 

kap 6) undersökt. Han kommer fram till att det finns tydliga samband mellan att vara politiskt 

intresserad och att sedan vara politiskt delaktig, vilket kan låta som en självklarhet. Han 

undersöker även hur väl sambandet mellan nyhetsintresserad och politiskt deltagande 
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stämmer överens. Det finns ett samband enligt studien, men den är inte lika signifikant som 

sambandet mellan politiskt intresse och politiskt deltagande. Dessa resultat visar att 

nyhetssökare som inte anser att de är politiskt intresserad har mindre benägenhet att vara 

politiskt deltagande. Däremot är det en tydlig koppling mellan att vara nyhetssökare, politiskt 

intresserad och politiskt deltagande. Detta gör att det är svårt att klargöra vilken orsak som 

kommer först. Är det politiskt intresse som leder till nyhetssökare eller är det nyhetssökare 

som till slut även blir politiskt intresserad? En ytterligare aspekt som författaren undersökte 

var hur olika typer av mediekonsumtion påverkade nyhetsläsarnas kunskaper om politik. Där 

påträffades ett intressant samband som visade att konsumenter av kvällstidningar hade 

betydlig sämre kunskaper om politik än vad de som konsumerade Tv-nyheter samt 

morgontidningarna. Detta visar att det finns ett samband med en förändrad mediekonsumtion 

och mindre kunskaper om politik. Det kan därmed leda till att färre blir politiskt intresserade 

och baserat på resultaten som beskrivs ovan mindre politiskt delaktiga (Strömbäck, 2015).  

Attityder hos ungdomar 

Tidigare avsnitt har förklarat hur förändrade attityder i samhället har påverkat Sverige och 

övriga världen. En förskjutning från ett kollektivistisk tänkande till ett mer individualistiskt 

tänkande. Det finns också en större misstro till olika typer av auktoriteter i samhället. Detta 

har lett till ett större missnöje med demokratin. Det demokratiska missnöjet har spridits bland 

samtliga åldersgrupper i Sverige. Detta politiska missnöje är något som Ali Abdelzadeh (2015) 

undersöker. Där han försöker se om det politiska missnöjet är större hos den unga delen av 

befolkningen än hos övriga. När det gäller just missnöjet med den svenska demokratin 

kommer han fram till att det inte är några större skillnader mellan olika åldersgrupper 

överhuvudtaget och missnöjet med demokratin faktiskt är betydligt lägre nu än vad det var i 

slutet av 90-talet. Däremot är förtroendet för demokratins institutioner lägre än vad det varit 

tidigare (s.623f). Abdelzadeh (2015) kommer också fram till att sättet unga deltar politiskt 

också förändras, ungdomar säger att de i allt större utsträckning väljer att skriva under 

namnlistor, bojkottar varor och skänker pengar till välgörande ändamål än vad de gjort 

tidigare. Det som är slående i författarens resultat är att det politiska intresset är allt mindre 

även hos svenska ungdomar och därmed följer dessa resultat väl den utveckling som Inglehart 

(1997) och Putnam (2006) stakar ut som trender i hela västvärlden. Undersökningen bekräftar 

också att de svenska ungdomarna säger att de är väl så intresserade av samhällsfrågor som de 

tidigare generationerna har varit, men att det är det politiska intresset och engagemanget som 

brister (Abdelzadeh, 2015).  
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Vilka konsekvenser kan då dessa attitydförändringar få för demokratin och framförallt den 

representativa demokratin? Erik Amnå och Joakim Ekman (2014) har studerat detta utifrån 

resultaten att missnöjet med demokratin inte ökar utan snarare minskar, men att förtroendet 

för de politiska institutionerna är svaga. De har undersökt detta som att medborgarna står 

stand-by och kan när de känner sig tvingade ingripa i den representativa demokratin. Denna 

syn speglar en positiv syn på det demokratiska missnöjet, men är ett missnöje gentemot de 

styrande politikerna och inte gentemot systemet. Denna syn är en reaktion gentemot de 

forskare som anser att när det politiska intresset minskar markant är det ett allvarligt hot 

gentemot demokratin (för exempel se Colin Hay & Gerry Stoker, 2009). Där ses missnöjet 

gentemot det politiska systemet som ett hot mot demokratin i sig själv. Dessa forskare påpekar 

också att demokratin är förhållandevis ung och därmed ska den inte ses som given utan varje 

generation måste själva övertygas (Amnå & Ekman, 2014).   

I en avhandling av Gema Garcia Albacete (2011) görs en genomgång av forskningen baserad 

på ungdomars politiska inflytande. Där ligger fokus på om ungdomar idag verkligen är mindre 

politiskt aktiva eller om deras politiska aktivism bara uttrycker sig annorlunda än vad tidigare 

generationers politiska aktivism har gjort. I sina slutsatser kommer hon dock fram till att det 

inte går säga att den unga generationen idag är lika politiskt aktiv som tidigare generationer 

även om man ser till andra påverkansformer, där ibland sociala medier och annan internet 

aktivism. Hon hävdar däremot (vilket du även kan läsa tidigare i denna undersökning) att 

ungdomar inte har mindre förtroende för demokratin än tidigare generationer, samt att det 

möjligtvis enbart är så att politisk medverkan är ett senare steg av samhällsförändringen. Den 

unga generationen är enligt författaren inne i en livscykelfas som gör att ungdomar inte har 

samma behov eller möjlighet att engagera sig politiskt. De kommer dock att göra detta när de 

befinner sig i en annan fas i livscykeln (Garcia Albacete, 2011).    

Avslutande teoretiskdiskussion 

Utifrån de resonemang som förts utifrån tidigare studier och teoretiska modeller finns en 

övergripande bild som återkommer, det handlar om att vi har en förändring gällande attityder 

i befolkningen i stort vilket även gäller ungdomar.  Både Lipset (1960), Inglehart (1997) och 

Putnam (2006) tar upp den ökade individualiseringen som tydliga exempel på att samhället 

och befolkningens attityder har förändrats. Vad är det då som har förändrats, enligt Inglehart 

(1997) är det en tydlig förskjutning från det kollektivistiska till det individualistiska. Det 

innebär att befolkningen idag är mindre benägen att ansluta sig till föreningar och 

organisationer för att genomföra stora samhällsförändringar genom påtryckningar i stora 
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medlemsorganisationer. Dagens individer ser istället påverkan som något man kan göra som 

enskild individ. Detta påpekar bland annat SCB (2015) i sina undersökningar där bojkotter av 

varor eller namninsamlingar är något som blir allt vanligare i försöken att påverka samhället. 

Detta är ett tecken på att individen genomför aktioner på individens egna premisser och kan 

genomföras när individen själv önskar, det behövs ingen större hänsyn till tid och rum. En 

annan sak som präglar dessa attityder är att det har skett en förskjutning i förtroende. Det 

finns en allt mindre respekt och tilltro till auktoriteter i samhället i stort. Det kan handla om 

politiker och politiska partier som Ingelhart (1997) och Abdelzadeh (2015) påvisar. Även 

förtroendet för media och traditionella nyhetskanaler är idag lägre än tidigare enligt bland 

annat Strömbäck (2015). Det sjuknande förtroendet för tidigare auktoriteter är ett led i den 

individualisering som skett i samhället.   

Putnam (1995, 2006) ger oss ett stort bidrag i att förklara skeenden inom individualiseringen. 

Han skriver om fenomenet socialt kapital. Det sociala kapitalet har enligt honom minskat och 

det gör att vi som medborgare bland annat inte har en tilltro till auktoriteter längre. Det handlar 

om att förr var föreningslivet en stor det av en medborgarnas liv. Oavsett om det handlade 

om en bowlingklubb som var hans stående exempel eller syförening, biodlarförening och så 

vidare. Det sociala kapitalet är enligt Putnam (2006) viktigt då det ger medborgarna en tilltro 

till varandra och därmed ger det en tilltro till övriga samhället och demokratin.  Den bristande 

tilltron ser vi även delar av i den svenska kontexten, även om det i en nordisk kontext inte har 

samma alarmerande nedgång som i den amerikanska och italienska kontexten som Putnam 

undersökte enligt von Essen & Wallman Lundåsen (2015).    

Nyhetsmedia och konsumtion av nyheter ses som en viktig del för att kunna påverka och 

känna delaktighet. Aalberg, Bleksaune och Elvestad (2013) tar upp vikten av att medborgarna 

är upplysta angående de aktuella samhällsfrågor som diskuteras just nu. Om media 

användandet och nyhetsläsandet brister uppstår kunskapsluckor vilket gör att medborgarna 

troligen aktiverar sig mindre på grund av att de inte känner sig tillräckligt påläst eller att de 

känner att de frågor som diskuteras inte har relevans för den enskilda medborgaren. Den 

aktuella forskningen tar även upp frågor om att nyhetsinhämtandet har förflyttats från 

traditionella medier ut på sociala medier. Detta är något som påvisas av Amnå och Ekman 

(2014) där det handlar om att ungdomar framförallt begränsar sin allmänbildning på grund av 

att de enbart får information genom sitt aktuella flöde på sociala medier. Detta gör dem mer 

pålästa angående ett specifikt intresse, men det blir till bekostnaden av sämre tillgång på 

allmänna nyheter som inte ens ges möjligheten att påverka dem för att rubrikerna inte blir 

lästa på samma sätt idag som det blev tidigare.  
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Denna del redovisar det resultat som enkätundersökningen frambringade av de 140 svarande 

ungdomarna, analys görs med hjälp av de teorier som beskrevs tillsammans med den tidigare 

forskningen i föregående avsnitt. Denna del är en integrerad resultat- och analysdel. Resultatet 

kommer att beskrivas under ett antal teman som framkom genom arbetet med en tematisk 

analys som beskrevs i metodavsnittet tidigare i denna undersökning.  

