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FÖRORD
Ungas politiska engagemang varierar mellan 
grupper i samma ålder och mellan generationer. 
Traditionellt medlemskap i politiska partier har 
under många år minskat såväl bland befolk
ningen i stort som bland unga. I dag finns det 
flera sätt för unga att delta politiskt och 
organisera sig utanför traditionella partier. 
Rörelser som Friday for Future har engagerat 
unga över hela världen och klimatet är en 
annan fråga där unga har ett stort engagemang. 
Nya sätt för unga personer att organisera sig 
politiskt ställer krav på nya forskningsmetoder. 
I denna kunskapsöversikt beskrivs forskningen 
om ungas politiska deltagande och organisering 
och beskriver olika former för engagemang och 
deltagande bland unga. 

Regeringen gav Forte – Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd, uppdraget att göra 
en samlad analys av kunskapsläget om ungas 
organisering och politiska deltagande. Resul
tatet av arbetet presenteras i denna rapport. 

Förutom att ge en bild av det nuvarande 
kunskapsläget är ett viktigt syfte att identifiera 
kunskapsluckor och områden där mer forskning 
behövs. Rapporten kan därför sannolikt 
fungera som ett kunskapsbaserat underlag för 
diskussioner och beslutsfattande. 

Författare till rapporten är Erik Amnå, professor 
emeritus i statskunskap vid Örebro universitet 
och Anna Helander, forskningsassistent. 
Hanna Wass, docent vid Helsingfors univer
sitet, har granskat rapporten.

Jonas Björck
Generaldirektör, Forte

Teresia Weinberg
Forskningssekreterare, Forte
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SAMMANFATTNING 
Medborgarnas frivilliga deltagande i politiken uppfattas som centralt för en 
levande demokrati. Baserat på fler än 300 färska studier visar den här 
rapporten att ungas politiska deltagande blivit allt svårare att definiera och 
avgränsa. Ett skäl är att ungdomar hela tiden utvecklar nya vägar för att 
försöka påverka, som reaktion på sociala, samhälleliga, teknologiska och 
politiska förändringar. Ett annat är att vissa handlingar motiveras av traditio-
nella medborgarplikter, medan andra utformas mer utifrån en strävan efter ett 
individualiserat och uttrycksfullt självförverkligande. 

Det nationella målet för den svenska ungdoms
politiken är att ”alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen”. Den 
svenska modellen av demokrati omhuldar de 
mångas deltagande både i valen och under 
mellanvalstiden. Att föra vidare det idealet till 
nya generationer har en hög prioritet i sam
hället. Som en del av det har den svenska 
skolan ett särskilt demokratiuppdrag och får 
bland annat resurser för att genomföra skolval. 
Därutöver satsar statliga myndigheter, regioner 
och kommuner betydande medel på att direkt 
eller via partier, föreningar och organisationer 
främja ungas politiska deltagande. 

Det finns i dag en allmän föreställning om att 
unga är mindre politiskt intresserade än andra 
åldersgrupper, och en oro över ungdomarnas 
ovillighet att bli medlemmar i partier, ung
domsförbund och folkrörelser. De flesta 
ungdomar tycks visserligen inte vara medlem
mar i någon politisk eller social organisation, 
men samtidigt är nästan tre av fyra engagerade 
i någon form av politisk eller medborgerlig 
aktivitet. Dagens unga skiljer sig inte nämnvärt 
i nivåer av politiskt intresse och engagemang i 

jämförelse med tidigare ungdomsgenerationer 
eller ens i förhållande till vuxna.

Forskningen om ungdomars politiska delta
gande är omfattande, både i Sverige och 
internationellt. Ett genomgående resultat är att 
social och ekonomisk ojämlikhet redan i 
tonåren och det unga vuxenlivet spelar en 
avgörande roll i vilka som mobiliseras, organi
seras och deltar. Politiskt intresse är ojämnt 
fördelat och beroende av främst familjebak
grund och utbildningsnivå. Skolan framstår 
som den viktigaste kompenserande kraften för 
unga med mindre socioekonomiska resurser. 
Det som framför allt tycks göra skillnad är 
klassrumsklimat som bland annat är öppna för 
kontroversiella ämnen, och lärare som behand
lar eleverna rättvist.

Över tid har till viss del formerna men framför 
allt platsen för ungas politiska deltagande 
förändrats. Partierna och deras ungdomsför
bund har förlorat attraktionskraft. Internet har 
gjort det möjligt att delta på nya sätt. Det tycks 
också ske ett värderingsskifte kring ungdomar
nas egna föreställningar av det ”politiska” och 
många identifierar sig inte med normen om ett 
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aktivt politiskt medborgarskap, fastän deras 
handlingar och värderingar vittnar om bety
dande politiskt intresse och engagemang. En 
del forskare försöker uppmärksamma och sätta 
begrepp på de till synes mer passiva och 
tillfälliga formerna av aktivt medborgarskap, 
liksom de alternativa former av politisk aktivi
tet som ungdomar skapar utanför de institutio
nella ramarna såväl på, som utanför, sociala 
medier. Få utforskar dock vad som sker i mötet 
mellan ungdomarnas engagemang och de tradi
tionella deltagandeformer som är knutna till 
den representativa demokratins institutioner. 

Digitaliseringen har på många sätt möjliggjort 
ett politiskt deltagande för fler. Trösklarna in i 
politiken – online men delvis också offline – 
har blivit lägre. Nya digitala former av intern 
demokrati, omedelbarhet och dialog tycks 
tränga undan mer etablerade, hierarkiska 
former av politisk kommunikation och organi
sering. De digitaliserade formerna begränsas 
inte heller på samma sätt av lokala och natio
nella gränser, utan möjliggör en naturlig global 
spridning för alla möjliga politiska idéer och 
kampanjer. 

De gamla nyhetsmedierna kan framför allt 
relateras till det traditionella medborgarskapets 
plikter, kopplat till ett kontinuerligt politiskt 
deltagande. De nya interaktiva medierna tycks 
främst förstärka medborgarskapsnormer som 
odlar en mer sakorienterad, tillfälligare akti
vism. I flera avseenden har digitaliseringen 
alltså förändrat både platserna, formerna och 
normerna för de ungas politiska deltagande. 
Men de ojämlika socioekonomiska mönstren 
för politisk deltagande tycks ändå bestå. 

Några studier visar hur ett digitalt politiskt 
deltagande till viss del kan vara en inkörsport 
till politiskt deltagande även i de mer formella 
rummen. Samtidigt är unga som använder 
sociala medier för att uttrycka sig politiskt ofta 

redan politiskt aktiva utanför internet. Å ena 
sidan tycks deltagarnas formella anonymitet på 
sociala medier kunna få ungdomar att våga 
uttrycka sig politiskt. Å andra sidan verkar den 
faktiska exponeringen på sociala medier 
återhållande på ungdomars vilja att delta i 
politiken för att undvika risken för att stämp
las, hatas och hotas. Därför är det inte säkert 
att internet förmår nyrekrytera medborgare till 
politiskt deltagande och organisering. 

Kunskapsluckor 

Vi ser inte så mycket forskning om de olika 
satsningar som görs för att öka det politiska 
engagemanget bland ungdomar i olika sociala 
grupper i olika delar av landet/regioner/
kommuner när det gäller deras faktiska möjlig
heter att göra sig hörda och försöka påverka 
politiken. Det är till exempel känt att unga 
med intellektuella funktionsnedsättningar har 
lägre valdeltagande och sämre politisk delaktig
het än andra. Forskningen är eftersatt kring 
hur denna medborgargrupp, som för övrigt fick 
rösträtt för bara trettio år sedan, kan erbjudas 
meningsfulla möjligheter till politisk delaktig
het. I övrigt har vi identifierat fem eftersatta 
forskningsområden:

1. Longitudinella, tvärvetenskapliga studier 
med blandade metoder (kvalitativa och 
kvantitativa inslag) särskilt med avseende på 
ungas egna värden, ideologier, föreställ
ningar och erfarenheter. En utveckling av 
metodologiska och teoretiska angreppssätt i 
syfte att fånga komplexa och dynamiska 
former av politiskt engagemang, såsom 
politiska samtal och aktioner online och/
eller offline. 
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2. Studier om politiskt ickedeltagande och 
passivt deltagande i relation till sociodemo
grafiska och institutionella betingelser, men 
också till idébaserade faktorer såsom demo
kratitolkningar och politiska ideologier. Det 
är inte rimligt att utgå från att allt delta
gande är gott, inte heller att all passivitet 
avspeglar att man är politiskt till freds. Det 
är viktigt att förstå och lyssna in de unga 
människor som inte upplever sig ha någon 
betydande plats i samhället. Vanmaktens 
organisering är ett angeläget forskningsfält 
också för att blottlägga de faktorer och 
mekanismer som kan bidra till ett demokra
tifientligt politiskt deltagande. 

3. Jämförande studier av olika försök att 
erbjuda ungdomar och unga vuxna nya 
former för deltagande. Det gäller till exem
pel studier av hur olika organisationer, 
rörelser och nätverk försöker mobilisera 
deltagare för kollektivt agerande i miljöer 
präglade av individualisering, nya medbor
garskapsnormer och sociala medier. 

4. Jämförande studier av hur ”politiska arv” 
bland första, andra och tredje generationens 
invandrare påverkar deras föreställningar 
om, och deltagande i, olika politiska proces
ser.

5. Studier av hur tonåringar och unga vuxna 
gestaltar sitt samhällsengagemang i vardags
livets olika sfärer genom val av bland annat 
skola och utbildning, vänner, partner, 
konsumtion och investeringar, medlemskap 
eller volontärarbete i organisationer och 
anställning eller entreprenörskap inom 
offentlig, privat eller ideell sektor. 

Policy-
rekommendationer

I rapporten belyses att de alltmer ojämlika 
uppväxtvillkoren i hemmen, skolorna och 
civilsamhället mer än något annat försämrar 
somliga ungdomars chanser och vilja att 
utveckla ett samhällsengagemang och politiskt 
deltagande. Skolan tycks inta en särställning 
när det gäller möjligheter att kompensera för 
svaga socioekonomiska utgångslägen. Skolans 
unika kapacitet att bidra till ett jämlikt poli
tiskt deltagande är därför en viktig faktor som 
bör tillmätas ett värde i diskussioner och beslut 
kring skolval, elevsammansättning, lärarkom
petens och resurser för medborgar och demo
kratiutbildning. 
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1. SYFTE OCH DISPOSITION 
För att besvara frågorna om ungas samhällsengagemang, politiska deltagande 
och organisering behövs bidrag från flera vetenskapliga håll. Politiskt delta-
gande låter sig verkligen inte förstås som något uteslutande politiskt. Utveck-
lingspsykologer har insikter i ungdomstidens personliga mognadsutveckling i 
en social interaktion med föräldrar, vänner och skolkamrater, med flera. 
Medievetare är experter på politisk kommunikation. Utbildningsvetare är 
förtrogna med lärande, skola och utbildning. Statsvetare undersöker politiska 
attityder och beteenden. Sociologer tillför ett bredare samhällsperspektiv över lag. 

Diskussionen kring ungas politiska engage
mang är inte bara ett hett ämne inom den 
akademiska världen, utan också i medierna och 
politiska kretsar. Ungas deltagande framställs 
ibland i relativt generaliserande och förenklade 
termer. Ungdomar som social kategori är i sig 
ofta nekad aktörskap i och med att de placeras 
mellan föreställningen av barn och vuxna. De 
betecknas ofta som ”morgondagens” medborg
are. Därmed erkänns de inte som legitima 
samtidsaktörer och de former som är ”typiskt” 
för ungdomars politiska engagemang tycks 
relativt ofta betraktas som ytligt och besvä
rande. Ofta och alltför oreflekterat pekas vissa 
ungdomsaktiviteter dessutom ut som demokra
tiskt farliga medan andra, mer traditionella 
former framhävs som demokratiskt lovvärda.

Nutida studier av politiskt engagemang i form 
av deltagande och organisering speglar den 
förändring som nu sker globalt, med en sedan 
länge påtaglig framväxt av alternativa former. 
Aktivism, protest och deltagande på sociala 
medier är några exempel på ickeinstitutionella, 
utomparlamentariska och ibland okonventionella 
former av politiskt deltagande. Även om flera av 

dem egentligen tillhör de mest traditionella 
vägarna för att mobilisera sig, tar de i dag allt 
oftare plats också i digitala rum. Med andra ord 
är det platsen, snarare än formen, som har 
förändrats. 