Påverkansparadoxen  

Det första temat som kommer att redovisas i denna del är påverkansparadoxen. Det handlar 

om att ungdomarna i denna studie har en vilja att påverka i samhällsfrågor och är intresserade 

av samhällsfrågor, men att de samtidigt inte är intresserade av partipolitik och traditionell 

partipolitisk verksamhet. Det första tecknet på att ungdomar faktiskt är intresserade av 

samhällsfrågor ser vi nedan i Figur 1. Figuren presenterar här svaren på om ungdomarna i 

denna undersökning är intresserade av samhällsfrågor.  

  

De svar som Figur 1 visar är att ungdomarna generellt känner ett intresse av samhällsfrågor. 

Det finns en stor del som anser att de är mycket intresserade (14,3 %) eller ganska intresserade 

(46,4 %). Det som är intressant att ta vara på utifrån denna figur är att det är få ungdomar 

som anser att de inte är intresserade alls (6,4 %). Detta följer det som de flesta studier pekat 

på tidigare se (Inglehart 1997 eller Putnam, 2006). Dessa studier hävdar också att ungdomar 

har ett intresse av samhällsfrågor, men att den individualistiska förskjutningen ger effekt först 

i nästa steg som handlar om påverkan. Det är också nästa del av denna påverkansparadox. Då 
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Skulle du säga att du är intresserad av 
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Resultat 

Figur 1 – Intresse kring samhällsfrågor 
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vi har med oss att ungdomarna i studien är intresserade av samhällsfrågor, hur ser det då ut 

med intresset för att påverka i samhällsfrågor? Figur 2 visar att intresset för att vara med och 

påverka i samhällsfrågorna också är stort. Det är många ungdomar som hävdar att de vill vara 

med och påverka i samhällsfrågor. Detta följer också den tidigare forskningen relativt väl. Det 

finns vissa som hävdar att även intresset för att påverka i samhällsfrågor har minskat under de 

senaste decennierna (Strömbäck, 2015). Det handlar dock i större grad om att 

påverkansformerna möjligen har förändrats.  

  

Figur 2 ger oss också intressant information då den säger att ungdomar vill påverka. Det är 

också endast 16 % som säger att de inte vill påverka alls. Det är ett faktum som är välkänt då 

det även i representativa demokratier oftast finns de medborgare som inte väljer att rösta i 

allmänna val och därigenom inte utnyttjar de möjligheter medborgare i demokratiska stater 

har. Svaren som har presenterats hittills ger troligtvis inte upphov till några större sensationer. 

Det som börjar likna en paradox uppenbarar sig istället i nästa del som presenteras. Det 

handlar om vilken möjlighet ungdomarna tror att politiker har att påverka samhället. Här tror 

ett flertal av ungdomarna i denna studie att politikerna har makt att påverka och förändra 

samhället. Detta kan ni se i figur 3 nedan.  
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Nej

Vet inte/Vill inte svara

Figur 2 – Vilja att påverka samhällsfrågor 

Figur 3 – Politikers förmåga att förändra samhället 
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Figur 3 visar att ungdomar har en stor tilltro till att politiker har möjligheten att påverka 

samhället. Detta kan vi se genom att spannet 4-6 består av ungefär 88 % av de svarande.  Det 

betyder att det är väldigt få som svarar att politikerna inte skulle ha någon möjlighet alls att 

påverka i och med att siffran 1 betyder ingenting och att siffran 6 betyder mycket stora 

möjligheter. Givet svaren som nu presenterats borde ungdomarna vara beredda att engagera 

sig i politiska ungdomsförbund eller politiska partier. Det minsta som borde kunna förväntas 

är att ungdomarna som säger att de skulle vilja påverka samhället skulle vilja bli politiker 

eftersom det verka innebära stora möjligheter för dessa ungdomar att faktiskt påverka 

samhället. Det är här vi kan urskölja starten på en påverkansparadox. För att givet det som är 

presenterats nu skulle vi kunna anta att intresset för partipolitik skulle vara stort. Vi kan dock 

slå fast att så inte är fallet. Figur 4 påvisar nedan att det finns ett ytterst litet intresse för 

partipolitik.  

 

Figuren visar här att det visserligen finns ett visst mått av intresse för partipolitiskt verksamhet 

hos de ungdomar som har valt att delta i undersökningen. Tar vi och jämför resultatet här 

med de resultat som ungdomar visade i figur 1 (som beskrev ungdomars intresse för 

samhällsfrågor där 60 % av ungdomarna var ganska intresserade eller mer) så sker det en 

kraftig förskjutning åt mindre intresse. Det är färre som är mycket eller ganska intresserade 

(totalt 35 %), samtidigt som andelen som är lite intresserade eller inte alls intresserade (totalt 

62,9 %) ökar kraftig i jämförelse med intresset för samhällsfrågor. Detta skulle kunna vara 

tecken nog för att det finns en paradox i sättet att se på påverkan inom samhällsfrågor, 

eftersom samhällsfrågor överlag påverkas just genom partipolitik. Det kan handla om ditt 

intresse för miljöfrågor, skolan eller ett farthinder på din lokala gata. Denna paradox får 

ytterligare en dimension när vi tittar på hur stor andel som idag är medlemmar i ett politiskt 
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Figur 4 – Intresse för partipolitik 



 

26 

 

parti eller politiskt ungdomarförbund. Figur 5 visar att det sker ytterligare förskjutning bort 

ifrån den aktiva påverkan hos ungdomar.  

 

Här visas det ännu tydligare att ungdomarna väljer bort partipolitiskt engagemang. Från bilden 

att ungdomarna är intresserade av samhällsfrågor till att ungdomarna tror att politiker kan 

påverka och förändra samhället verkar steget långt till att faktiskt engagera sig som medlem i 

en partipolitisk organisation. Detta är något som stärker den beskrivning som Inglehart (1997) 

ger av att samhället blir mer förskjutet till postmoderna värden och i dessa värden ligger inte 

partipolitiskt engagemang. Putnam (1995, 2006) hävdar även han att detta är ett steg åt det 

som kan ses som brist på social kapital. Där individer istället för att organisera sig i grupp 

väljer andra sätt eller att intresset för social interaktion via föreningslivet blir allt mindre. Detta 

är dock inga särskilt konkreta och tydliga svar på varför ungdomar inte väljer att engagera sig 

partipolitiskt. Det måste finnas någon ännu tydligare förklaring till varför de inte väljer att 

engagera sig?  

Det finns ännu en aspekt som visar att det finns en inneboende paradox i att ungdomarna i 

denna studie inte är mycket intresserade av partipolitik eller inte väljer att vara medlemmar i 

ett politiskt parti. Ungdomarna anser nämligen att det har stor betydelse vilka det är som styr 

landet. I figur 6 framkommer det att ungdomar anser att det har en avgörande betydelse eller 

mycket stor betydelse för landets utveckling vilka som styr landet. 
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Är du medlem i något politiskt parti eller politiskt 
ungdomsförbund?

Ja

Nej

Vet inte/Vill inte svara

Figur 5 – Medlem i politisk organisation 
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I figur 6 kan vi se att över 90 % av de som besvarat undersökningen anser att det är viktigt 

vilka som styr landet. Detta ska enligt Lipset (1960) betyda att engagemanget för partipolitik 

och politisk påverkan ska öka. Han hävdar nämligen att ju större andel som anser att det spelar 

stor roll vilka som styr landet, ju större är benägenheten att engagera sig i politiska rörelser 

och att rösta i allmänna val. Här framträder då en ännu tydligare påverkansparadox. 

Ungdomarna anser att det spelar roll vilka som styr, flertalet är intresserade av samhällsfrågor 

och intresserade av att påverka i samhällsfrågor. Däremot väljer ungdomarna bort de 

traditionella politiska partierna när de ska engagera sig (se vidare nästa del för att se hur de vill 

påverka). Då återkommer vi till frågan som ställdes tidigare, varför väljer ungdomarna bort 

det traditionella politiska engagemanget? Det går att koppla till den tidigare forskningen även 

om Lipset (1960) verkar förklara detta på ett sätt som inte längre stämmer överens med 

praktiken. Det verkar istället som att Inglehart (1997) och Putnam (1995, 2006) har rätt i att 

när individualiseringen ökar i samhället minskar också förtroendet för auktoriteter. I detta fall 

går det nämligen se politikerna som auktoriteter och i denna undersökning framkommer det 

att ungdomarna inte har fullt förtroende för politiker i allmänhet. Detta visas nedan i Figur 7.  
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Figur 6 – Spelar det någon roll vilka som styr? 
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Det är inte frågan om helt bristande förtroende för politiker, men förtroendet som här mäts 

genom att fråga om det går att lita på politiker är lågt. Det finns en betydande andel som anser 

att det inte riktigt går att lita på politiker, i spannet 1-3 är det totalt 62,9 % som anser att det 

inte går att lita på politiker. Detta ska ställas mot i att det vara en betydande del av ungdomarna 

som ansåg att politiker kunde förändra samhället. När vi nu kan se hela bilden av att 

ungdomarna vill påverka samhället och är intresserade av samhällsfrågor och att de anser att 

politiker kan förändra samhället, är det möjligen en fråga om bristande förtroende som gör att 

ungdomar inte väljer att engagera sig. Det finns en bristande tilltro till att politikerna verkligen 

går att lita på och därmed skulle ungdomarna kunna dra sig inför att själva bli stämplade som 

politiker. Denna syn kan också vara ett tecken på att, som Amnå och Ekman (2014) hävdar, 

ungdomarna står stand-by för att gå in och påverka om de måste inte riktigt kan stämma. Om 

Amnå och Ekman (2014) var korrekt ute borde rimligtvis ungdomar som anser att politikerna 

inte går att lita på gå in och försöka att påverka det politiska ämbetet till något bättre. Samtidigt 

bekräftas Amnå och Ekmans (2014) bild av att ungdomar i allt mindre utsträckning ängar sig 

åt traditionell politisk påverkan. Detta avsnitt har härmed gett en översiktsbild över hur 

inställningen till samhällsfrågor och politisk påverkan ser ut.  Hur ungdomar istället väljer att 

påverka idag och vad de anser att de gör för att förändra samhället kommer att förklaras i 

kommande avsnitt. Likaså att det finns skillnader i vilka som påverkar på vilket sätt, samt hur 

ungdomarna skulle vilja att de får möjlighet att påverka det traditionella demokratiska arbetet.  

Ungdomars vilja att påverka  

I det föregående avsnittet kunde vi se att ungdomar är intresserade av att påverka i 

samhällsfrågor och vill vara med och förändra samhället. Påverkansparadoxen visar dock att 

ungdomar inte vill vara med och påverka inom det politiska partisystemet på det sätt som 

samhället förväntar sig, i och med uppbyggnaden av vår representativa demokrati. Den stora 

frågan blir då hur ungdomarna vill påverka? Detta avsnitt kommer att visa en översiktlig bild 

av detta för att under kommande avsnitt se om det finns några skillnader inom 

ungdomsgruppen. Den första delen som är intressant att undersöka är vad ungdomarna gör 

för att göra världen bättre. Detta ger oss en bild av hur ungdomarna vill påverka samhället. 
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Som vi kan se i Figur 8 ovan säger sig ungdomarna i störst utsträckning vilja påverka genom 

att dela och gilla saker på sociala medier. Även i de svar som ungdomarna ger i fördjupade 

frågor med öppna svarsalternativ överensstämmer med detta exempel. När det säger vad de 

har gjort för att påverka i en samhällsfråga tidigare handlar det ofta om ja, delat saker på sociala 

medier (Kvinna, 17 år) eller jag har delat saker på sociala medier som jag tycker är roligt och intressant, 

och även tror att andra kommer uppleva på samma sätt (Man, 16 år). Flera liknande svar fanns bland 

denna studies respondenter. Det handlar alltså om att uppmärksamma sin vänkrets på att detta 

är en artikel som anses intressant och viktig av mig, du borde också läsa och tycka den är 

viktig. Detta är inte det enda som de säger är av intresse, det är även ett flertal som svarar att 

de skriver under namnlistor och bojkottar vissa varor eller tjänster. När det gäller bojkotten 

av varor och tjänster rör det sig oftast om produkter som har en skadlig inverkan på miljön 

eller på djur. Det är även nästan uteslutande kvinnor som svarar att de bojkottar varor eller 

tjänster som ett sätt att påverka. Jag köper t.ex inte smink från varumärken som testar sina produkter 

på djur (Kvinna, 16 år) eller Jag äter inte kött och köper inte varor jag vet testar på djur eller förstör miljön 

(Kvinna, 18 år). Vad finns det för intressanta aspekter som skulle kunna förklara dessa 

företeelser? Detta handlingsmönster pekar i tydlig riktning mot det som Inglehart (1997) ser 

som en del av det postmoderna samhället. I detta samhälle är det individuella handlingar som 

är det som lockar ungdomar att påverka samhället. Det handlar om att hur jag som individ 

göra nytta för samhället på ett sätt som är lämpligt för mig och som inte innebär att jag behöver 

göra allt för stora uppoffringar. Det handlar även om det som Inglehart (1997:97) ser som 

”Well-being”. Det innebär att handlingar jag gör visserligen påverkar kollektivet, men det gör 

även att den personliga känslan blir att jag mår bättre för att göra det här. I denna undersökning 
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Figur 8 – Hur påverkar du samhället? 
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skulle det kunna handla om att ungdomarna känner sig upplyfta av att kunna säga till sina 

vänner att denna artikel är viktig för mig, ni borde också läsa den. Det kan också handla om 

att mitt agerande för djuren eller för miljön ökar mitt välbefinnande, att det dessutom påverkar 

samhället till något positivt är även det bra.   

Ovanstående del handlar om hur ungdomar inte påverkar eller vill påverka på ett sätt som ses 

som det traditionella sättet inom den representativa demokratin, som vi i Sverige genomför 

politiska beslut utifrån. Det finns fortfarande ungdomar som svarar att de gör ett mer 

traditionellt påverkansarbete som att gå med i politiskt parti, kontaktar politiker och skriver 

insändare. De som gör detta kanske ändå gör saker som att dela och gilla saker på sociala 

medier. Detta kommer det mer om i nästkommande avsnitt. För även om ungdomar i en liten 

utsträckning säger att de påverkar genom det traditionella påverkansarbetet utgår ändå 

demokratiutredningens (SOU 2016:5) förslag utifrån att ungdomar ska påverka genom de 

traditionella politiska systemet genom olika former. Hur ställer sig då ungdomar till de förslag 

som i störst utsträckning kan hänföras ungdomars möjligheter att påverka demokratin?  
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Figur 9 – Demokratiutredningens förslag 
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Figur 9 visar här att det för ungdomar handlar om att införa ett ungdomsråd där ungdomar 

får inflytande som remissorgan vid politiska beslut, att få rösta vid 16 års ålder och att det 

införs en folkmotion där underskrifter kan samlas in digitalt. Dessa tre förslag får störst andel 

av rösterna. Här kan det vara viktigt att påpeka att de svarande har haft möjlighet att svara på 

mer än ett förslag. Det som går att urskilja ifrån dessa svar är att ungdomarna vill ha inflytande 

och känner att det finns en brist på detta. Detta går väl att förknippa med det som Inglehart 

(1997) ser som en knapphetshypotes. Att dessa svar speglar en brist på inflytande i dagens 

representativa system. Alla svarsalternativ som får störst andel av svaren är svar som går 

hänföra till indirekt inflytande. Det handlar om att ungdomar ska få ett råd där representanter 

från ungdomsorganisationer får vara med och påverka. Det handlar om att få rösta fram 

representanter till de kommunala församlingarna och det handlar om att kunna lägga 

folkmotioner som går att rösta på digitalt. Dessa förslag fortsätter stämma överens med 

individualiseringsteorier likt de som Sörbom uttrycker är individualisering enligt Oscarsson 

(2005). Det handlar om att ungdomarna vill slå sig fria från sociala bindningar och kollektiva 

församlingar. Då kan ju frågor ställas rörande huruvida dessa beteende verkligen är rimliga om 

man vill slå sig fri från sociala bindningar? Att tillsätta representanter som ska företräda en är 

väl att låta andra sköta det kollektiva beslutsfattande åt en, och därmed är det väl knappast en 

frigörelse från det kollektivistiska systemet. Här är det viktigt att förstå individen som avlägger 

rösten eller som ger legitimitet åt det politiska systemet. Jag som individ slår mig fri ifrån 

individuella avgöranden i varje fråga och jag kan tillåta mig att intressera mig i de frågor som 

jag är mest intresserad av och sen överlåter jag beslutsrätten till individer jag litar på och känner 

ett förtroende inför. Dessa tankar liknar de som Amnå och Ekman (2014) ser som en positiv 

syn på politiskt missnöje. Ungdomarna är beredda att ge sitt förtroende till någon annan i 

frågor som inte berör dem på ett personligt plan för att ändå kunna påverka i de frågor som 

står dem personligt nära. 

Att ungdomarna anser att vissa förslag är viktigare än andra att genomföra kan vi se om vi 

tittar på skillnaden mellan det förslag som borde genomföras först och de förslag som borde 

genomföras sist. Figur 10 visar oss vilket förslag ungdomarna anser borde genomföras först 

av de förslag som demokratiutredningen lägger fram.  
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Figur 10 visar på att införandet av ungdomsråd är det förslag som först borde genomföras. 

Det ligger i linje med de förslag som ungdomarna ansåg var det viktigaste förslaget att 

genomföra som vi såg i Figur 8. Dessa siffor som visas i Figur 10 är kanske inte så intressanta 

i sig eftersom det bekräftar det vi redan visste från tidigare, men om vi istället tittar på vad 

Figur 11 säger oss om vilket förslag som borde genomföras sist blir det genast mer intressant.  