Många forskare intresserar sig för hur samspe
let går till mellan aktiviteter offline och online 
och vad det får för effekter för bland annat 
politiskt intresse och representation. Under 
Covid19 pandemin har social distansering 
blivit normen, där sociala medier har fått en 
ännu mer betydande roll i människors vardagliga 
liv. Globalt har vi sett hur det medborgerliga 
livet som politiska kampanjer, väljarregistrering 
och röstning delvis flyttats till virtuella miljöer. 
Det gäller till exempel jämställdhet (#Metoo) 
och sociala orättvisor (#BlackLivesMatter). 
Även under pandemin har medborgare använt 
sociala medier för att engagera sig i olika 
former av politisk aktivitet kring olika aspekter 
på restriktionerna. Framför allt tycks de yngre 
generationerna ha omfamnat digitala plattformar 
för att göra sig hörda och mobilisera en global 
publik. 
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Forskarna verkar ibland hamna på efterkälken 
när det gäller att finna metoder som kan fånga 
växelspelet mellan offline och onlinedelta
gande. En fråga som är relevant i samman
hanget är ifall en aktivism på sociala medier 
kan sägas ersätta den aktivism som sker offline? 
Eller om det behöver, som studier kring Fridays 
for Future visar, spilla över i aktivism offline för 
att nå politisk effekt (176; 293)?. 

Denna översikt analyserar den samtida forsk
ningen och ger exempel på studier om när, 
varför och hur olika ungdomar organiserar sig 
och deltar i politiken, men också vad vet vi om 
de som antingen frivilligt eller ofrivilligt avstår 
från att försöka påverka den. Syftet är därmed 
att presentera en kritisk syntes kring det nutida 
vetenskapliga kunskapsläget om ungas politiska 
deltagande och engagemang. I rapporten 
redovisas och analyseras definitioner, beskriv
ningar och förklaringar kring ungas politiska 
deltagande och organisering men också några 
kunskapsluckor.

1.1 Syfte och 
 frågeställning 

Forte fick år 2020 fick ett regeringsuppdrag att 
ta fram en forskningsöversikt om ungas 
organisering och politiska deltagande. Syftet 
med den här rapporten är därför att redovisa 
och analysera avslutad och pågående forskning 
kring ungas politiska organisering och delta
gande utifrån sex övergripande frågeställningar: 

1. Vem deltar? 

2. Vad är politiskt deltagande? 

3. Hur sker politiskt deltagande? 

4. Vad påverkar? 

5. Hur utvecklas politiskt deltagande? 

6. Är allt deltagande gott? 

Rapporten baseras på ett stort antal studier från 
olika vetenskapliga discipliner. Som närmare 
framgår av metodbilagan (bilaga 1) har vi gjort 
två viktiga avgränsningar. Vi har valt ut cirka 
320 studier som publicerats under de fem 
senaste åren, det vill säga under tidsspannet 
2015 till 2020. Det ger ett både hanterbart och 
rimligt representativt urval. De representerar 
vitt skilda slags teoretiska angreppssätt inom 
flera akademiska discipliner. De skiljer sig 
också åt i fråga om metodval. Det rör sig om 
alltifrån jämförande longitudinella data mellan 
länder till fallstudier med djupintervjuer. 
Materialets gemensamma frågor kretsar kring 
den organisering och den typ av deltagande 
som syftar till att direkt eller indirekt påverka 
politiska beslut. Målet är att presentera en 
övergripande bild av den nutida forskningen 
kring ungdomars politiska engagemang. 
Genom att fånga tillräckligt många artiklar 
från olika vetenskapliga discipliner kan vi 
översiktligt presentera eventuella trender, 
mönster och indikationer från samtida forsk
ning om ungdomars politiska engagemang 
tillsammans med antal förtydligande exempel 
på studier. Samtidigt är vi väl medvetna om att 
denna rapport inte kan presentera en grundläg
gande analys av samtlig litteratur som publicer
ats de fem senaste åren inom detta vittförgre
nade akademiska fält. 

Den andra avgränsningen är att vi fokuserar på 
ungdomar och unga vuxna mellan 13–30 år. 
Därmed inkluderas omkring fem årskullar 
innan tonåringarna uppnått rösträtt och blivit 
myndiga, plus cirka tio årskullar av unga 
vuxna. Många studier inriktas på att förstå 
tonårstidens politiskt relaterade mognadsut
veckling, kunskaper och aktiviteter. Greta 
Thunbergs skolstrejksrörelse för klimatet 
illustrerar hur relevant och viktigt det är att 
följa ungdomar redan i tonåren. En del forskare 
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har gått ännu längre och studerat barnaårens 
utveckling ur politisk synvinkel (348). Många 
forskare intresserar sig för och jämför ungdo
mars politiska beteenden i relation till deras 
ålder (ålderseffekt). För att förstå ungas poli
tiska handlingsmönster över tid är det viktigt 
att undersöka eventuella förändringar i delta
gande som antingen kan vara en generell effekt 
av en viss historisk epok (periodeffekt) eller en 
effekt av något särskilt som karakteriserar de 
som är unga i dag (generationseffekt). När väl 
detta är sagt är det viktigt, som många också 
framhåller, att testa flera variabler, som poli
tiskt intresse, kön och klass för att undvika att 
göra unga till en mer homogen grupp än vad de 
faktiskt är (se bland annat 322; 158). 

Kunskapsöversikten görs utifrån några teore
tiskt och empiriskt prövade ställningstaganden. 
En sådan är att inkludera olika sfärer av de 
ungas vardagsliv både som arenor för deras 
politiska deltagande, och som övningsplatser 
för deras vidare organisering och deltagande. 
Det gäller såväl interaktion i hemmen, skolorna 
och föreningarna som på internet (327). En 
annan är att betrakta politiskt intresse och 
samhällsintresse som en förutsättning för ett i 
strikt mening politiskt deltagande. Till sist 
finns det skäl att understryka det inte alltid 
uppenbara, nämligen att deltagandet – trots sin 
viktiga betydelse för representativ demokrati, 
deltagardemokrati och deliberativ demokrati (så 
kallad samtalsdemokrati) – i en liberal demo
krati alltid måste få vara frivilligt. Hälften av 
världens befolkning saknar friheten att kunna 
avstå från aktivitet. I en liberal demokrati som 
den svenska är det samtidigt viktigt att försöka 
undanröja hindren för de medborgare som 
frivilligt vill och har rätt att delta, för att skapa 
optimala möjligheter för politisk jämlikhet. 

1.2 Rapportens 
disposition 

I nästa kapitel presenteras ungas deltagande 
och organisering i Sverige; vem deltar och i 
vilka former? Detta följs av kapitel 3 som 
redogör för några typologier och definitioner 
som används för att förstå och beskriva olika 
former av politiskt deltagande och organisering. 
I kapitel 4 görs en metaanalys av de olika 
deltagarformer som studerats. Därpå rapporte
rar vi i kapitel 5 ett stort antal studier och vad 
det är som påverkar ungas deltagande, bland 
annat med avseende på intresse, klass, och 
utbildning. I kapitel 6 presenterar sedan en 
analys av hur ungas deltagande har digitalise
rats. I kapitel 7 belyses frågan ifall allt delta
gande verkligen kan betraktas som gott – och 
om allt passivitet egentligen är problematisk. 
Allra sist presenteras slutsatser och kunskaps
luckor med några allmänna policyrekommen
dationer. 
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2. UNGAS DELTAGANDE 
OCH ORGANISERING I 
SVERIGE 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
Att ”alla unga ska vara delaktiga i samhällsbygget” är ett prioriterat område. 
Något som ska främjas genom offentliga insatser på en rad olika områden 
inom politiken (355). 

I det här kapitlet kommer de ungas faktiska 
deltagande och organisering i Sverige att 
beskrivas översiktligt.

Det har länge funnits en föreställning om att 
unga är mindre politiskt intresserade och 
samhällsengagerade än andra åldersgrupper. 
Men år 2021 säger sig 42 procent av 
18–25åringar vara intresserade av politik. 
Omkring 60 procent uppger att de är intresse
rade av samhällsfrågor och lika många är 
medlemmar eller deltar i föreningsverksamhe
ter, varav 17 procent har förtroendeuppdrag. 
Samtidigt är bara 11 procent medlemmar i 
föreningar som arbetar med miljö, djur, klimat, 
samhällsfrågor eller partipolitik. 

Under det senaste årtiondet har det totala 
medlemstalet i de politiska ungdomsförbunden 
pendlat mellan 25 000 och 40 000. I mitten av 
1970talet hade ungdomsförbunden cirka en 
kvarts miljon medlemmar, i dag har de ungefär 
30 000 medlemmar. Så många som sex av tio 
ungdomar säger att de aldrig skulle kunna delta 
i några formellt politiska sammanhang som 

medlemmar i partier eller ungdomsförbund, 
kontakta politiker eller tjänstepersoner eller ens 
delta i ett politiskt möte. Var tredje ungdom 
säger dock att de kan tänka sig att delta i 
sådana aktiviteter fastän de aldrig har gjort det 
tidigare under undersökningsåret. Killar 
uppvisar mer ovilja över lag att utföra politiska 
handlingar än tjejer. Det största politiska 
intresset och den största rapporterade politiska 
aktiviteten har barn till långtidsutbildade 
föräldrar (357).

Det tycks inte finnas någon allmän anledning 
till oro för just ungdomars politiska deltagande. 
Utifrån den internationella studien ICCS 
(International Civic and Citizenship Education 
Study) konstaterade Skolverket 2016 att svenska 
14åringar har ett stort intresse av att delta i 
framtida val. Mer än nio av tio tror att de 
definitivt eller troligen kommer att rösta i 
riksdagsval i framtiden. Däremot är de mindre 
intresserade av att gå in aktivt i politiken, 
exempelvis genom att gå med i ett politiskt 
parti (350). 
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Vidare visar SCB (Statistiska centralbyrån, 346) 
att det inte heller finns någon anmärkningsvärd 
skillnad mellan yngre och äldre åldersgruppers 
engagemang. Den yngsta åldersgruppen (16–24 
år) visar på samma nivåer som övriga ålders
grupper när det gäller valet att delta respektive 
inte delta i politiska diskussioner. Dessutom 
visar unga som åldersgrupp de högsta nivåerna 
av deltagande på partipolitiska möten. Andelen 
unga som är medlemmar i politiska partier 
ligger några procentenheter lägre än den äldsta 
åldersgruppen (65–75 år), men på samma nivå 
som medelålders grupper (24–34 år samt 45–55 
år). Även MUCF (Myndigheten för ungdoms 
och civilsamhällsfrågor) konstaterar att unga i 
åldern 16–24 år är medlemmar i politiska 
partier i samma utsträckning som vuxna (309). 
Unga är däremot, precis som den äldsta befolk
ningsgruppen (65+), fortfarande underrepresen
terade i nomineringar till förtroendeuppdrag, i 
förhållande till medelålders. 

En anmärkningsvärd skillnad som SCB (346) 
finner gäller kön. Generellt uppvisar medelål
ders män en större politisk aktivitet än kvinnor, 
genom deltagande i diskussioner, politiska 
möten och partier. Om man i stället ser till den 
yngsta åldersgruppen (16–24 år) är resultatet det 
omvända; unga kvinnor deltar i större utsträck
ning i politiska diskussioner än unga män och 
de uppvisar dessutom högre nivåer av delta
gande på partipolitiska möten. 

På lokal nivå finns dock en sjunkande tendens 
för ungas vilja att vara med och påverka i sin 
kommun, vilket tycks grunda sig i ett lågt 
intresse, visar MUCF (309). Ännu lägre nivåer 
gäller för ungas upplevda möjlighet att påverka 
i sin kommun. 

När det kommer till valdeltagande i Sverige 
visar SCB (345) att unga och äldre röstar i 
mindre utsträckning än andra. I de yngre 
åldersgrupperna (18–29 år) röstar kvinnor i 

större utsträckning än unga män. Ser man 
däremot till utbildningsnivå, inkomstnivå och 
boendetyp kan man inte säga att de yngre 
röstar i lägre grad än övriga åldersgrupper. 
Även om unga är en av de åldersgrupper som 
har de lägsta nivåerna av valdeltagande, så har 
detta på senaste år ökat i samtliga val, visar 
MUCF (309). Även i Europavalet ökade 
deltagandet i åldrarna under 39 år (343). 