 

 

Det som framkommer här är att det enskilda förslag som ungdomarna anser ska införas sist 

av de förslag som demokratiutredningen föreslår är den sänkta rösträttsåldern till 16 år i 

kommunala val. Samma förslag var näst mest populärt i frågan om vad som borde införas 

först. Hur kan det komma sig att detta förslag sticker ut så i jämförelse med de andra? En av 
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anledningarna kan vara att många är väldigt osäkra kring vilket förslag som skall genomföras 

sist. Det är den fråga där klart störst andel svarar att de inte vet eller inte vill svara på frågan. Det 

kan betyda att frågan i sig inte är så viktig eller att det är svårt att bestämma sig medan betydligt 

fler har lättare att säga vilket förslag som borde införas än inte genomföras alls. Det går också 

att urskilja i dessa svar att de förslagen som behandlar förutsättningarna för partipolitiskt 

arbete, som nämndsuppdrag eller digital röstning har svagt intresse från denna grupp. Det kan 

bero på att det finns ett fåtal av de svarande som faktiskt är med i politiska partier och som 

därmed skulle vara tillgängliga för politiska uppdrag. Det kanske till och med kan vara så att 

vissa inte ens vet vad ett nämndsuppdrag är. Den tredje aspekten som är värd att titta lite 

djupare på vilka som svarar vad. Hela det nästkommande avsnittet kommer därför att 

behandla frågan, vad skiljer de olika grupperna åt? Vilka är personerna som faktiskt vill vara 

med och påverka samhället inom de ramar som den representativa demokratin fastställer idag 

och vilka vill vara med och påverka genom att dela och gilla saker på social medier? Dessa 

frågor är allt för stora för att svara på i detta avsnitt därför innehåller det en mer ingående 

analys i nästa avsnitt.  

En inflytelserik elit?  

De två inledande avsnitten i denna resultatdel har fokuserat på övergripande tendenser och 

data som gäller generellt över alla de svarande ungdomarna. Om vi istället undersöker och 

analyserar datan djupare vad finner vi då? En aspekt handlar om att det skiljer sig mellan olika 

grupper hur man vill påverka och hur man engagerar sig. Den största delen handlar om 

personer som är engagerade i ett politiskt parti eller som säger sig vilja bli medlemmar i ett 

politiskt parti, gentemot ungdomar som inte är intresserad av partipolitik eller samhällsfrågor. 

Det är förhållandevis små grupper, men vi kan urskilja vissa tendenser gällande inflytande och 

påverkan.  

Tendenserna rör vilka förslag som de vill ska genomföras av demokratiutredningen, hur de tar 

del av nyheter, samt om de är aktiva i några organisationer och föreningar överhuvudtaget. 

När det gäller vilka förslag som borde genomföras från demokratiutredningen kan vi se att 

gruppen som innehåller partipolitiskt aktiva i väldigt låg grad vill att rösträtten skall sänkas till 

16 år. Det kan vi se även när de får välja flera av förslagen, så finns det inom den kategorin ett 

flertal som inte ens har med något av ovanstående förslag bland de tre förslagen som de får 

välja. Det är till och med så att bland denna grupp är det flertal som anser att sänkt 

rösträttsålder är det sista förslaget som ska genomföras. Det är istället tillsättande av 

ungdomsråd som är det mest attraktiva förslaget inom gruppen politiskt engagerade. Detta är 
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en stor kontrast gentemot ungdomar som inte är engagerade i partipolitik eller säger sig vara 

intresserade. De väljer i stor grad att rösträttsåldern ska sänkas som första förslag och det är i 

flera fall det enda förslag som dessa ungdomar vill ska genomföras. I vissa fall vill de även att 

det skall införas en rätt att skicka in folkmotioner som kan söka stöd av allmänheten genom 

att skriva under dessa digitalt. Vad kan denna enskilda tendens bero på? Det kan förstås genom 

att vi adderar ytterligare en aspekt. Det handlar om informationsaspekten, något som 

Strömbäck (2015) anser är av yttersta vikt för att förstå varför ungdomar påverkar som de gör 

och vilken kunskap som de når. För att förstå vad som skiljer de olika grupperna åt kan vi se 

hur ungdomarna tar till sig nyheter.  

 

 

I Figur 12 kan vi se att ungdomarna överlag tar till sig nyheter via sociala medier, TV och 

vänner. Det finns här en tendens för hur de olika grupperna tar till sig nyheter och information. 

De som är mest politiskt aktiva svarar i större utsträckning tidningar och radio, men det finns 

inga generella trender att peka ut. Vad kan det spela för roll att så stor del av 

nyhetskonsumtionen sker via sociala medier och vänner? Detta är något som Eagly och 

Chaiken (1993) tog upp i sin forskning av nyhetskonsumtion. Det blir problematiskt genom 

att det sker en stor selektivisering inom dessa grupper. Istället för att få ett brett perspektiv på 

världen genom att lyssna på nyhetssändningar och läsa dagstidningar begränsas istället 

omvärlden till det som umgängeskretsen finner intressant och därmed sprider vidare. Denna 

selektiva nyhetskonsumtion bidrar enligt Strömbäck (2015) till en kunskapsklyfta mellan de 

grupper som tar till sig nyheter via sociala medier och vänner gentemot de som läser 

dagstidningar och tittar på nyhetssändningar. Min undersökning kan inte säga något om vilken 

Figur 12 – Nyhetskonsumtion 



 

35 

 

kunskapsnivå ungdomarna har utefter vilka medier de tar till sig information kring. Om vi 

däremot förutsätter att det är så som Strömbäck (2015) beskriver i sin forskning kan vi göra 

vissa antaganden utifrån det vi kan se i Figur 13. Den beskriver nämligen i vilka kanaler och 

tidningar som ungdomarna tar till sig information ifrån.  

  

 

Vad kan vi utläsa utifrån denna figur? Generellt blir den inte så intressant, men utifrån de två 

grupperna som vi har urskiljer jag att bland ungdomar som är politiskt engagerade sker 

nyhetsbevakningen genom framförallt Jönköpings-Posten, SVT, Aftonbladet, TV4 och sen 

spridd på någon av de övriga dagstidningarna som DI, DN eller SVD. Dessa typer av media 

ska i enighet med Strömbäck (2015) generera ett större kunskapsövertag. De ungdomar som 

inte intresserar sig för politik har istället nyhetsmedier som Aftonbladet, Expressen och TV4 

som överlägset största informationskanaler. De svarar dessutom oftast att de bara tar till sig 

nyheter från någon av dessa. Vad kan då detta kunskapsövertag leda till enligt Strömbäck, 

(2015)? Jo, det kan leda till just bristande engagemang i politiska partier och andra föreningar.   

Då är frågan vad denna skillnad i nyhetsinhämtande kan bero på? En aspekt kan handla om 

förtroendet för media. Här kan vi hitta samma förskjutning mot ett individualiserat samhälle 

som finns på andra ställen alltså en minskad tilltro till auktoriteter. Det finns ett lågt förtroende 

generellt gentemot media från alla grupper. Det är dock ett avsevärt lägre förtroende hos de 

ungdomar som säger sig inte vara intresserade av partipolitik. Där är förtroendet för media 

väldigt lågt, och det finns därigenom en misstro till det som media säger. Är det verkligen sant 

det som står i media eller berättar media bara den del av sanningen som är politiskt korrekt? 

Ungdomarna som i minst utsträckning är intresserad av partipolitik hävdar nämligen att det 

inte går att säga att media säger sanningen. De partipolitiskt aktiva säger inte fullt ut att media 

0 20 40 60 80 100 120

Aftonbladet

Expressen

Dagens Industri

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Jönköpings-Posten

Sveriges Radio

SVT

TV4

Avipixlat

Övriga

Vilka medier tar du oftast till dig nyheter ifrån? (Max 5 
svar)

Figur 13 – Varifrån tar du till dig nyheter? 
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talar sanningen men de har ett klart mycket större förtroende för media. Aalberg, Bleksaune 

och Elvestad (2013) tar i sin forskning upp vikten av att du har förståelse för omvärlden om 

du skall engagera dig i politiska frågor och organisationer. Det är dock svårt att avgöra om det 

är den bristande kunskapen som gör att de inte är politiskt aktiva, genom att de inte läser 

nyheterna, eller om det är det bristande politiska intresset som gör att de inte väljer att ta till 

sig information gällande samhällsfrågor och politik. Denna fråga är även något som Strömbäck 

(2015) försöker att besvara, men även han känner frågan svår att besvara. Det vi kan konstatera 

i denna undersökning är att det finns en skillnad mellan den nyhetsinformation som de olika 

grupperna konsumerar samt från vilka källor ungdomarna konsumerar nyheterna. De med ett 

politiskt engagemang följer det som Aalberg, Bleksaune och Elvestad (2013) och Strömbäck 

(2015) säger. De tar till sig information via dagstidningar och nyhetssändningar, men även 

genom vänner och bekanta. Medan gruppen som inte är politiskt aktiv tar till sig informationen 

via vänner och bekanta, sociala medier och kvällstidningar.  

Dessa aspekter räcker inte för att kunna svara på frågan som rubriken ställer, är det en 

inflytelserik elit som växer fram? Lägger vi däremot till aspekten som handlar om hur 

ungdomar engagerar sig i olika föreningar och styrelser kommer vi närmre ett svar på frågan. 

Vi kan genom att studera datan djupare se att de som är med i ett politiskt parti även är med 

i andra typer av föreningar, vanligtvis idrottsföreningar och religiösa församlingar. De som 

inte har något engagemang i politiska partier, kan visserligen ha ett medlemskap i en förening, 

så som idrottsföreningar, kulturföreningar och/eller religiösa församlingar. Detta medlemskap 

är nästan uteslutande bara ett medlemskap för att få vara med och vara aktiv inom det specifika 

intresset. Det rör sig nästintill aldrig om styrelseuppdrag eller liknande. Det är betydligt 

vanligare att de som är politiskt aktiva innehar styrelseuppdrag även i andra föreningar än just 

de politiska. Slår man med detta fast att det faktiskt finns en inflytelserik elit? Du kan inte 

svara direkt ja på frågan, men det är en slutsats som kan indikeras med hjälp av den 

information vi har. Vad kan det få för konsekvenser med denna inflytelserika elit? Jo, givet att 

de är mer engagerade i hela samhället, både i den politiska sfären och den övriga ideella 

sektorn, får de ett klart inflytande och ett övertag i jämförelse med övriga ungdomar. De har 

dessutom ett större kunskapsövertag genom sättet de hämtar information på genom 

nyhetsmedia. Det som är intressant att försöka förstå här är varför de då säger sig inte vilja 

genomföra rösträtt från 16 års ålder. Det är svårt att ge något direkt svar på detta, men vi kan 

ta hjälp av Dahls (1996) teorier om representativ demokrati. I Dahls teori framkommer att det 

är utav vikt att alla medborgare har rätt att sätta dagordning, har tillgång till information om 

de aktuella frågorna, har rätt att utrycka sitt inflytande genom val, har rätt att få inflytande över 
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beslutsprocessen och att beslutsfattarna tar hänsyn till medborgarnas intressen. Risken med 

det system som växer fram är att det bara blir en liten del av ungdomarna som får rätt att 

påverka. Det är inte en självklarhet att rösträtten ska inkludera dem, men det kan vara ett sätt 

att få tillgång till beslutsprocessen. De ungdomar som redan idag är politiskt aktiva efterfrågar 

ett ungdomsråd som skulle kunna tolkas på två sätt, dels genom det som Inglehart (1997) ser 

som knapphetshypotesen. Ungdomarna som är politiskt intresserade och engagerade anser att 

de inte har tillräckligt att säga till om inom den politiska organisation som finns idag. Eller så 

handlar det om en individualiseringstanke som går så djupt att en sänkt rösträtt skulle därmed 

hindra det inflytande som de redan har och att de därmed anser dem att sänkt rösträttsålder 

inte är att föredra. Det resonemanget skulle därmed strida gentemot de principer som Dahl 

(1996) satt upp för en öppen representativ demokrati. För de ungdomar som inte är 

engagerade idag anser att en sänkning av rösträttsålder skulle ge dem inflytande och därmed 

är det de bästa förslaget. Då kan de utföra en demokratisk rättighet genom ett individualistiskt 

handlande som röstning vid valdagen. Då känner de att de ändå får påverka processen. Detta 

ställer då Dahls (1996) principer på sin spets. Hans teorier och faktorer för en välfungerande 

representativ demokrati kanske måste anpassas efter det individualiserade samhället eller är 

det individualiserade samhället som måste anpassa sig till den representativa demokratin?  

Bristande socialt kapital eller bristande intresse från vuxenvärlden? 

Vi har kunnat se i denna studie att det finns ungdomar som vill vara med och påverka och det 

finns ungdomar som inte har något intresse av att påverka i samhällsfrågor, åtminstone på det 

sätt som vi traditionellt kunnat se. Ungdomar som vill vara med och påverka har kunnat påvisa 

engagemang i olika typer av föreningar inte enbart föreningar som rör politik utan även 

föreningar som handlar idrott, musik eller religion. Det handlar om att kunna påverka inom 

sina intressen och de områden som berör ungdomarna nära. En av de faktorer som Putnam 

(1995, 2006) tar upp som en viktig faktor för att kunna påverka är medlemskap i kollektiva 

föreningar och styrelseuppdrag inom dessa medlemsorganisationer. Detta system är också en 

av de bärande delarna i det folkrörelsearbete som har varit en viktig beståndsdel i den nordiska 

demokratin (von Essen & Wallman Lundåsen, 2015). Det finns också intressanta aspekter i 

denna undersökning som något motsäger de scenarion som Putnam (1995) målar upp. Putnam 

hävdar att de kollektiva anslutningarna är på väg utför och att ungdomar inte kommer vara 

del av en kollektiv gemenskap genom föreningsaktiviteter. Detta är något som möjligtvis 

stämmer med den nedåtgående trend som finns globalt. von Essen och Wallman Lundåsen 

(2015) har dock kunnat se hur detta i den nordiska kontexten ligger förhållandevis stabilt på 
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samma nivåer. Dessa nivåer bekräftas av denna studie. Det är drygt 60 % av ungdomarna som 

är engagerade någon typ av förening. Det är tydlig kopplat till ett intresse som de har på 

fritiden. Detta är några utdrag på varför ungdomarna är med i föreningarna. Jag är med i en 

dansgrupp, det är för att jag ska kunna ha roligt på fritiden (Kvinna, 16 år). Jag spelar innebandy, jag tror 

jag är medlem för att kunna göra det (Man, 17 år). I min kyrka handlar det om ett medlemskap till 

församlingen, det är där jag har alla mina kompisar (Man, 18 år). Här kan vi se tydliga utdrag som 

understryker att det handlar om att vara med sina kompisar eller att få utöva sin fritidsaktivitet 

som är det viktigaste när det handlar om medlemskap. Det handlar inte om att påverka sin 

omgivning eller att få bestämma över sin fritid.   

Det finns ett antal ungdomar i denna undersökning som säger sig vilja ha styrelseuppdrag och 

vilja påverka sin fritid. Det är därför som de är medlemmar i en föreningar och i slutändan tar 

sig an styrelseuppdrag. De personerna som vill ta sig an styrelseuppdrag hur ser dessa på 

påverkan och ungdomars möjligheter att påverka sin fritidssysselsättning? Jag sitter i styrelsen i 

min friidrottsklubb och har som uppgift att föra fram ungdomarnas åsikter och frågor (Man, 17 år). De 

som engagerar sig får ofta i uppdrag att föra fram ungdomarnas åsikter, trots att vi i denna 

undersökning har kunnat visa att ungdomar inte är en homogen grupp som alltid tycker 

likadant. Det finns till och med vissa som anser att de har suttit i en styrelse på grund av att 

de vuxna i föreningen skulle kunna säga att ungdomarnas röst har kunnat bli hörd. De har ju 

en representant i styrelsen. Där har vi kanske en anledning till att vissa ungdomar inte är aktiva 

i föreningslivet och därmed inte besitter socialt kapital enligt Putnam (2006). Är detta verkligen 

en brist på socialt kapital? Det kanske i stället handlar om att ungdomarna vill ha en reell makt 

över sin situation och känna att de sitter i en styrelse på grund av sin kompetens och att de 

blir lyssnade på för den person de är, och inte vilken generation den tillhör. Detta framkommer 

av ett antal respondenter som för fram dessa tankegångar. Vill vara med och påverka men svårt att 

få sin röst hörd som ungdom trots att frågan handlar om ungdomar (Kvinna, 18 år), jag vill vara med för 

att det känns som att ungdomar inte får säga sitt alla gånger det pågår en fråga kring vår vardag (Kvinna, 

17 år) eller Eftersom det känns som att man inte kan påverka, och jag tror inte min röst kommer bli hörd 

för att jag är ung (Man, 16 år). Dessa utdrag ifrån ungdomarna själva visar på det som beskrevs 

ovan. Det finns ungdomar som helt enkelt tror att deras åsikt inte kommer att respekteras och 

som inte är värd någonting i sammanhanget. Detta kan vara en av de förklaringsmodeller som 

går att förstå att ungdomar inte engagerar sig i föreningslivet, det är också ett vidare perspektiv 

än det som Putnam (2006) föreslår. Det är viktigt att utifrån Dahl (1996) förstå vad detta 

förhållningssätt kan få för konsekvenser för den representativa demokratin. Om det finns en 

känsla av uppgivenhet och en känsla av att ungdomarna inte har en reell möjlighet att påverka 



 

39 

 

varken dagordningen eller få sin röst hörd kan det leda till uppgivenhet och mindre 

engagemang. Det uppfyller inte heller de kriterier för en välfungerade demokrati som Dahl 

(2006) ställt upp.  

Det ska dock påpekas att Putnams (1995) teorier inte helt går att i kullkasta. Det finns även 

inslag av bristande socialt kapital som gör att ungdomarna väljer att inte engagera sig i 

föreningar och det finns även de som engagerar sig i föreningar som inte gör det av intresse 

att påverka så alla får det bättre, utan för att själv få det bättre, eller att göra det bättre för sina 

kompisar och sin familj. Där kan vi se att trots att det som von Essen och Wallman Lundåsen 

(2015) ser ut som att de nordiska länderna fortfarande är mer aktiva inom föreningslivet är 

det möjligen ett mer individualistisk synsätt även på denna påverkan. De visar detta utdrag 

från undersökningen: Göra saker bättre, mestadels för mig och mina kompisar och släktningar (Man, 16 

år). Det påvisar att det finns inslag av bristande socialt kapital även inom det kollektiva 

föreningslivet. Vilket gör att det inte tydligt går säga att det enbart är en ointresserad 

vuxenvärld som gör att ungdomarna väljer att engagera sig i mindre skala, utan det kan också 

finnas brister inom det sociala kapitalet. Dessa bristers konsekvenser kan vi nu se utifrån det 

som beskrivits inom ramen för denna undersökning.  
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Denna avslutande del kommer att summera ihop de viktigaste lärdomarna ur de resultat 

undersökningen har gett oss. Det kommer finnas en summerande del, en kritisk del där det 

sker en reflektion angående tillvägagångsätt och resultat samt en framåtriktande del där 

uppslag till framtida studier anges.  