Den faktor som mer än andra ger högre nivåer 
av valdeltagande bland unga är kommunens 
utbildningsnivå och socioekonomiska nivå, 
enligt MUCF (309). Unga i kommuner som 
har en högre andel invånare med gymnasie 
eller högskoleutbildning har ett högre valdelta
gande. Medan den faktor som främst genererar 
ett lågt valdeltagande bland unga är att de bor i 
en kommun där en hög andel invånare har låg 
ekonomisk status. Det vill säga, ju fler invånare 
i kommunen som har låg ekonomisk status, 
desto färre unga röstar. Av Delmis studier (42) 
framgår bland annat att utrikes föddas benä
genhet att rösta ökar i takt med högre inkomst, 
högre utbildning och längre bosättningstid.

Ser vi till alla de nordiska länderna har ungdo
mar med ickevästerländsk eller östeuropeisk 
invandrarbakgrund, låg utbildningsnivå, låg 
inkomst och föräldrar med låg utbildningsnivå, 
och/eller ickeväljare ett påfallande lägre 
valdeltagande än andra (64). 

Unga är förvisso den åldersgrupp som rappor
terar lägst politiskt intresse. Så har det varit 
sedan 1960talet (58). MUCF (309) menar dock 
att andelen unga som är politiskt intresserade 
har ökat över tid. Vidare finner Abdelzadeh (17) 
att unga svenskar i stort uttrycker sig positivt 
till demokratin som styrelseform och att de 
generellt sett har ett stort samhällsengagemang 
offline och online. Författaren noterar dess
utom en nedgång bland unga när det gäller 
politiskt missnöje. Abdelzadeh ser ändå ett 
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antal utmaningar som Sveriges demokrati står 
inför, bland annat ungas generella ovilja att gå 
med i politiska partier och kandidera i val. 
Dessutom väljer unga att hoppa av sina förtro
endeuppdrag i större utsträckning än äldre. 

De positiva trenderna för ungas deltagande 
bekräftas av Bäck m.fl. (58), vilka visar att det 
inte finns något som tyder på att ungas poli
tiska aktivitet och intresse skulle ha minskat 
över tid. Dessutom kan de se en högre digital 
politisk aktivitet hos unga än hos övriga 
åldersgrupper i Sverige. De menar att det är 
social påverkan och möjligheterna att verkligen 
ge uttryck för sina åsikter (expressiva incita
ment) som triggar de ungas politiska delta
gande på sociala medier. Det vill säga, unga 
individer som har ett starkt behov av att 
uttrycka sina åsikter samt en umgängeskrets 
där politiskt deltagande och engagemang är 
mer politiskt aktiva på sociala medier än andra 
(58). 

Den vanligaste formen för politisk handling 
bland unga svenskar är att stödja åsikter online, 
följt av medveten konsumtion och att ge pengar 
till en organisation, enligt MUCF (309). 
Myndigheten pekar också på att betydligt fler 
unga kvinnor än unga män stödjer åsikter 
online och att de även visar höga nivåer av en 
politiskt medveten konsumtion. Andra former 
av politiska aktiviteter, såsom demonstrationer 
och namninsamlingar, har däremot minskat 
bland unga (357). 

Även den färska studien Northern Lights on 
Civic and Citizenship Education (303) redovisar 
stigande nivåer av engagemang bland nordiska 
ungdomar, men konstaterar också att engage
manget antar mer passiva och indirekta former. 
Nordiska ungdomar är starkt demokratiskt 
engagerade i vardagen och de har goda kunska
per och färdigheter för att oberoende kunna 
bilda sina egna åsikter. De politiska uttrycken 
sker i mer indirekta och värderingsbaserade 
former av engagemang, ofta utanför partipoliti
ken. Den nordiska ungdomen verkar kombinera 
aktivitet med passivitet; de är passivt aktiva i 
sitt deltagande och betecknas som ”reserverade 
medborgare”. Slutsatsen som förs fram är att 
man bör gå bortom dikotomin mellan 
aktivpassiv medborgare, för att få en ökad 
förståelse för ungas politiska engagemang. Vi 
återkommer till den diskussionen längre fram.
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3. DEFINITIONEN AV 
POLITISKT DELTAGANDE 
Det finns många definitioner av politisk deltagande. Ofta knyts begreppet till 
samhällsengagemang, det vill säga ett utåtriktat engagemang som äger rum i olika 
sfärer och sammanhang utanför den närmaste familje- och vänkretsen (327).

Historiskt har deltagandet utvecklats för att 
passa de samtida ekonomiska, sociala, politiska 
och digitala ramarna. På motsvarande sätt har 
också forskningen kring politiskt deltagande 
utvecklats betydligt under de senaste decen
nierna. Flera discipliner bidrar nu till att bredda 
förståelsen. Olika typologier, definitioner och 
metoder har lanserats. 

Det finns i dagsläget ingen enighet i defini
tioner och kärnantaganden kring vad begreppet 
politiskt deltagande ska inkludera. För att tolka 
de resultat som forskning presenterar kring 
deltagande blir det därför särskilt viktigt att 
beakta vilka frågor som har ställts för att förstå 
de svar som har getts. 

3.1 En mångfald av 
definitioner 

Till en början var begreppet begränsat till 
val och kampanjdeltagande (330). Under 
1960talet kretsade intresset kring vad som 

kallas för ”konventionella” former av politiskt 
deltagande, vilket inkluderar aktiviteter som tar 
plats i mer eller mindre formella sammanhang.

Ett årtionde senare började olika former av 
”okonventionellt” deltagande analyseras, såsom 
protester och sociala rörelser utanför det 
föreställda konventionella ramverket. Dessa 
former är dock sällan helt nya, utan har funnits 
långt innan deltagandet inom formella ramar 
gjorde sitt intåg. Vid sidan av valdeltagandet 
framstår olika handlingar utanför de formella 
sammanhangen som alltmer vanliga uttryck för 
politisk aktivitet, till exempel det digitaliserade 
politiska deltagandet och organiseringen. 

Över lag har forskningens gränsdragning 
mellan politiska och ickepolitiska sfärer blivit 
allt diffusare. Putnam (336), Norris (335) och 
Flanagan (332) låter begreppet ”medborgerligt 
engagemang” täcka alla typer av medborgerligt 
beteende, såväl politiska som opolitiska hand
lingar och aktiviteter. De samtida deltagande
formerna betecknas ofta som expressiva, kreativa 
och individualiserade. Enkelt uttryckt refererar 
de inte till ”politik” som ett substantiv utan till 
”politiskt” som ett adjektiv som också fångar 
både motivationen bakom deltagandet och de 
etiska dimensionerna av ansvarstagande (330). 
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De inflytelserika forskarna Verbas och Nies 
definition (334), inkluderar aktiviteter genom 
vilka medborgare indirekt eller direkt försöker 
att påverka politiker och åtgärder som offent
liganställda vidtar. Deras definition öppnar upp 
för flera olika deltagandeformer såsom strejker, 
protester och politiska aktiviteter utanför de så 
kallade institutionella ramarna. 

I studierna skiljer man vanligen mellan poli
tiska aktiviteter i institutionaliserade former 
(partimedlemskap, valdeltagande etc.) och 
utomparlamentariska deltagandeformer (pro
test, bojkott etc.). Att mäta mer parlamenta
riska former, som valdeltagande och partimed
lemskap, ingår oftast i studier av politiskt 
deltagande och organisering. De flesta kvanti
tativa studier av utomparlamentariska deltagan
deformer relaterar till sådana parlamentariska 
deltagandeformer i syfte att utforska sambandet 
mellan dem (se bland annat 135; 238; 236). 

Olika discipliner begreppsliggör politiskt 
deltagande på lite varierande sätt. Pickard (158) 
finner skillnaden särskilt tydlig mellan statsve
tenskap och politisk sociologi. Statsvetenskap
liga studier är till största delen kvantitativa och 
syftar till att mäta politiskt deltagande, exem
pelvis röstning i val eller medlemskap i poli
tiska partier. Politisk sociologi däremot tende
rar att lägga vikten mer på kvalitativa studier 
med större fokus på tolkningsambitioner kring 
frågor som vem, varför och hur. Hur politiskt 
deltagande begreppsliggörs och mäts inom 
olika vetenskapliga discipliner är alltså starkt 
beroende av empiriska och teoretiska tillväga
gångssätt. 

Liksom van Deth & Theocharis (300) argu
menterar Pickard (158) för att använda mer 
blandade metoder (kvantitativa och kvalitativa) 
med öppna frågor för att fånga in ungdomars 
egna föreställningar och åsikter kring vad 
‘politiskt engagemang’ betyder för dem. 

Mätfrågan blir allt viktigare ju fler former av 
deltagande och organisering som utvecklas av 
sociala, samhälleliga och teknologiska skäl. 
Det finns samtidigt teoretiska, materiella och 
metodologiska svårigheter att fånga ungdomars 
varierande uppfattningar kring politik och vad 
som faktiskt utgör politiskt deltagande, vilket 
skapar större krav på att ställa relevanta forsk
ningsfrågor för att få fram ett representativt 
och generaliserbart resultat. Detta tycks grunda 
sig i en ännu, förvisso spännande, frånvaro av 
en enhetlig teoretisk grund för att studera 
politiskt deltagande för ungdomar, som för
svårar jämförande analyser. 

De akademiska diskussionerna kring definitio
ner och typologier av politiskt deltagande är 
fortsatt intensiva. Det finns ingen enighet kring 
hur politiskt deltagande ska avgränsas. Defini
tioner är i stor utsträckning formade för att 
spegla sin tids politiska kontext. Från relativt 
smala definitioner grundade i främst statsveten
skapen, och framför allt de former som har att 
göra med valdeltagandets olika processer och 
institutioner, började andra mer inkluderande 
definitioner utvecklas som inte bara inbegriper 
deltagande i val och politiska partier, utan även 
bredare repertoarer av deltagande. 

Det finns förvisso, vilket vi återkommer till, ett 
stort antal studier som fortfarande utgår från de 
smalare, mer restriktiva definitionerna vilket 
ofta resulterar i att unga medborgare klassifice
ras i kategorin ”ickedeltagande” eller rent av 
apatiska medborgare. Mer breda och öppna 
definitioner, i kombination med både kvantita
tiva och kvalitativa tvärvetenskapliga studier 
har gett nya möjligheter att undersöka ungdo
mars egna blandade erfarenheter, upplevelser 
och uppfattningar, till exempel det till synes 
paradoxala att vara alienerad från de politiska 
rummen men samtidigt uttrycka politiskt 
intresse och engagemang i olika former. 
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När alltför generösa definitioner riskerar att 
urvattna begreppet så att det kan innefatta 
nästan vad som helst krävs det striktare 
begrepp (300). Eftersom ungdomar är överre
presenterade i digitaliserade former av delta
gande aktualiseras definitionsfrågan ofta inom 
det forskningsområdet (159). Somliga betraktar 
deltagande online och så kallad ”slacktivism” 
(former av aktivism som fordrar ingen eller 
ytterst liten ansträngning) som en illusion av 
politiskt deltagande (333) medan andra ser det 
om en ‘subdimension’ av politiskt deltagande 
(337).

3.2 En typologi

När forskarna använder olika och skiftande 
begrepp för politiskt deltagande i sina empi
riska studier skapar det lätt förvirring. I denna 
kunskapsöversikt har vi valt att presentera 
materialet har vi valt att använda oss av en 
typologi i syfte att skapa en större klarhet över 
vilket slags deltagande som studierna handlar 
om (71,322). Den gör först och främst en 
skillnad mellan politiskt och civilt deltagande. 
Politiskt deltagande är ett manifest politiskt 
handlande medan civilt deltagande betecknar 
aktiviteter som inte direkt relaterar till den 
formella (eller institutionella) politiken – det 
vill säga till den parlamentariska sfären, med 
politiska partier och politiskt beslutsfattande. 
De täcker dessutom attityder, känslor och 
handlingar som vid mättillfället inte kvalifice
rar sig för att benämnas politiskt deltagande 
men som har potentialer att utvecklas till de 
mer uppenbara formerna för politiskt delta
gande och organisering.
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Figur 1. Civilt och politiskt deltagande: Kategorier och underkategorier (exempel) 

CIVILT DELTAGANDE 
(LATENT POLITISKT HANDLANDE) 

POLITISKT DELTAGANDE 
(MANIFEST POLITISKT HANDLANDE) 

Social involvering 
(uppmärksamhet) 

Samhällsengage-
mang (handling) 

Formellt politiskt 
deltagande 

Utomparlamentariskt politiskt deltagande 

Icke våldsformer Våldsanvändning 

• Intressera sig för 
politik 

• Betrakta politik och 
samhällsfrågor som 
intressanta 

• Livsstilsrelaterad 
involvering: gruppi-
dentitet, musik, 
kläder, mat etc. 