 Avslutande kommentarer 

Undersökningens resultat- och analysdel ger upphov till ett antal reflektioner och intressanta 

tankegångar gällande ungdomars inflytande, delaktighet, påverkan och inställning till 

demokratiutredningens förslag. Det första som är relevant att diskutera är att undersökningen 

i stor utsträckning visar samma tendenser som tidigare forskning i ämnet. Den 

individualiseringsvåg som har präglat det västerländska samhället sedan 70- och 80-tal 

fortsätter att befästas. Inglehart (1997) och Putnams (1995, 2006) tankar pekar på det resultat 

som även återges här. Ungdomarna i denna studie är i mindre utsträckning engagerade i 

traditionella former av inflytande som att skriva debattartiklar, demonstrera och gå med i 

politiska partier. Dessa former av kollektivistiska påverkansformer är inte lika uppskattade 

av ungdomar världen över i samma utsträckning som tidigare. Dessa tendenser är också klara 

i denna undersökning. Ungdomar ser sig själva istället påverka via sociala medier som kan ses 

som en individualistisk påverkansform. De delar artiklar och intressanta uppslag med sina 

vänner via sociala medier. Detta tål att diskuteras, för är det egentligen en skillnad på att 

ungdomarna i dagens samhälle sprider information mellan sig via sociala medier istället för att 

lämna ifrån sig utskrivna artiklar som sedan diskuteras med de närmsta vännerna. Den stora 

skillnaden här är att ungdomarna delar och gillar saker på sociala medier för att visa sina vänner 

att detta bryr jag mig om och det borde du som vän också göra. Det innebär inte att vännerna 

faktiskt läser eller tar del av den information som ungdomarna delar med sig av. I interaktionen 

av traditionellt slag kunde man faktiskt se när vännen tog till sig av informationen och kunde 

därmed försäkra sig om att informationen nådde den det var tänkt. Dessa reflektioner stöds 

också utifrån det som Eagly och Chaiken (1993) visade redan i början av 90-talet. Den starka 

individualiseringen leder till att perceptionen minskar hos ungdomarna, eftersom de 

tillgodogör sig information och nyheter via vänner och bekanta. Det traditionella nyhetsflödet 

gjorde att man exponerades för nyheter som även individen inte i första hand var ute efter, 

men som ungdomarna fick under tiden de letade upp de nyheter de var intresserade av. Detta 

Diskussion 
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förhållningssätt gällande informationsinsamling gör att ungdomarna i denna undersökning 

bekräftar denna tes. Ungdomarna tog till sig nyheter och samhällsinformation till störst del 

genom sina vänner och bekanta, och det var framförallt via sociala medier. Denna 

undersökning kan inte säga något konkret rörande vilken betydelse det får för ungdomars 

möjligheter till delaktighet och inflytande, men det skulle kunna få negativ inverkan. Detta 

genom att de ungdomar som inte har politiker, samhällsintresserade och liknande i sin 

umgängeskrets inte får samma tillgång till den information som finns angående politik och 

samhällsfrågor. Utan denna information ökar troligen inte intresset för att engagera sig 

politiskt. Detta kan vi faktiskt se då undersökningen visar att de ungdomar som är politiskt 

aktiva också läser mera av de traditionella nyhetskällorna som morgontidningar och 

nyhetssändningar via radio och tv. Det är här viktigt att komma ihåg det som Strömbäck 

(2015) sa, det är svårt att veta om intresset eller nyhetsinhämtandet kommer först.  

En annan intressant aspekt att diskutera utifrån studiens resultat är om demokratiutredningen 

SOU (2016:5) lägger fram relevanta förslag för att öka ungdomars inflytande och delaktighet, 

vilket var ett av deras huvuduppdrag. Enligt den individualiseringstrend som råder bör 

ungdomarna vara intresserad av att kunna påverka på ett så individuellt sätt som möjligt. I 

detta fall skulle det då röra sig om att kunna lägga folkmotioner som ska stödjas digitalt och 

att ungdomar får rösta från och med 16 år. Dessa påverkansformer gör att ungdomar kan 

engagera sig när de själva vill eller att de lägger en röst var fjärde år och därefter inte är så 

engagerad förrän det är dags att rösta igen. De övriga tre förslagen hänvisar till mer kollektiva 

åtgärder som kräver ett mer långsiktigt och långvarigt engagemang såsom ungdomsråd och 

förbättrade villkor för unga förtroendevalda. Här kan vi se intressanta svar som delvis stödjer 

hypotesen att de mer individualistiska påverkansformerna står högt i kurs, medans 

förtroendevaldas villkor inte är särskilt intressanta för större delen av ungdomarna. Detta 

måste också medges vara förväntat då de flesta inte kan förväntas ha några förtroendeuppdrag 

eftersom de är under 18 år och därmed inte kan inneha några politiska förtroendeuppdrag. 

Det intressanta här är istället att nästan hälften av de svarande är intresserade av att införa ett 

ungdomsråd där ungdomar representerar ungdomar inför de beslut som skall fattas på 

kommunal nivå. Denna påverkansform är inte tydligt individualistiskt utan kräver att de som 

sitter där är djupt engagerade om det skall få resultat. Detta svar kan också tolkas utifrån den 

knapphetshypotes som Inglehart (1997) lanserar. Det kan handla om att många ungdomar 

känner att de inte har något forum för att påverka och därmed är deras största vilja att det 

upprättas ett råd med tydligt mandat att ta tillvara på ungdomarnas inställning till politiska 

frågor. Det går annars att säga, att utifrån de svar som angavs i undersökningen ansåg 
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ungdomarna att demokratiutredningens förslag angående ungdomsråd och folkmotion togs 

väl emot av dessa ungdomar.  

Vad gäller den sänkta rösträttsåldern är de mer kluvna då det finns en betydande del som anser 

att det är den viktigaste frågan och en betydande del som anser att den inte har relevans alls. 

Detta resultat presenterades i en inflytelserik elit? Där det framkom att ungdomar som redan var 

politiskt aktiva var mer skeptiska till att rösträttsåldern skulle sänkas, medans ungdomar som 

inte var med och påverkade i större utsträckning ville sänka rösträttsåldern. Det kan ur detta 

perspektiv vara relevant att diskutera hur dessa förslag stärker ungdomars inflytande på bästa 

sätt. Det handlar också om vilken demokratisyn ungdomarna präglas av Dahls (2006) principer 

skall råda är vikten av reell delaktighet en viktig aspekt. Utifrån den aspekten är införandet av 

ett ungdomsråd med relevant beslutsmakt en viktigare ökning av ungdomars inflytande och 

delaktighet, då det skulle krävas ett större engagemang hos de som skall representera 

ungdomar. De behöver lyssna av och låta ungdomarna komma till tals. En sänkt rösträttsålder 

kan leda till att ungdomarna får större upplevt inflytande då de faktiskt på ett tydligare sätt får 

vara med och avgöra vilka som skall styra, men om de sedan inte engagerar sig alls mellan 

valen ökar inte delaktigheten nämnvärt. Detta gör frågan komplex och svår att ge ett tydligt 

svar på. Lösning kan vara att ge ungdomarna både möjlighet att rösta och att engagera sig 

inom ungdomsråd. Detta för att öka det faktiska och upplevda inflytandet som kan komma 

med en sänkning av rösträttsåldern, samtidigt som ungdomarna får möjlighet att vara med och 

påverka genom ett ungdomsråd där ungdomarnas synpunkter tas hänsyn till och används för 

att förbättra den kommunala verksamheten.  

I linje med den forskning som presenterades i tidigare studier och teoretiskt ramverk utvecklas 

ungdomarna till att verka politiskt genom individuella lösningar istället för inom det 

kollektivistiska synsättet som varit populärt tidigare. Ungdomarna är fortsatt intresserade av 

samhällsfrågor och vill förändra samhället på sina egna villkor. Vad är det då som gör att det 

traditionella politiska systemet inte verkar vara arenan för ungdomarna att förändra samhället 

på? Vi kan se att ungdomarna försöker påverka samhället genom att gilla och dela saker på 

sociala medier och att de därigenom försöker påverka vänner och bekanta att få samma 

verklighetsuppfattning som ungdomarna själva. Andra sätt de försöker påverka samhället på 

är genom så kallad konsumentmakt. Det handlar om att ungdomar väljer att bojkotta vissa varor 

och tjänster utifrån en övertygelse att det är ett felaktigt sätt att använda sig av naturens 

resurser. Det var nämligen nästan enbart miljöfrågor och djurrättsfrågor som låg bakom 

åtgärder som föranledde bojkott av dessa varor eller tjänster enligt de mer öppna enkätsvaren. 