• Donera till 
 välgörenhet 

• Diskutera samhälls- 
och politiska frågor 
online eller offline 

• Aktivt söka infor-
mation om politik 
och samhälle (i 
tidningar, TV eller 
på nätet) 

• Återbruk 

• Frivilligt socialt 
arbete som stöd i 
kvinnohärbärge 
och hjälpa hemlösa 

• Ideellt och trosba-
serat lokalt arbete 

• Arbete inom andra 
lokala/gemen-
skapsbaserade 
organisationer 

• Rösta i val och 
folkomröstningar 

• Kandidera till 
politiska uppdrag 

• Medlemskap i 
partier, fack och 
organisationer 

• Kontakta och 
donera

• Demonstrera 

• Protestera 

• Strejka 

• Delta i 
 manifestationer 

• Politisk 
 konsumtion 

• Civil olydnad 

• Våldsamma 
 marscher eller 
gatuprotester 

• Djurbefrielse-
aktioner 

Källa: Ekman & Amnå, 2022 (322) 

3.2.1 CIVILT DELTAGANDE
Deltagandet kännetecknas av social involvering 
och en uppmärksamhet för politik och sam
hällsfrågor. Vi reserverar ”samhällsengagemang” 
för aktiviteter utförda av vanliga medborgare 
för att påverka omständigheter i samhället som 
är av relevans för andra, utanför den egna 
familjen och en nära vänkrets (jfr 330; 300), 
men också utanför den formella politiska sfären 
(351). Till exempel engagerar människor sig i 
samhället på ett antal olika sätt: de diskuterar 
politik, följer politiska frågor, skriver till 
redaktörer, donerar pengar och återvinner av 
miljöskäl. De gör frivilligt arbete för att hjälpa 
andra och organiserar sig för att lösa lokala 

problem eller för att förbättra villkoren för vissa 
grupper i samhället. Skillnaden görs också för 
att påpeka att det finns gränser för vad vi skulle 
kalla ”politiskt deltagande”. Allt passar inte den 
här kategorin. Återvinning, till exempel, även 
om det görs av miljöskäl, är inte politiskt 
deltagande i den typologi som föreslås av 
Ekman och Amnå (71), eftersom åtgärden inte 
är direkt riktad mot någon specifik aktör (som 
en bojkott, till exempel), det kan snarare ses 
som en handling av samhällsengagemang. 

”Social involvering” täcker in en annan aspekt, 
nämligen människors uppmärksamhet på – och 
intresse för – politiska och samhälleliga frågor. 
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Denna kategori omfattar känslan av, eller 
medvetenheten om, att vara medlem i samhäl
let, att vara en del av en gemenskap. Involvering 
kan ses som något som (teoretiskt) föregår både 
”medborgerlig” och ”politisk” verksamhet. 
Medan medborgarengagemang och politiskt 
deltagande avser specifika handlingar, hänvisar 
engagemang i form av social involvering till 
uppmärksamhet på sociala och politiska frågor 
(355). 

Behövs verkligen denna dimension? Man kan 
liksom Berger (352) hävda att själva begreppet 
”engagemang” i sig självt innehåller en kombi
nation av uppmärksamhet och handling. Men 
genom att inkludera ”social involvering” som en 
separat underkategori förhåller vi oss närmare 
litteraturen om politiskt deltagande, där det har 
hävdats att ”involvering” bör förstås som en 
egen distinkt dimension av demokratiskt 
deltagande. Medborgarna kan vara mer eller 
mindre ”inblandade” i samhället, det vill säga 
nyfikna på, eller intresserade av, politiska och 
samhälleliga frågor. Utan en sådan grundläg
gande nyfikenhet skulle medborgarna inte 
uppmärksamma politiska och medborgerliga 
frågor, lära sig om den politiska processen eller 
formulera åsikter (353; 354). 

3.2.2 POLITISKT DELTAGANDE
Vad beträffar det politiska deltagandet skiljer vi 
mellan det formella och det utomparlamenta
riska politiska deltagandet. Till ”formellt 
politiskt deltagande” räknas valdeltagande, 
kandidering för politiska uppdrag, ekonomiska 
bidrag till politiska ändamål, kontakter med 
tjänstepersoner och förtroendevalda samt 
politiska och fackliga medlemskap.  ”Utompar
lamentariskt politiskt deltagande” omfattar 
deltagande i demonstrationer, strejker och 
andra uppenbara former av protestaktioner. 
Under denna rubrik placerades också medlem
skap i (eller aktivitet inom) grupper eller partier 
som medvetet står utanför parlamentariska 

sfären, som nätverksbaserade sociala rörelser 
eller politiska aktionsgrupper av olika slag. Hit 
hör också att underteckna eller samla upprop 
eller att dela ut politiska broschyrer liksom vad 
man i litteraturen vanligtvis kallar för ”politisk 
konsumtion” (348). Det vill säga när vissa 
märken och produkter köps – andra bojkottas 
– av ideologiska, etiska eller miljömässiga skäl. 
Detta är ett sätt för vanliga medborgare att 
direkt påverka makthavarna (inte nödvändigt
vis politikerna), och utgör därmed en rationell 
form av manifest politisk handling.

Typologin omfattar också deltagande i olagliga 
demonstrationer eller våldsamma protester som 
gränsar till upplopp tillsammans med vissa 
civila olydnadshandlingar och attentat mot 
byggnader. Andra former av olaglig politisk 
handling kan omfatta djurrättsgrupper som 
frigör djur eller attackerar butiker som säljer 
pälsar eller laboratorier där djurförsök utförs. 

Vad beträffar skillnaden mellan lagliga och 
olagliga former av aktivism har Carneiro (349) 
påpekat en risk. Nämligen att denna åtskillnad 
upprätthåller en konservativ uppfattning om att 
”konventionella” former av politisk handling är 
mer legitima än utomparlamentariska former av 
politiskt deltagande. Vad som är lagligt och 
olagligt varierar dessutom över tid, liksom 
mellan politiska regimer. Av dessa skäl är en 
distinktion mellan våldsam och ickevåldsakti
vism förmodligen mer adekvat för att klassifi
cera olika former av politisk aktivism i en 
begreppslig ram. 
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3.3 Samman fattande 
analys 

Ett stort antal studier utgår fortfarande från 
definitioner kring ungas politiska deltagande 
och organisering som lanserades för flera 
årtionden sedan. De fångar in de så kallade 
traditionella formerna av deltagande och 
organisering, som visserligen fortfarande är 
legitima och viktiga. Däremot fångar de inte 
alltid in utomparlamentariskt deltagande, i 
synnerhet på digitala plattformar. 

Frågan som vi ställer oss, i ljuset av det empi
riska materialet, är om forskare fortfarande bör 
fortsätta kategorisera utomparlamentariskt och 
digitaliserat deltagande som ”okonventionellt”. 
För det första är mobilisering och organisering 
i form av aktivism och protest varken någon ny 
företeelse eller en form uteslutande för unga. 
För det andra har digitaliseringen inte bara 
påverkat unga, utan är en generell, global 
företeelse som förändrat det politiska landska
pet och mötesplatserna tvärs över åldersgränser. 
Att tala om ”okonventionellt” deltagande 
innebär också en risk för stigmatisering, genom 
att definiera det som något annat än traditio
nella, konventionella och institutionella sätt att 
”göra politik”. Detta kan ses som ett sätt att 
distansera politik från politik, där en hierarki 
skapas i vad som är ”politik av betydelse”. 
Eftersom det är unga som mer än andra deltar i 
digitaliserade former av politisk aktivitet, så 
marginaliseras inte bara former av politiskt 
deltagande utan även unga som politiska 
aktörer. 

Ifall man istället använder en bredare och mer 
nyanserad definition av politiskt deltagande 
(och ickedeltagande) möjliggörs en bättre 
förståelse och representation av hur medborgare 
uttrycker sig politiskt på olika sätt i sina 
vardagsliv. Därför utmanas nu de binära 
klassifikationerna konventionellt/okonventio
nellt av begrepp som mer nyfiket och utforsk
ande förklara dessa som posttraditionellt eller 
utomparlamentariskt deltagande. 

En majoritet av nutida forskning kring ungas 
deltagande och organisering är kvantitativ, 
främst inom det statsvetenskapliga fältet. Inte 
alltid problematiseras det formella ickedelta
gandet eller den ytligt registrerade passiviteten 
i någon större utsträckning. De metodologiska 
angreppssätten i form av enkätstudier och 
frågeformuleringar fokuserar ofta på en begrän
sad uppsättning av politiska handlingar. 
Tillsammans med en orimligt smal konceptua
lisering kan detta leda till en missvisande 
föreställning om att unga individer som avstår 
från specifika (formella) politiska handlingar 
inte är politiskt engagerade. Detta har även 
visat sig spegla ungas egna föreställningar 
kring det ”politiska”, som ofta utgår ifrån 
liknande traditionella ramar för vad politiskt 
engagemang ”är”. 
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4. HUR SKER POLITISKT 
DELTAGANDE? 
Så hur kan det politiska deltagandet se ut? I samtida studier kring ungas 
politiska engagemang är det vanligt att skilja mellan traditionella (institutio-
nella) och utomparlamentariska former av deltagande. I korthet handlar det 
om huruvida deltagandet sker inom de institutionella och parlamentariska 
ramarna, exempelvis valdeltagande och partipolitik, eller om det sker utanför 
dessa ramar, som protest och aktivism både på sociala medier och utanför. 
Med hjälp av den ovan presenterade typologin hoppas vi kunna ge en bred och 
inkluderande bild av den forskning som presenterats.

4.1 Civilt deltagande 

Vad har ett föreningsengagemang egentligen 
för betydelse för en ung människas politiska 
mognad? Den frågar har många forskare 
försökt att besvara. Som tidigare nämnts har 
bland andra Putnam (336), Norris (335) och 
Flanagan (332) utvecklat begreppet ”medbor
gerligt engagemang”. Medborgerligt engage
mang är ett bredare koncept än ett formellt 
”medlemskap”. Det omfattar alla typer av 
medborgerligt beteende men inkluderar också 
både politiska och förment opolitiska hand
lingar och aktiviteter. Medborgerligt delta
gande och engagemang är särskilt fokuserat i 
amerikanska studier, främst kring voluntarism, 
även om det också finns ett växande antal 
europeiska studier. I dessa studier uppmärk
sammas ofta samhällsengagemangets ojämlikhet 
kopplat till sociodemografiska faktorer som 
etnisk tillhörighet, kön och socioekonomisk 
status (196). Några argumenterar också särskilt 
för att undersöka ungdomars egna upplevelser 

av makt, inflytande och engagemang för att på 
ett mer nyanserat sätt förstå ungas erfarenheter 
av demokratiskt engagemang och handling 
(181;190).

Det finns studier som argumenterar för att 
föreningsmedlemskap kan ha en kompense
rande roll för att främja politiskt deltagande, i 
synnerhet för arbetslösa ungdomar (98). Att 
ansluta sig till en social rörelse eller organisa
tion kan få dem att engagera sig i politik, och 
på så vis motverka den politiska och sociala 
apati som ofta kopplas till exempelvis arbetslös
het. Progressiva aktivist och medborgarfören
ingar har visat sig kunna spela en viktig roll för 
ungdomar med invandrarbakgrund när det 
gäller att både utöva civilt ledarskap och 
engagera sig i såväl konventionell som okon
ventionell politik. Medlemskap i ungdomsför
eningar har också visat sig kunnat öka sanno
likheten för politiskt och medborgerligt 
engagemang i tidig vuxenålder. Mer kritiska 
studier lägger ett större fokus på maktaspekter i 
ungdomars samtida medborgarskap. Studier 
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visar bland annat att ett ojämlikt deltagande i 
politik bland annat har sin grund i en ojämlik 
tillgång till utbildning i demokrati och med
borgarskap. 

I nutida forskning efterfrågas som sagt även 
nya tillvägagångssätt för att mäta medborgar
deltagande och engagemang i takt med att 
engagemangsformerna expanderar, inte minst 
när globala förändringar påverkar unga med
borgares livserfarenheter (205). Några forskare 
har också prövat nya metodologiska modeller 
för att fånga flerdimensionella former av 
samhällsengagemang (se 227; 254). 

När det gäller den politiska socialiserande 
effekten av föreningsmedlemskap och volontär
arbete menar några att den är lätt att över
skatta. I svensk miljö visar Dahl & Abdelzadeh 
(170) att volontärarbete inte tycks ha någon 
socialiserande effekt vad avser politiskt intresse. 
Föreningsmedlemskap verkar däremot bidra till 
att öka det politiska intresset över tid. Samti
digt ger van Ingen & van der Meer (289) ett 
svagt stöd till föreningsmedlemskapets roll i 
politiska socialisationsprocesser. De finner 
snarare ett omvänt samband som talar för att 
medborgare som redan är politiskt engagerade, 
är mer benägna att gå med i föreningar och 
mindre benägna att lämna dem. Forskningslä
get ger alltså inga skäl till att vare sig överskatta 
eller underskatta föreningslivets betydelse för 
det politiska deltagandet.

Vidare presenteras studier om bland annat unga 
EUmedborgares engagemang, deltagande och 
aktiva medborgarskap (se bland annat 124; 99; 
114). MottiStefanidi & Cicognani (124) visar i 
sin europeiska litteraturgenomgång att unga 
tenderar att vara mer aktiva i lokala föreningar 

än i politiska partier. De gör sina röster hörda 
på digitaliserade plattformar. Dessutom 
förefaller nivån på aktivt EUmedborgarskap 
till stor del bero på socioekonomiska resurser på 
individ, lokal och nationell nivå men också på 
ungdomarnas kunskaper. 

Politik handlar ofta om konflikter, som också 
inbegriper starka känslor som passioner, vrede, 
sympati, antipatier, aggressioner etcetera. Få 
studerar dock hur känslor styr och påverkar 
ungas politiska deltagande och identifiering. En 
psykologisk utvecklingsorienterad studie i en 
amerikansk kontext (306) visar hur yngre 
ungdomars medborgarengagemang var starkare 
förknippat med empati och känslomässig 
reglering, medan äldre ungdomars medborga
rengagemang var starkare relaterat till prosoci
alt beteende, moraliskt resonemang och 
framtidsorientering. 

Det breda samhällsengagemanget tycks vara 
märkt av socioekonomiska orättvisor. Men 
sociala band och nätverk tycks kunna ge 
förutsättningar för ungas politiska och med
borgerliga engagemang. Unga medborgare som 
redan är politiskt engagerade är också mer 
benägna att gå med i föreningar. Även icke 
politiska föreningar kan spela en indirekt roll 
för det politiska deltagandet genom att odla det 
sociala kapital som gör att människor kan 
samverka fredligt med varandra. 
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4.2 Formellt  politiskt 
deltagande 

Deltagande för att påverka folkvalda besluts
församlingar fokuserar främst på det som 
forskare ibland benämner som traditionella 
eller institutionella former, såsom valdeltagande 
och förtroendeuppdrag på olika nivåer. Att 
rösta i allmänna val är en dominerande form av 
politiskt deltagande bland de röstberättigade. 
Sedan lång tid tillbaka är valforskningen 
mycket omfattande. Olika variabler testas för 
att studera valbeteendet hos unga, exempelvis 
kunskap/utbildningsnivå (38;118), invandrings
bakgrund (42) och föräldrars påverkan (193). 
Ett par nordiska studier jämför nationella 
kontexter av valdeltagandet hos nordiska 
ungdomar (64; 66). Det tycks i stort sett finnas 
en föreställning om att unga i allt mindre 
utsträckning väljer att delta i partipolitik eller 
val, och att ett ökat digitaliserat politiskt 
engagemang bland unga har lett till mer rörliga 
och flyktiga former av medlemskap än hos 
tidigare generationer. Studier har bland annat 
visat på en stagnerande trend av partimedlem
skap och sjunkande partipolitisk identifiering i 
Sverige generellt sett (67). 

Vad säger då nutida forskning om ungas 
partipolitiska och organisatoriska medlemskap? 
Den forskning som vi funnit kring parlamenta
riska former av ungdomars deltagande redovisar 
ofta en upplevd stigmatisering av unga med
borgare. Flera studier identifierar en marginali
sering av unga vuxna i den parlamentariska 
processen men också en strävan hos ungdo
marna efter att få betyda något i dessa politiska 
rum. Även forskare efterlyser nya verksamhets
former i partier och organisationer som väl
komnar mångfald och dialoger (se bland annat 
11; 215; 48; 267). 

Forskningen har i långa stycken övergett den 
dikotoma kategoriseringen medlem/ickemed
lem, och ser istället en mer flerdimensionell 
process med en mångfald av kollektiva aktivite
ter och tillhörigheter i flera organiseringar. 
Detta är särskilt tydligt när deltagandet i allt 
större utsträckning flyttats över på sociala 
medier. Studier kring ungas egna föreställ
ningar och upplevelser om så kallat formellt 
deltagande visar att ungdomar ofta är skeptiska 
till och/eller okunniga om institutionaliserade 
former av deltagande till följd av att de upplever 
ett socialt avstånd till de folkvalda politikerna 
(115). En mer utvecklad förståelse för ungas 
politiska socialisation är viktig för att kunna 
inkludera unga medborgare i den institutionella 
politiken (48;6).

Några har studerat unga svenskars parlamenta
riska deltagande. Öhrvall (301) hävdar att den 
långsiktiga betydelsen av förstagångsvalet för 
fortsatt valdeltagande tycks ha överskattats i 
tidigare forskning. Viktigare tycks vara hur 
gammal man är när valet äger rum. Studien 
bekräftar även att det med utgångspunkt i 
förstagångsväljares valdeltagande går att 
prognosticera hens beteende nästkommande 
val. Vidare påvisar en nordisk studie en negativ 
effekt av tidigare erfarenhet av valdeltagande; 
det verkar som om unga väljare kan bli 
”boostade” att rösta för första gången, men att 
denna trend avtar när individer har erfarenhet 
av valdeltagande (169). 

Av finska studier att döma förstärker parlamen
tariskt politiska processer hierarkierna mellan 
vuxna och ungdomar. Boldt (11) menar därför 
att det krävs omfattande institutionella föränd
ringar i form av mer ungdomsdeltagande och 
dialogiska former. Likaså finner Huttunen m.fl. 
(7) att när så kallade millennials (födda 1980
1994) får chansen att delta på egna villkor, är de 
villiga att göra det. Författarna argumenterar 
för att de representativa strukturerna kräver en 
anpassning till yngre generationers behov och 
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efterfrågan. Resurssidan av deltagandet behöver 
studeras för att förstå skillnaden mellan millen
nials deltagande i relation till andra generatio
ner. Den tydligaste skillnaden gäller naturligt
vis internet. Millennials använder internet mer 
än andra. Därmed är onlineåtkomst central 
för att mobilisera millennials, till exempel 
eröstning (7). 

Andra internationella studier har funnit att 
traditionella ojämlikheter inom politisk aktivitet 
återskapas i de yngre generationernas organise
ring. Unga upplever ofta hinder för att delta i 
partipolitisk organisering. Det kan ha att göra 
med unga medborgares svårigheter att inta 
maktpositioner med politisk auktoritet (44). 
Vidare har jämförande studier mellan länder 
funnit att det inte finns några markanta 
skillnader i politiskt beteende mellan studenter 
och icke studenter när man beaktat kön, ålder 
och familjebakgrund men däremot mellan olika 
nationella kontexter (114). Intressant nog visar 
utländska studier (103) också att en del ungdoms
aktivister engagerar sig i en politisk organisation 
trots att de uttrycker negativa politiska attityder 
och en motvilja till att diskutera politik. Dessa 
unga betraktar alltså inte själva sitt samhälls
engagemang som ”politiskt”. 

Sammantaget visar studierna på att nedgången 
i politiskt medlemskap och parlamentariskt 
deltagande bland yngre generationer inte fullt 
ut kan förklaras genom ett lågt politiskt 
engagemang eller intresse. Flera menar istället 
att det kan bero på de relativt snäva villkor och 
förutsättningar som gäller för de unga som vill 
ta plats i den så kallade institutionella politi
ken, vilket kan ha att göra med att de upplever 
sig vara oinformerade och/eller skeptiska att 
delta i institutionella former. Dessutom deltar 
ungdomar i flerdimensionella processer med en 
mångfald av aktiviteter kopplade till flera 
organisationer, ofta online. Om ungdomar ska 
delta, krävs en reformering av de parlamenta
riska formerna, anser många forskare. 

4.3 Utomparlamen-
tariskt deltagande 

‘Parlamentariskt deltagande’ är konstruerat i 
relation till ‘utomparlamentariskt deltagande’, 
och för att studera det ena så behöver man 
förstå det andra. Ungdomars posttraditionella 
politiska beteende och konsumtion faller ofta in 
i kategorierna ”okonventionellt” och ”ickeinsti
tutionellt” (se 43; 120; 67), och speglar bland 
annat globala förändringar, kriser och norm
brytande beteenden i ungas politiska aktiviteter 
(se 96; 116; 120; 284). 

Många aktivister använder sig av flera olika 
former av deltagande för att få maximal effekt 
av sina aktioner (28; 43). Många menar därför 
att samtida unga medborgares politiska hand
lingar snarare bör ses på som ”postkonventio
nella”, där olika former av politiska handlingar 
används i ett slags hybrida kombinationer för 
att utveckla ramarna av det gamla; att omdiri
gera och förändra hur institutioner ”gjort” 
politik. Unga europeiska medborgare med lågt 
intresse av att delta i den traditionella politiska 
sfären utvecklar i stället aktionsformer kring 
mer specifika politiska frågor utifrån sin privata 
sfär och vardagsliv. 

När politiska handlingar blir mer individualise
rade ska det inte förväxlas med avpolitisering. 
Snarare handlar det om en slags privatisering 
av politiska och sociala erfarenheter vilken i sin 
tur skapar nya former av mobilisering och 
deltagande (96;116). Även Pruitt (284) noterar 
att ungdomar tycks skapa informella och 
individualiserade strategier för att agera mot de 
politiska problem som intresserar dem bortan
för den formella politiken. Därför blir det 
viktigt att öka kunskapen om ungas egna 
upplevelser, föreställningar och erfarenheter för 
att få en mer nyanserad, autentisk bild av vad 
ungdomsdeltagande är. I en kanadensisk studie 
är Harell m.fl. (271) inne på samma spår. 
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I en europeisk kontext har det studerats hur den 
yngre generationen utmanar äldre sociala, 
kulturella och politiska konstruktioner. Där har 
stora demografiska förändringar lett till att den 
yngre generationen bland annat utmanat 
framför allt rasistiska, sexistiska och homofo
biska föreställningar i sina samhällen medan 
nationell solidaritet, kultur och identitet inte 
tycks vara lika betydelsefullt som för tidigare 
generationer (111). 

Vilka är det då som väljer att delta i dessa 
utomparlamentariska former? Sedan tidigare 
vet vi att politiskt intresse är centralt för 
deltagandet, dessutom behövs höga nivåer av 
politisk självtillit och lågt förtroende. De unga 
medborgare som väljer utomparlamentariska 
former av deltagande tycks ofta visserligen 
stödja demokratins idéer, men de är missnöjda 
med hur demokratin och politiska institutioner 
fungerar (67; 120; 141; 217).

Missnöjdhet och diskriminering är kopplade 
till högre nivåer av politisk handling i utompar
lamentariska former visar flera studier (224; 
357). Dessutom tycks valet av politisk handling 
till stor del vara personligt förankrat. Till 
exempel finner Pontes m.fl. (146) att ungdomar 
tenderar att relatera politiskt engagemang till 
emotionella och kognitiva dimensioner, där 
deltagandet i sig förstås som en beteendemässig 
(det vill säga aktiv) dimension både på sociala 
medier och utanför. Det emotionella politiska 
engagemanget formas bland annat som en 
reaktion på andras åsikter om politik, politikers 
handlingar och politiska övertygelser; man 
delar/kommenterar politiska tankar online, bär 
politiska symboler/tecken eller visar känslor 
kring medborgerliga/politiska frågor. Den 
kognitiva dimensionen återspeglar medborgares 
vilja att förstå komplexa idéer kring politiska 
frågor, genom att exempelvis leta efter politisk 
information, följa politiska debatter och 
intressera sig för politiska dagordningar. 

Protester, uppror och aktivism är inget nytt när 
det gäller ungas deltagande och organisering i 
politiken. Tidigare kategoriserades det oftast 
som ”okonventionellt” eller ”ickeinstitutio
nellt”. Det uppfattades som en handling 
utanför partipolitikens och valens institutio
nella ramar. Numera argumenterar många som 
Pickard (158) och menar att den tidigare 
kategoriseringen är grundad i ett normativt 
språk som klassificerar protest och aktivism 
som ”illegitima” former av politiskt deltagande; 
ett störande beteende som utmanar ”status quo”. 