Detta stämmer också väl ihop med den forskning som bland annat Garcia Albacete (2011) 
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genomförde. Där det framkom att miljörörelsen har vuxit sig stark bland ungdomar och att 

den individuella påverkan används inom dessa rörelser som ett sätt att sätta press på 

producenterna. Ungdomar ser vi därmed har en tendens till att påverka samhället på ett 

individualistiskt sätt, genom att ungdomarnas främsta verktyg är att påverka utan att behöva 

ansluta sig till annat än grupper på sociala medier. Detta kan förklaras med framförallt en 

viktig parameter och det handlar om förtroende.  Det finns ett lågt förtroende för institutioner 

med makt i samhället enligt denna undersökning och det visar även den tidigare forskningen 

på detta område. Både Inglehart (1997) och Putnam (1995, 2006) pekar på att förtroendet för 

auktoriteter ständigt har minskat i samhället. Från de undersökningar och data som de båda 

författarna analyserade från 60-talet fram tills idag har en stadig förskjutning skett till minskat 

förtroende för auktoriteter. Ungdomarna i denna undersökning visar det framförallt genom 

att förtroendet för media och politiker är lågt. Det är troligen en starkt bidragande orsak till 

att ungdomarna, trots att de känner att politiker kan vara med och påverka samhället, inte 

känner för att själva vara partipolitiskt aktiva och därigenom verka som politiker. För om 

bilden är att politiker inte går att lita på, är det förståeligt att ungdomarna själva inte vill 

förknippas med att vara politiker. 

Det finns dock en grupp av ungdomar som ställer sig till den grupp som påverkar genom 

traditionella politiska former, så som insändare, gå med i ett parti och demonstrerar. Denna 

grupp har tendenser till att bli en stark och inflytelserik elit, gruppen har nämligen kontakter 

med det partisystem som de flesta ungdomar väljer bort. De ungdomar som väljer att engagera 

sig inom partisystemet kommer få företräda ungdomars åsikter i stor utsträckning och därmed 

finns det en risk med att dessa fåtal får orimligt stort inflytande sett till det faktiska antalet 

individer som de utgör och representerar.  Detta visar också att den forskning som Amnå och 

Ekman (2014) bedriver angående ungas politiska missnöje både bekräftas, men att det också 

finns en del invändningar. Det finns nämligen en liten klick som engagerar sig när de är 

missnöjda med samhällsutvecklingen och vill förändra den utifrån sitt eget perspektiv. Den 

stora massan väljer dock inte att engagera sig mer aktivt inom det politiska systemet. De kan 

tänka sig att gå och rösta vid valdagarna, men att engagera sig inom partisystemet är inte en 

aktiv tanke som ungdomarna själva har för tillfället. Det på grund av bristande tilltro och 

förtroende för politiker. Det kan därför sammanfattningsvis förklaras med att ungdomars 

bristande engagemang inom det partipolitiska systemet till stor del kan förklaras med bristande 

tilltro till auktoriteter och att ungdomar faktiskt engagerar sig, men inte på det sätt som är 

traditionellt.  
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Kritisk reflektion 

Alla undersökningar har överväganden som måste reflekteras över och som kräver 

förklaringar angående genomförande och giltighet för resultatet. Alla enkätundersökningar har 

betänkligheter angående urval. Gällande urvalet finns det vissa delar i representativiteten som 

går att reflektera kring. Ungdomarna som besvarat enkäten är mestadels elever från 

studieförberedande program och det är uteslutande elever som går gymnasiet. Det finns inga 

elever som har hoppat av gymnasiet eller som inte går ett nationellt program som har besvarat 

enkäten. Detta beror mycket på det som May (2013) påtalade var risken med 

enkätundersökningar. Det finns nämligen risker att representativiteten bli lidande när det finns 

begränsade resurser i form av tid och pengar. Detta begränsade urval gör att vi inte kan få en 

heltäckande bild av vad alla ungdomar tycker och tänker kring dessa frågor. Genom att största 

andelen av ungdomarna kommer ifrån studieförberedande program kan det göra att 

engagemanget i partipolitiska organisationer är något högt och benägenheten att vilja förändra 

samhället är något högre. Vi kan också se i resultatet att ungdomarna har något högre 

anslutningsgrad till politiska organisationer och ideella föreningar än vad studier som 

genomförts på större andel av ungdomarna redovisar. Trots att urvalet är begränsat och att 

resultaten därefter får kritiskt granskas finns det ingen anledning till att tro att resultatet inte 

kan säga oss någonting om ungdomars tankesätt kring inflytande och påverkan i 

samhällsfrågor. Även frågorna i sig går alltid att reflektera över, trots att en aktiv process där 

frågor föll bort och tillkom finns det alltid frågor som i samband med analys hade varit värda 

att ställa. Det kan här handla om att ställa frågor angående ungdomarnas förklaring kring deras 

ställningstagande i demokratiutredningen som skulle kunna gett en tydligare och intressantare 

bild av varför resultatet blev som det blev.  

Resultatet pekar på samma tendenser som den tidigare forskningen stakat ut gällande ämnet. 

Det är alltid svårt att reflektera och dra slutsatser om undersökningar som gjorts på olika 

nivåer. Det kan dock vara användbart att använde dessa teorier och studier på en annan nivå, 

trots att det inte är önskvärt att dra några generella slutsatser ifrån dessa jämförelse. Det kan 

dock poängteras att de stora internationellt övergripande studierna även visar sig ha vissa 

bäring på det lokala planet. Studiens resultat kan inte säga hur västvärlden ska förändra sig 

eller vilka förslag som skall införas från demokratiutredningen på nationellnivå. Det ger dock 

indicier till beslutsfattarna på kommunalnivå vilka förslag som är aktuella att genomföra inom 

den specifika kommunen.  
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Framtida studier 

Dessa typer av studier ger alltid upphov till mer frågor än svar stundtals. Tidsaspekten är en 

avgörande faktor gällande hur omfattande studier det går att göra. Denna studie fokuserar på 

ungdomar och deras syn på inflytande och påverkan inom demokratin och föreningssamhället. 

Det går lyfta in andra faktorer som skulle kunna vara aktuella att studera vidare. Utifrån det 

material som samlats in skulle det kunna vara av intresse att studera skillnader mellan 

ungdomar på landsbygden och ungdomar i städer. Det går att säga att dessa grupper inte är 

generella, men det finns tendenser i vissa av undersökningens svar som gör gällande att den 

kraftiga urbaniseringen som det svenska samhället är inne i för tillfället även skulle kunna 

inverka på ungdomars möjlighet att påverka sitt eget liv och sin omgivnings liv. Denna studie 

skulle kunna göras med enkätundersökning som stöd, men även ge möjligheter till 

fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer med utvalda nyckelpersoner för att skapa en mer 

djupgående förståelse för hur påverkan och inflytande kan se ut i stad och på landsbygden. 

Ovanstående exempel visar att det finns många faktorer som går att undersöka för att se hur 

ungdomar kan se på inflytande och påverkansmöjligheterna inom den nuvarande demokratin. 

Genom att resultatet påvisar att det finns en upplevelse bland ungdomar som vill engagera sig 

och att vuxenvärlden stundtals stänger ute ungdomar kan det vara av vikt att fortsätta studera 

detta fenomen. Det kan handla om att göra mer djupgående studier bland de individer som är 

aktiva inom föreningslivet för att se om upplevelsen är mer generell och hur de anser att 

föreningslivet skall utvecklas för att kunna tillgodose alla gruppers rätt till inflytande inom 

föreningslivet. Det behöver inte enbart handla om ungdomar utan det kan läggas till faktorer 

som etnicitet, inkomst och utbildningsbakgrund för att få andra perspektiv och se vad det är 

som påverkar ungdomars möjligheter till inflytande.  

Andra tänkbara framtida studier kan handla om ungdomars inflytande och påverkan är hur 

ungdomar som är politiskt aktiva inom ungdomsförbund ser på den representativa demokratin 

och inflytande över politiken. Det kan handla om internt inflytande inom partierna, men även 

hur dessa ungdomar ser på inflytande inom kommunala, regionala och nationella arenor. Det 

skulle kunna vara av intresse inte minst att titta över vilka regionala skillnader det finns inom 

påverkansarbetet riktat gentemot ungdomar, då det eventuellt blir en större regionbildning där 

större administrativa enheter slås samman enligt förslag från regeringen. Hur kan en sådan 

sammanslagning påverka medborgarnas rätt till inflytande och hur skulle det påverka 

ungdomarnas rätt att ha inflytande och påverka politiken om de demokratiska beslutsorganen 

flyttas längre ifrån ungdomarna. Om en framtida studie inriktas på de politiskt aktiva finns det 
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ett jämförelseunderlag till en studie som riktar sig till övriga ungdomar som kanske är aktiva 

inom övriga föreningslivet och som inte har samma partipolitiska intresse. Då finns 

möjligheten att genomföra jämförande studier mellan dessa två grupper för att ytterligare 

undersöka den tendens som finns gällande en inflytelserik elit. Detta är enbart nedslag i studier 

som kan genomföras för att ytterligare förstå ungdomars påverkansarbete och det kan 

självklart genomföras studier ifrån ytterligare perspektiv och med andra intressanta faktorer.  

Avslutning 

Att alla barn ska enligt FN:s konvention om barns rättigheter ha rätt att uttrycka sin åsikt och 

få sin åsikt hörd var bland det första vi kunde läsa i denna studie. Demokratiutredningen 

försökte delvis infria denna skrivelse enligt den utredning som presenterades i februari 2016. 