De begrepp som numera främst används för att 
förstå protester och sociala rörelser är exempel
vis vardagslivets politiska praktik, resursmobi
lisering och politiska möjligheter eller möjlig
hetsstrukturer, vilka fokuserar på hur, varför 
och under vilka förutsättningar protester och 
andra politiska aktioner äger rum. En del av 
dessa studier gäller ungas agerande i klimatpo
litiska frågor på olika plattformar (9). Det finns 
också studier om ungdomars politiska mobili
sering i Mellanöstern/Nordafrika, muslimska 
brödraskapet och under den arabiska våren (se 
bland annat 203; 209; 93). Det är viktigt att 
studera sociala rörelser, volontärarbete och 
andra deltagarformer utanför de formella 
organisationerna för att få en rimlig proportion 
på deras omfattning i förhållande till andra 
former av politiska handlingar (251; 261; 295). 

Allt fler studier kretsar kring mobilisering och 
organisering online (se bland annat 176; 273; 
293). En del av dem visar bland annat att 
aktivism online kan ha en ”spillover”effekt till 
gatuprotester (se 152; 244). Digitaliseringen har 
även visat sig ge verktyg för röster från margi
naliserade ungdomar, till exempel unga kvinn
liga aktivister som axlat ledarroller i protestmo
biliseringar och revolutionära rörelser det 
senaste årtiondet (202, se även 203; 209; 93). 
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Det har redan publicerats studier som belyser 
COVID19pandemins effekter för ungas 
mobilisering och protesthandlingar under 
lockdown (se 176; 270). Bland annat har 
SoleriMartí m.fl. (176) observerat Fridays for 
Futurerörelsen under lockdown. De visar hur 
sociala medier har skapat unika utrymmen för 
att upprätthålla mobilisering och organisering 
online, men å andra sidan förekom mindre 
interaktion på sociala medier, så förhållandena 
under lockdown försvårade förmågan att 
upprätthålla protester offline. 

Förklaringarna är många till varför unga väljer 
att delta i olika försök att göra sig hörda och 
förändra samhället. Svenska studier pekar på 
betydelsen av unga individers tillhörighetsbe
hov samt den kollektiva betydelsen av att delta i 
protester (se 55; 1). Andra betonar ungas uttryck 
av att känna sig frånkopplade från det institu
tionella politiska systemet. Där protest och 
aktivism används av ungdomarna för att 
utveckla egna, alternativa föreställningar om 
det ”politiska” (se 108; 160; 239). Genova (123) 
visar bland annat hur komplex relationen är 
mellan unga aktivisters handlingar och åsikter, 
mål och representation. Det tycks inte bara 
finnas ett kollektivt mål kring social förbättring 
som spelar in utan även individuella mål kring 
bland annat sociokulturell positionering, 
självuttryck, nätverksbyggande och självbild
ning – ett exempel på hur svårt det kan vara att 
urskilja själva det politiska deltagandet. Vidare 
studerar Zummo m.fl. (307) intersektionen 
mellan vetenskap, politik och känslor gällande 
ungdomsröster kring klimatförändringar. 
Författarna lyfter fram tre diskurser i diskus
sionen om klimatförändringar bland unga; en 
lösningsorienterad, en klimatpolitisk och en om 
undergång. De avspeglar hur känslor och 
kunskap interagerar i ungdomars uttryck kring 
klimatfrågan, men indikerar samtidigt en 
politisering av klimatförändringar bland unga. 

I Pickards m.fl. (296) studie av ungas politiska 
socialisation i Storbritannien identifieras ett 
antal sammankopplade ”triggers” som tycks 
motivera unga klimataktivister till protester 
som de själva anser vara ”radikala”. Det inklu
derar föreställningar om att klimatrörelser 
producerar radikala krav, att klimatföränd
ringar framställs som en nödsituation, att 
institutionell politik upplevs som misslyckad i 
miljöfrågor och en vilja att öka samhällets 
medvetenhet genom protester. I ett försök att 
skatta olika slags socialisationsarenors betydelse 
finner Parth m.fl. (163) att protestdeltagande 
tycks ha ett stort inflytande på utvecklingen av 
unga gruppers politiska attityder, i jämförelse 
med skolans roll att förbereda unga politiskt 
aktiva medborgare. 

Även psykologiska studier försöker förklara 
vilka ungdomar som väljer att delta i protester 
och sociala rörelser. Främst fyra typer av 
deltagande inom sociala rörelser identifieras; 
minimalt deltagande, deltagande på plats, 
onlinedeltagande och entusiastiskt deltagande. 
Den entusiastiska deltagaren visade högre 
nivåer av socialt och psykologiskt välbefinnande 
direkt efter proteströrelsen med en signifikant 
nedgång med tiden. Övergripande återfinns 
negativa effekter på socialt och psykologiskt 
välbefinnande bland medborgerligt engagerade 
ungdomar inom sociala rörelser. Det berodde 
bland annat på hur ungdomarna uppfattat 
regeringens lyhördhet för deras politiska krav 
och hur beslutsfattare och politiker svarade på 
den sociala rörelsen (276).

Det finns även ett par studier som undersöker 
effekter och förändringar av mobiliseringsfor
mer bland unga. van Stekelenburg & Klander
mans (171) finner att både organisationscentre
rade och självorganiserade deltagare gynnas av 
väldefinierade och strukturella mobiliseringar, 
exempelvis genom klasskamraters information 
och påverkan. Organisationscentrerade deltagare 
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kunde, utöver exempelvis mobilisering av 
klasskamrater, informeras via organisations
strukturer. Självorganiserade deltagare har inte 
tillgång till dessa strukturer, men kompense
rade istället med sociala medier för att nå ut 
med information. Denna mobilisering ses som 
effektiv i att nå ut till många människor under 
en kort tidsperiod, och det är dessutom billi
gare. Dock visar studien att självorganiserad 
mobilisering är känsligare för omgivningens 
inställning, där stöd i sociala medier är viktigt 
för att fortsätta mobilisera deltagare medan 
”dislikes” dämpar spridningen. Studien fann 
även att de som mobiliserade genom självorga
nisering var yngre, hade lägre utbildning och 
var mindre politiskt aktiva.

Likt andra deltagandestudier belyser forsk
ningen kring protest och aktivistformer vikten 
av dialogiska ‘bottomup’metoder för att lyssna 
in ungdomars egna berättelser och upplevelser i 
syfte att öka förståelsen för ungas visioner om 
politisk, ekonomisk och social förändring (se 
139; 188). Några få studier intresserar sig för 
olika sociodemografiska variablers påverkan, 
såsom genus, etnicitet och klass, bland ungdo
mar som väljer att protestera (se 104; 122). 

Sammanfattningsvis tycks ungas deltagande i 
protestformer vara väl beforskat, i synnerhet 
inom internationell sociologisk och medie och 
kommunikationsvetenskaplig forskning. 
Deltagande i form av protest, uppror och 
aktivism har en allt större plats på en digitalise
rad och global arena. Detta tycks kunna skapa 
en större mångfald och lättillgänglighet vilket i 
sin tur kan göra det lättare för fler att vara med. 
Deltagandet tycks även kunna vara ett verktyg 
för unga medborgare att utveckla sina egna 
föreställningar om det ”politiska”. 

Stora delar av ungdomars deltagande skulle 
alltså kunna beskrivas som ett utomparlamen
tariskt deltagande, vilket delvis har fjärmat dem 
från de äldre ramarna av konventionellt eller 
institutionellt deltagande. Ungdomarna har 
skapat mer informella och individualiserade 
strategier för att agera för att lösa de politiska 
problem som intresserar dem. Formerna tycks 
variera utifrån nationell kontext liksom utifrån 
nivåer av politisk tillit och förtroende. Unga 
medborgare som är missnöjda med institutio
nell politik och traditionella institutioner tycks 
i högre grad vända sig till utomparlamentariska 
former av deltagande. Dessa kan de designa 
som projekt i linje med sina särskilda livsstilar 
samt lokala och socioekonomiska förutsätt
ningar. Det handlar alltså inte nödvändigtvis 
om en avpolitisering, utan snarare om en 
privatisering av politiska och sociala erfaren
heter som i sin tur skapar nya former av 
mobilisering och deltagande som på ett bättre 
sätt än de gamla ger uttryck åt politiska 
uppfattningar och krav.
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4.4 Samman fattande 
analys 

Att medlemskap i organisationer och partier 
sjunker behöver inte tyda på ett sjunkande 
samhällsengagemang. Tvärtom belägger många 
studier att det politiska intresset och engage
manget är högt bland unga. Ett par av dem 
visar att majoriteten svenska ungdomar visserli
gen inte är medlemmar i någon politisk eller 
social organisation, men nästan tre fjärdedelar 
av dem är engagerade i någon form av politisk 
eller medborgerlig aktivitet. Ett formellt 
medlemskap säger dock inte allt. Att vara med 
och arbeta i andra former har också visat sig 
vara betydelsefullt.

Unga engagerar sig ofta utanför de formella 
organisationerna. Trots färre medlemskap i 
politiska organisationer och partier tycks inte 
engagemang och intresse för politik vara på 
nedgång. Däremot är dagens ungdomar mer 
flytande i sina politiska identiteter över tid. De 
uppvisar svagare partilojaliteter. Deras organi
sationsengagemang tycks vara grundad mer i 
en mer digitaliserad verklighet och individuali
serad/personlig inställning till politik. Att 
förutsäga något mönster i fråga om ungdomars 
valdeltagande utifrån dessa mer lösa former av 
organisering och partiidentifiering blir natur
ligtvis svårare. Lika svårt är det att jämföra 
bakåt. Det historiska perspektivet kring 
ungdomars politiska deltagande är mycket 
frånvarande i nutida forskning. 

Det finns en övervikt av studier av ungdomar 
som engagerar sig i alternativa och nyare 
former av politiskt deltagande, vilket kan leda 
till att dessa formers frekvens och betydelse 
överskattas. Svenska studier och rapporter har 
visat att ungas politiska intresse har varit 

relativt stabilt de senaste decennierna, samti
digt som partimedlemskap är på kraftig 
nedgång (i samtliga åldersgrupper). Det som 
tycks spä på den allmänna diskussionen att 
ungdomar i dag är mer frånvarande i institutio
nell politik kan förstås vara en oro över huru
vida de yngre generationerna kommer att växa 
in i en mer institutionell politik med åren. En 
oro över det befintliga representativtdemokra
tiska systemets överlevnad projiceras på ungdo
marna. Men när allt kommer omkring kan 
alltså ålder kamouflera de långt viktigare 
skillnaderna i politiskt beteende vad gäller 
socioekonomiska och sociodemografiska 
faktorer. Många studier har ganska låga 
ambitioner och klena instrument för att 
beskriva eller förklara de mekanismer som gör 
att de allestädes närvarande sociala, ekono
miska och kulturella ojämlikheterna samverkar 
till att ungdomar får så olika positioner ifråga 
om bland annat politiskt intresse och politiskt 
deltagande.

Vid sidan av högt valdeltagande och sjunkande 
föreningsmedlemskap utmejslar unga med
borgare deltagandeformer som ger större 
möjligheter för personanpassade, uttrycksfulla, 
digitaliserade och enfrågebaserade politiska 
handlingar kring frågor som de brinner för. 
Nyhetshändelser i en del av världen kan få 
global spridning inom ett ögonblick, filmklipp 
delas och medborgare kan ha skapat en upp
fattning om en händelse innan nyheten nått 
traditionella medier och politiker. Dessa former 
av deltagande och organisering förändrar 
relationen mellan staten och dess medborgare, 
politiskt engagemang flyttar sig över nationella 
gränser till globala sammanhang och kontexter. 
Inte minst går det att fråga sig om digitalise
ringens höghastighetskultur också innebär en 
risk för ett förflackat engagemang ifall ett 
livslångt organisationsengagemang ersätts av 
tillfällig ”slacktivism”. Forskarnas metodarsenal 
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räcker inte alltid till för att fånga deltagandet 
eller organiseringen. Det riskerar i sin tur som 
sagt att ge en skev och kanske onödigt pessi
mistisk bild av ungas faktiska politiska delta
gande och organisering. En central fråga där vi 
ännu inte har några tydliga svar blir dock hur 
samspelet mellan ungdomarnas politiska aktivi
teter och den representativa demokratins 
institutioner utvecklas utan att vare sig ungdo
marnas politiska tillit eller tilliten till de unga 
medborgarna gröps ur. 