Är dessa förslag meningsfulla i enighet med det som framkommit i denna undersökning? Vi 

kan nog både svara ja och nej på den frågan. Förslagen som har undersökts här följer delvis 

den förskjutning som har skett åt en individuell påverkan, men huvuddelen av förslagen ligger 

fortfarande kvar inom det representativa politiska systemet. Det är möjligt att fler förslag 

kommer att behövas i framtiden för att ge ungdomar större möjligheter att påverka, men vi 

kan också se att en alltför individualiserad syn på delaktighet och påverkan skulle kunna leda 

samhället bort från det som FN:s barnkonvention menar. I en alltför individualiserad 

demokrati kan inflytelserika eliter bildas och därmed riskeras möjligheten för alla individer att 

påverka samhället. Kommer minoriteters åsikter att höras och lyssnas på i de rent individuella 

systemen eller ger den tysta majoriteten av befolkningen ännu mer makt åt några få? Det är 

frågor som fortfarande behöver besvaras efter denna undersökning, men denna undersökning 

har visat oss att ungdomar vill vara delaktiga, få inflytande och vill göra samhället till sitt eget. 

Dessa drömmar och visioner har demokratin till uppgift att möjliggöra.   
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Demokratiundersökning 

Tack för att du vill medverka i denna undersökning. Du kommer nu få ett antal frågor som handlar om demokrati, 
och din inställning till den. Undersökningen är en del av en D-uppsats i samhällskunskap på Högskolan för 
lärande och kommunikation här i Jönköping. Svaren kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Det är 
självfallet helt frivilligt att svara på frågorna genom hela undersökningen. 

1. Du är?   Man  Kvinna  Annat 

2. Hur gammal är du? 15 16 17 18 och äldre 

3. Hur ofta tar du till dig nyheter?  

Flera gånger per dag (3-), Någon gång per dag (1-2), Några gånger i veckan (3-), Någon gång i veckan 

(1-2), Mer sällan/Aldrig, Vet inte/tar inte till mig nyheter 

4. På vilket sätt tar du till dig nyheter?  

TV, Radio, Tidningar (fysiska och digitala), Sociala medier, Genom vänner och bekanta, Genom 

nyhetsappar, Vet ej/Tar inte till mig nyheter 

5. Vilka typer av nyheter tar du till dig?  

Politiska nyheter, Spotnyheter, Nöjesnyheter, Ekonomiska nyheter, Kulturnyheter, Utrikesnyheter 

6. Vilka medier tar du oftast till dig nyheter ifrån? (max 5 svar)  

Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri (DI), Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (Svd), 

Jönköpings-Posten, Sveriges radio, SVT, TV4, Avpixlat, Övigt 

7. Tror du att media berättar sanningen?  

De berättar aldrig sanningen 1 2 3 4 5 6 De berättar alltid sanningen 

8. Skulle du säga att du är intresserad av samhällsfrågor?  

Mycket intresserad, Ganska intresserad, Lite intresserad, Inte alls intresserad, Vet inte/ vill inte svara 

9. Vilka är dina viktigaste politiska frågor? (max 3 svar)  

Ekonomi, Skatter, Bostad, Skola, Jobb, Sjukvård, Fritid, Miljö, Äldreomsorg, Övrigt 

10. Är du intresserad av partipolitik?  

Mycket intresserad, Ganska intresserad, Lite intresserad, Inte alls intresserad, Vet inte/ vill inte svara 

11. Skulle du säga att du vet mycket om vad de politiska partierna tycker i olika frågor?  

Kan allt, Kan mycket, Kan lite, Kan ingenting, Vet inte/Vill inte svara 

12. Är du medlem i något politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund? Ja, Nej, Vet inte/Vill inte 

svara 

13. Är du medlem i någon typ av förening (exempelvis, idrott, politik eller kultur)?  

Ja, Nej, Vet inte/Vill inte svara 

 

Om du svarade Ja på fråga 13 

 

14. Vilken typ av förening/föreningar är du medlem i?   

Politiskt parti/Politikst ungdomsförbund, Idrottsförening, Kulturförening, Religiösförsamling, Övrigt 

15. Har du något styrelseuppdrag i din förening? Ja, Nej, Vet inte/Vill inte svara 

16. Varför har du ett styrelseuppdrag eller varför har du inte ett styrelseuppdrag? 

 

Om du svarade nej på fråga 13 

17. Varför är du inte med i någon förening? 

Alla svarar igen 

18. Vill du vara med och påverka i samhällsfrågor?  Ja, Nej, Vet inte/Vill inte svara 

19. Varför vill du vara med och påverka samhällsfrågor eller varför vill du inte vara med och 

påverka samhällsfrågor? 

20. Tycker du att du kan vara med och påverka i samhället? Ja, Nej, Vet inte/Vill inte 

svara 

Bilaga 1 
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21. Tycker du att en enskild person kan påverka i Sverige? Ja, Nej, Vet inte/Vill inte 

svara 

22. Hur skulle du vilja påverka i samhällsfrågor? 

23. Vad gör du för att förändra samhället?   

Går med i ett politiskt parti, Skriver insändare, Kontaktar politiker, Skriver under namnlistor, Bojkotta 

vissa varor och tjänster, Delar eller gillar saker på sociala medier, Jag gör ingenting för att förändra 

samhället, Övrigt 

24. Har du gjort något av alternativen ovan? 

 

25. Tycker du att det spelar någon roll vilka som styr landet? Det spelar en avgörande 

roll, Det spelar stor roll, spelar liten roll, Det spelar ingen roll alls, Vet inte/Vill inte svara 

 

26. Tycker du att det spelar någon roll vilka som styr landet?  Nej, de kan inte alls 

påverka 1 2 3 4 5 6 Ja, de kan förändra världen totalt 

 

27. Går det lita på politiker?  Aldrig 1 2 3 4 5 6 Alltid 

 

Regeringen har låtit några personer utreda hur demokratin skulle kunna bli bättre i Sverige, nedan kallad 
demokratiutredningen. Nu kommer några frågor om de förslag som de tycker gör att ungdomar skulle få bättre 
inflytande och större delaktighet i demokratin. 

 

28. Demokratiutredningen tycker att dessa förslag skulle förbättra demokratin för ungdomar, 

vilka av dessa förslag skulle du vilja se bli verklighet?   

Att du som ledamot i kommunfullmäktige kan vara med på möten digitalt,  

Att få rösta i kommunala val från att du är 16 år,  

Att kunna sitta i kommunfullmäktige eller i politiska nämnder trots att du flyttar från kommunen 

under en kortare period, Att det införs en folkmotion som innebär att ett förslag som du skickar in till 

kommunen diskuteras om du lyckas få 1 % av invånarna i kommunen att stödja ditt förslag,  

Att det införs ett ungdomsråd i kommunen där det sitter representanter för ungdomar och säger vad 

de tycker om olika förslag i kommunen, 

Inget av dessa förslag verkar bra 

29. Om du skulle få bestämma ordningen på när dessa förslag skall genomföras vilket skulle du 

välja först?  

Att du som ledamot i kommunfullmäktige kan vara med på möten digitalt,  

Att få rösta i kommunala val från att du är 16 år,  

Att kunna sitta i kommunfullmäktige eller i politiska nämnder trots att du flyttar från kommunen 

under en kortare period, Att det införs en folkmotion som innebär att ett förslag som du skickar in till 

kommunen diskuteras om du lyckas få 1 % av invånarna i kommunen att stödja ditt förslag,  

Att det införs ett ungdomsråd i kommunen där det sitter representanter för ungdomar och säger vad 

de tycker om olika förslag i kommunen, 

Vet inte/Vill inte svara 

30. Om du skulle få bestämma ordningen på när dessa förslag skall genomföras vilket skulle du 

välja som sista förslag? 

Att du som ledamot i kommunfullmäktige kan vara med på möten digitalt,  

Att få rösta i kommunala val från att du är 16 år,  

Att kunna sitta i kommunfullmäktige eller i politiska nämnder trots att du flyttar från kommunen 

under en kortare period, Att det införs en folkmotion som innebär att ett förslag som du skickar in till 

kommunen diskuteras om du lyckas få 1 % av invånarna i kommunen att stödja ditt förslag,  

Att det införs ett ungdomsråd i kommunen där det sitter representanter för ungdomar och säger vad 

de tycker om olika förslag i kommunen, 

Vet inte/Vill inte svara 

31. Tänker du rösta när du har fyllt 18 år?  Ja, Nej, Vet inte/ Vill inte svara 



 

52 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Under kommande vecka kommer jag från Högskolan för lärande och kommunikation, vid 
Högskolan i Jönköping att lämna ut en enkät i den klass som ditt barn går i. Enkäten ingår i 
en studie om ungdomars syn på inflytande, delaktighet och demokrati inom ramen för 
lärarutbildningen. Ditt barns medverkan är helt frivilligt och ditt barn kan när som helst 
avbryta sin medverkan i undersökningen. Enkäten kommer att göras digitalt via en länk som 
distribueras via Vklass. Ni som vårdnadshavare kommer också ha möjligheten att se enkäten 
och dess frågor, då meddelandet med länken kommer att göras synligt för er. Era barns svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt. Det innebär att svaren kommer enbart 
användas som forskningsmaterial och det kommer inte vara möjligt att spåra ditt barns 
individuella svar med namn.  

Har du några frågor kring studien eller tillvägagångsättet kontakta mig på nedanstående 
kontaktuppgifter eller mentorn i ditt barns klass. 

 

Niklas Sigvardsson  

niklas.sigvardsson@jonkoping.se 
073-8470 460 

Student vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping  

Bilaga 2 