Till sist kan vi återge MUCF:s färska samman
fattning av svenska ungdomars samhällsenga
gemang och politiska deltagande: ”Sju av tio 
unga har under det senaste året gjort någon 
politisk handling. Det vanligaste är att stötta 
åsikter i samhällsfrågor på internet eller sociala 
medier. Många unga uppger dock att de aldrig 
skulle kunna tänka sig att göra en rad olika 
politiska handlingar. Killar visar större ovilja 
till detta än tjejer. Resultaten visar även att sex 
av tio unga är medlemmar i föreningar, en av 
tio är medlem i en förening som är uttalat 
samhällsorienterad. Varannan ung arbetar 
ideellt.” (357, sid. 11).

Oron över ungdomars delvis annorlunda 
politiska deltagande kan emellertid inte viftas 
undan med siffror som berättar om de mångas 
flerstämmiga engagemang. Kvar står det 
faktum att ungefär var femte svensk ungdom 
förefaller vara ”lågengagerad”. De tror visserli
gen på demokrati men de känner sig själva inte 
så delaktiga i det svenska samhället och deras 
föräldrar har också en kortare utbildning än de 
”högengagerade” (357).

Det har blivit dags att närmare klarlägga vad 
som kan skilja deltagare i politiken från 
ickedeltagare.
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5. VAD PÅVERKAR 
POLITISKT DELTAGANDE? 
Vanligtvis föreslår forskarna tre huvudförklaringar till varför somliga medborgare 
deltar eller avstår från att delta i politiken; de kan inte, de vill inte och ingen 
frågar efter dem. Mer precist handlar faktorerna bakom deltagandet först om 
resurser (utbildning, skolaktiviteter, inkomst, samhällskunskaper, politiskt 
intresse, informationstillgång och medborgarskap). Särskilt för valdeltagandet är 
också lojaliteten och banden med politiska partier betydelsefullt. Vad beträffar 
inte minst de mer tidsbegränsade aktionerna är även rekryteringen fundamental 
(356). I det här kapitlet presenteras studier som försökt förklara politisk passivitet 
och aktivitet med hjälp av den här typen av faktorer. 

5.1 Intresse, attityder 
och värderingar 

5.1.1 POLITISKT INTRESSE OCH 
POLITISKT DELTAGANDE 
En starkt förklarande faktor till varför unga 
väljer att delta eller inte är graden av politiskt 
intresse, det vill säga vad vi i kapitel tre också 
förstår som ett latent politiskt deltagande. 
Prior (172) har studerat innebörden och bety
delsen av politiskt intresse i förhållande till 
nationell kontext. Han finner att politiskt 
intresse är centralt för ett aktivt medborgar
skap, där politiskt intresse på individnivå är 
oberoende av ekonomiska fluktuationer eller 
politiska händelser. 

I västvärlden tycks politiskt intresse förbli 
ojämnt fördelat. Detta skapar en slags självsty
rande samhällsklass, som med större politiskt 

intresse också har större makt att påverka 
politiska beslut då de tenderar att ha högre 
nivåer av valdeltagande och oftare kandiderar 
till val, engagerar sig politiskt och därigenom 
ökar sin politiska kunskap. 

Nivån på politiskt intresse är beroende av 
familjebakgrund och utbildning; unga med 
högutbildade föräldrar utvecklar högre nivåer 
av politiskt intresse än andra. Prior belyser även 
den viktiga generationsaspekten av politiskt 
intresse; den genomgående skillnaden mellan 
unga och äldre medborgare under de senaste 
årtiondena tycks bestå i att unga fortfarande är 
unga, inte att de skulle vara mindre intresserade 
än tidigare generationer. Genom att studera 
nivåer av politiskt intresse över tid, så visar 
Prior att ungdomar från 1980 och 90talet 
”vuxit ikapp” sitt politiska intresse. Priors 
observationer bekräftas även av andra studier 
(23) som stödjer tesen att det politiska intresset 
blir mer stabilt med åldern. Det politiska 
intresset för ungdomar i tjugoårsåldern har 
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visat sig vara lika stabilt nu, som tidigare 
rapporterats för äldre generationer vid denna 
ålder. Även MUCF (309) har visat att ungas 
politiska intresse i Sverige har varit stabilt de 
senaste 60 åren, ja, nivåerna tycks till och med 
ha ökat på senare tid (357). 

De generella siffrorna får inte dölja de faktiska 
variationer som förekommer bland ungdomar. 
Att socioekonomiska faktorer påverkar politiskt 
intresse bland unga, vilket i sin tur genererar 
ett ojämlikt politiskt deltagande (både offline 
och online) framgår av många studier (72; 242; 
336; 357). Bäck m.fl. (72) belyser att de ungdo
mar som mobiliseras och organiseras på sociala 
medier motsvarar de sociala grupper som i 
högre utsträckning engagerar sig i ‘traditionellt’ 
politiskt deltagande; det vill säga individer med 
högre politiskt intresse, självsäkerhet och 
utbildning. 

I sin jämförande studie väljer Foa & Mounk 
(117) att analysera demokratisk antipati och 
apati. De argumenterar för att apati känneteck
nas av skepsis för demokratiska institutioner, 
lågt valdeltagande och bristande intresse för 
politik. Antipatin däremot karaktäriseras av ett 
aktivt omfamnande av antidemokratiska 
rörelser som vänder sig mot liberala pluralis
tiska institutioner som rättsväsendet, forsk
ningen och journalistiken. I samhällen där 
ungdomar inte utsätts för ekonomisk och social 
diskriminering tenderar demokratisk apati att 
dominera. I delar av det kontinentala Europa 
där ungdomar i högre grad säger sig möta 
systematisk social marginalisering verkar dock 
den till synes uppgivna apatin ha utvecklats till 
en mer aktiv antipati (316). 

5.1.2 ATTITYDER, NORMER OCH 
VÄRDERINGAR BLAND UNGA 
Utöver politiskt intresse studeras också vilka 
andra attityder, värderingar och personlighets
drag som påverkar ungas politiska engagemang. 

Några studier diskuterar vad allmänna värde
ringsförändringar betyder för normerna kring 
hur det egna medborgarskapet ska utformas. 
Bennett med flera (359) har argumenterat för 
att unga tenderar att avlägsna sig från tidigare 
normer kring ett pliktdrivet medborgarskap 
som framför allt betonade en involvering i 
traditionella processer knutna till den represen
tativa demokratin, som valdeltagande, politisk 
tillit och systemtilltro. Viktigare än plikten 
tycks de egna behoven av, och möjligheterna 
till, självförverkligande vara. Detta leder till 
mer uttrycksfulla och individualiserade former 
av deltagande, till exempel mer sakorienterade 
aktioner koordinerade via internet. En svensk 
longitudinell studie hävdar att till dessa båda 
normuppsättningar hör också olika kommuni
kativa praktiker. Medan de traditionella 
mediebruken samspelar med de pliktdrivna 
parlamentariska beteendena, förstärker den 
interaktiva onlinekommunikationen en mer 
sakorienterad aktivism (360).

Värderingar tycks inte bara handla om i strikt 
mening politiska saker. Vad medborgarna har 
för grundläggande attityder kring humanistiska 
värden, mänskliga rättigheter och solidaritet 
tycks också ligga bakom deras beslut att 
antingen delta i, eller avstå från, politisk 
aktivitet (358). 

I en studie (19) fann man att personlighetsegen
skaper tycks fungera likadant för unga svensk
ars politiska engagemang online som för 
offline. Extroverta personer deltar i större 
utsträckning då de ofta visar högre politisk 
självtillit. Dessutom visade det sig att ‘plikt
trogna’ individer tenderar att ha lägre nivåer av 
politiskt engagemang online eftersom de 
spenderar mindre tid på internet. Något som 
kan bero på att internet är en ostrukturerad 
miljö men också på att individerna undviker 
informationssökning och kommunikation om 
politiskt innehåll. ”Försiktiga” individer var 
mindre benägna att delta i politiska diskussio
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ner online, vilket förklaras främst på grund av 
den stora synligheten där. Detta bekräftar även 
Bäck med flera; ”avvisande” och ”känsliga” 
individer väljer i lägre grad att engagera sig 
politisk i sociala medier (29). 

Andra studier visar även att politiska samtal 
främjar politiskt deltagande hos ungdomar över 
tid när de upplever sina diskussionspartners 
som politiskt aktiva (25). I en finländsk studie 
om hur identitetsskapande påverkar och formar 
ungas politiska engagemang visar Manner
ström m.fl. (317) att tydliga eller starka fram
tidsplaner tycktes kopplade till kollektiva 
former av deltagande, och en stark vilja att 
andra skulle delta. Mer osäkra framtidsplaner 
kopplades till mer individualistiska, vardagliga 
och villkorade former av deltagande, såsom 
bojkott eller namninsamlingar. Författarna 
utesluter inte att en pessimistisk framtidssyn 
skulle kunna vara en effekt av ett avtagande 
kollektivt politiskt engagemang. 

Utöver hur, varför och vem som organiserar sig, 
fokuserar några studier också på kring vilka 
innehållsmässiga idéer och värderingar unga 
organiserar sig. Foa & Mounk (117) granskar 
ungas till synes inkonsekventa valbeteende i en 
västerländsk kontext. De tycker sig se ett möns
ter där unga västeuropéer i högre utsträckning 
stödjer populistiska partier från både höger och 
vänster, medan unga från Storbritannien och 
USA mobiliseras främst kring vänsterpopulis
tiska rörelser. 

Generellt tycks alltså ungas politiska intresse 
spela stor roll för vem som väljer att delta 
politiskt. Nivån av intresse är framför allt 
beroende av socioekonomisk status, som 
familjebakgrund och utbildningsnivå. Forskare 
tycks vara ense om att denna skillnad i sin tur 
genererar ett ojämlikt politiskt deltagande, 
både institutionellt och utomparlamentariskt, 
på sociala medier såväl som utanför. Vidare 
tycks ungdomarnas personlighetsdrag påverka 

deras nivåer av politiskt engagemang. Däremot 
kan det inte fastställas något samband mellan 
nivåer av politiskt intresse och generationer; 
den unga generationen ser ut att ”växa ikapp” 
det politiska intresset som finns hos äldre 
personer över tid. I Sverige har ungas politiska 
intresse varit tämligen stabilt de senaste 
decennierna. 

5.2 Familj och vänner 

5.2.1. FAMILJERELATIONER 
Kan sociala nätverk och miljöer liksom familje
relationer förklara varför vissa ungdomar låter 
sig rekryteras för att delta politiskt? Det 
undersöker en gren av forskningen. Bland 
annat uppmärksammar man ungdomars 
relationer med vänner, partners och föräldrar 
för att finna eventuella samband. Romantiska 
partners tycks spela en viktig roll (positiv såväl 
som negativ) för individers politiska intresse, 
men även ungas sociala nätverk och vänskaps
relationer (2; 20; 270; 54). 

Gällande släktrelationer förefaller föräldrars 
inverkan på ungas politiska deltagande ge 
positiva resultat i form av ungas valdeltagande; 
föräldrars uppmuntran visade sig ha stor effekt 
på ungdomarnas valdeltagande och lokala 
samhällsengagemang (82; 193). Samtidigt verkar 
det som att familjeförhållanden kan öka de 
politiska olikheterna bland unga, då ojämlika 
nivåer av politiskt intresse grundar sig i soci
oekonomiska hemförhållanden och föräldrars 
utbildningsnivå (242). Till och med valdelta
gandet tycks delvis vara beroende av föräldrar
nas socioekonomiska status och utbildnings
nivå. Föräldrarnas benägenhet att delta i val 
tycks vara den viktigaste faktorn för att förklara 
varför unga väljer att delta eller inte (323; 325). 
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Studier visar även att unga är mindre benägna 
att rösta ifall deras far och morföräldrar inte 
deltar i val. Av en tysk studie framgår dock att 
ungas politiska deltagande och intresse delvis 
kan bero på genetiska skillnader. (112). En 
amerikansk studie hävdar å sin sida att ungas 
politisering inte tycks vara helt beroende av 
föräldrarnas politiska engagemang, utan att 
andra källor, såsom gräsrotskampanjer, tycks 
trumfa den politiska socialisationen inom 
familjen. Ett intressant resultat angående 
familjens socialisationseffekt är att unga med 
invandrarbakgrund tycks kunna främja sina 
föräldrars politiska integration, genom att ge 
dem politisk information och utveckla deras 
medborgerliga färdigheter (259). 

5.2.2. VÄNSKAPSRELATIONER 
Hur diskussioner mellan kompisar påverkar det 
politiska engagemanget är fokus i många 
studier (se 20; 23; 119). I en studie (25) undersöks 
om olika personlighetsdrag påverkar, och på 
vilka sätt politiska samtal övergår till politiska 
handlingar bland unga. I likhet med andra 
studier finner man att politiskt intresse är 
positivt relaterat till politiskt deltagande. 
Däremot tycks det inte finnas något generellt 
samband mellan politiska samtal med kamrater 
och politiskt deltagande. Politiska samtal 
mellan vänner tenderade endast ha en positiv 
effekt när vännerna upplevdes som mycket 
politiskt aktiva. Politiska samtal mellan vänner 
kan alltså generera politisk aktivitet genom en 
process av socialt inflytande, i synnerhet bland 
ungdomar med högre nivåer av socialt samför
stånd. I en annan studie (4) av förhållandet 
mellan politiska samtal och politiskt engage
mang visades hur ungdomars engagemang i 
politiska diskussioner är mycket beroende av 
sociala kontexter. En del kompisgrupper 
upplevs mer uppmuntrande till politiska samtal 
medan andra kompisgrupper undviker politik. 
Kompisgrupper är även ett rum där både 
vänliga småprat och konfronterande argumen

tationer kan äga rum, vilket vissa upplever som 
stimulerande medan andra kan finna det 
störande. 

Vidare lyfter Ekström m.fl. (52) fram samtal 
inom familj och bland vänner som säkra miljöer 
för att pröva och formulera olika åsikter, till 
skillnad från publika miljöer (exempelvis på 
sociala medier) där man riskerar att bli ifråga
satt och uthängd. I studiens uppdelning av den 
aktiva, oengagerade och desillusionerade unga 
medborgaren så finner forskarna att aktiva 
ungdomar är mer benägna att diskutera politik, 
såväl med sina vänner, föräldrar och kompisar 
som på internet. Oengagerade ungdomar visar 
däremot inte upp ett lika stort intresse för 
politik eller att delta i politiska aktiviteter och 
diskussioner. Desillusionerade ungdomar 
betraktas som antipolitiska; de har lägst nivå 
av politiskt intresse och deltagande, och lågt 
förtroende för både politiska institutioner och 
medmänniskor. 

I en amerikanska kontext har man (244) 
beskrivit hur ungdomars sociala nätverk 
överlappar offline och online. Ungdomar 
interagerar med både familj och vänner, genom 
att bjuda in till deltagande, dela information 
och idéer, både på sociala medier och utanför. 
Studien visade även att vissa ungdomar hittar 
en gemenskap och interaktion online även om 
inte detta politiska engagemang finns bland 
vänner och familj. 

Sammanfattningsvis tycks sociala nätverk och 
miljöer såsom familje och vänskapsrelationer 
delvis kunna förklara varför ungdomar väljer 
att delta politiskt eller inte. De som är politiskt 
aktiva tenderar att ha politiska samtal med 
vänner som delar detta intresse. Det tycks alltså 
inte vara vänskapsrelationerna i sig, utan 
vännernas attityd till politiska samtal, som är 
avgörande. 
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5.3 Invandrar-
bakgrund 

I flera studier i Norden undersöks politiskt 
engagemang bland unga med utländsk bakgrund; 
vilken föreställning som finns kring politik, 
hur de identifierar sig med folkvalda politiker 
och institutioner samt hur deras deltagande tar 
form (se bland annat 74; 76; 126; 138). 

Delmi (42) har studerat politiskt deltagande 
bland utrikes födda i Sverige. Politisk socialisa
tion och politisk representation pekas ut som 
centrala faktorer för (icke)deltagandet bland 
utrikes födda. Valdeltagandet är lägre bland 
utrikes födda, samt medborgare med utländsk 
bakgrund. Deras benägenhet att rösta ökar 
dock i takt med högre inkomst, högre utbild
ning och längre bosättningstid. Vad beträffar 
det parlamentariska deltagandet finns en 
underrepresentation av personer med utländsk 
bakgrund på lokal, regional och nationell nivå. 
Samtidigt visar Elgenius & Wennerhag (65) att 
traditionellt marginaliserade grupper, såsom 
kvinnor, unga och grupper med invandrarbak
grund, i dag är mer representerade i svenska 
politiska beslutsforum än tidigare. Forte (38) 
fann vidare att ungdomar med utländsk 
bakgrund är mer intresserade av omvärldsfrågor 
än de med svensk bakgrund. I jämförelse med 
intresset för samhälls och omvärldsfrågor så 
tycks politiskt intresse dock vara relativt lågt 
bland utlandsfödda ungdomar. Men det finns 
skäl att varna för att generalisera kring utlands
födda som har så skilda bakgrunder i fråga om 
bland annat föräldrarnas ursprungsland, 
utbildning och politiska erfarenheter.

I sin avhandling visar också Sipinen (318) att 
valdeltagandet i Finland varierar stort mellan 
olika etniska minoritetsgrupper, närmare 
bestämt beroende på integrationsnivå, migra
tionsskäl och ursprungsländer. På grund av 

faktorer som språkbarriärer och obekantskap 
med den finska politiska kulturen och systemet 
behöver individer med invandrarbakgrund mer 
uppmuntran från politiska partier och sina 
personliga nätverk för att kandidera till val. 
Partiernas rekrytering av individer med 
invandrarbakgrund tycks vara grundat i en 
brist på sociala band till invandrargrupper, 
vilket begränsar partiernas kunskap om dessa 
gruppers intresse och resurser för att kunna 
kandidera till val. På så sätt spelar sociala 
nätverk en nyckelroll i rekryteringen av kandi
dater och i den politiska representationen av 
individer med invandrarbakgrund. 

Lämnar vi Norden finns det några studier som 
gör gällande att det som avgör hur unga 
identifierar sig politiskt i landet verkar vara hur 
den politiska situationen ser ut i deras hemlän
der (74; 76). I Hochman & GarcíaAlbacetes 
(138) europeiska studie har de unga med 
invandrarbakgrund som har en stark nationell 
identitet ett större politiskt intresse än infödda, 
medan unga med invandrarbakgrund som har 
en låg nationell identifiering uppvisar lägre 
nivåer av politiskt intresse. Terriquez & Lins 
(237) studie av hur progressiva aktivistfören
ingar i USA kan generera politisk socialisation 
argumenterar för att integration inte nödvän
digtvis förutsätter en socioekonomisk integra
tion. Den kan också ske genom att personer 
med invandrarbakgrund utvecklar politiskt 
ledarskap och engagemang både i protestform 
och mer ”mainstream” politik (se även 288). 

Den allmänna bilden är alltså att unga med 
utländsk bakgrund ofta är underrepresenterade 
i de forum där formella politiska beslut fattas. 
Individer med utländsk bakgrund kan hindras 
från att delta och kandidera till val på grund av 
språket men också på grund av att de saknar 
kännedom om den politisk kulturen och det 
politiska systemet. Deras politiska engagemang 
tycks också påverkas av hur de identifierar sig 
med både det gamla och det nya hemlandet. 
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Kanske föga förvånande verkar den allmänna 
regeln gälla även här: de sociala nätverken 
spelar en nyckelroll i rekryteringen av represen
tanter för medborgare med utländsk bakgrund. 

5.4 Resursojämlikhet 

5.4.1 SOCIOEKONOMISK STATUS, 
MARGINALISERING OCH OHÄLSA 
En majoritet av svenska ungdomar har visserli
gen goda uppväxt och levnadsvillkor, men 
samtidigt har andelen med lägst inkomst blivit 
allt större. Detta slås fast i en tidigare For
terapport om ungdomars levnadsvillkor i 
Sverige (38). I studie efter studie bekräftas 
också att den socioekonomiska ojämlikheten 
får återverkningar i det politiska deltagandet; 
den spiller över i en politisk ojämlikhet både på 
individ och områdesnivå. Vi ser det till och 
med i valdeltagandet, som ändå är det mest 
jämlika av alla former för politiskt deltagande 
och organisering. Det här framgår bland annat 
av en finsk studie som blottlägger en trend av 
polarisering grundad i utbildningsskillnader 
mellan väljarna som är särskilt stark i yngre 
åldersgrupper (326). 

Många studier kring social klasstillhörighet 
fokuserar på effekterna av arbetslöshet och låg 
inkomst (se 97; 130; 247). I en europeisk kontext 
finner Baglioni m.fl. (97) att medlemskap i en 
förening kan underlätta för unga arbetslösa att 
engagera sig politiskt och därmed undvika den 
politiska och sociala apati som arbetslöshet kan 
generera. Föreningar tycks kunna erbjuda 
sådana sociala nätverk som är en viktig förut
sättning för individers politiska och medbor
gerliga engagemang. En studie i USA visar att 
den klassbaserade ojämlikheten i medborgerligt 
och socialt engagemang nästan fyrdubblats 

under de senaste tre decennierna. Författarna 
menar att dessa växande klyftor är en konse
kvens av att de offentliga skolanslagen minskat, 
inkomstskillnaderna ökat och att medelklass
föräldrarna investerat alltmer tid och pengar i 
sina barn Därigenom blir särskilt den övre 
medelklassens barn bättre förberedda för 
politiskt deltagande som vuxna, jämfört med 
barn med en annan socioekonomisk bakgrund 
(220). 

Värt att notera i det här sammanhanget är att 
andra amerikanska studier, som särskilt 
studerat det sociala engagemanget, hävdar att 
sannolikheten att engagera sig i volontärarbete 
ökar om man tillhör en etnisk minoritet och 
bor i ett område med stora inkomstklyftor 
(247). Det politiska deltagandet tycks alltså till 
viss del följa en annan logik än det civila 
deltagandet. Marginalisering, ojämlikhet och 
socioekonomisk utsatthet spelar fortfarande in i 
ungas politiska deltagande både på sociala 
medier och utanför. Forskningsprojekt i 
Nordafrika och Mellanöstern (226) liksom i 
USA (235) betonar det politiska deltagandets 
genetik. Handlingar och uttryck är kopplade 
till mentala och känslomässiga utlopp, såsom 
ilska och frustration över upplevda orättvisor. 
Denna typ av ‘trigger’ för ungdomar identifie
ras inte minst bland rasifierade och marginali
serade ungdomars aktivistiska försök att 
åstadkomma förändringar (se även 245).

Ytterligare en viktig resursojämlikhet gäller 
ohälsan och dess negativa effekter på ungas 
politiska deltagande (357). Wass & Gidengill 
(319) konstaterar att hälsoskillnader förstärker 
skillnader i makt bland nordiska ungdomar. En 
dålig hälsa, inte minst psykisk ohälsa, leder ofta 
till politisk marginalisering. Ojeda (320) påvisar 
att det amerikanska valdeltagandet sjunker ju 
högre nivå av depression som individer uppvi
sar. Forskningen om funktionsnedsatta ungdo
mars politiska delaktighet förefaller allmänt 
eftersatt, även om det finns enstaka intervjustu
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dier där inte minst digitaliseringen framhävs 
som en väg att komma förbi de gängse hindren 
för tillgänglighet och politiskt deltagande (357). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
resursojämlikhet, inkluderande ohälsa, är en 
starkt förklarande faktor till varför unga inte 
deltar eller organiserar sig politiskt. Låga 
utbildningsnivåer resulterar ofta i lägre valdel
tagande. Vi ska strax återkomma till skolans 
möjligheter att motverka den sociala och 
ekonomiska ojämlikhetens följder för unga 
medborgares politiska deltagande. 

5.4.2 MARGINALISERING AV 
UNGA SOM SOCIAL GRUPP 
Marginalisering studeras inte enbart inom 
ungdomsgrupper, utan forskningen handlar 
givetvis också om hur unga marginaliseras i en 
hierarkisk ordning av politiskt deltagande. Med 
fokus på traditionell europeisk press finner 
Terren m.fl. (110) att ungdomar ofta blir 
negativt framställda i pressen och att unga 
aktörer får lite utrymme att göra sina röster 
hörda. Medan ungdomars politiska aktivitet i 
allt större utsträckning tar form på sociala 
medier, tenderar traditionella medier att 
referera till mer priviligierade källor i form av 
regeringar, stora företag eller institutioner. 
Därav drar författarna slutsatsen att ett digita
liserat politiskt engagemang inte bidrar till 
politisk jämlikhet när det gäller representation i 
traditionella medier offline. En liknande trend 
finner Vromen m.fl. (149); samtidigt som 
politiskt deltagande på sociala medier ökar, 
mobiliseras ändå mest ungdomar med högre 
utbildning. Forskare betonar följaktligen vikten 
av att marginaliserade ungdomar erbjuds 
medborgerliga kunskaper och politiska uttryck 
på sociala medier så att de involveras i den 
politiska processen och i någon mån kanske 
hejdar den politiska ojämlikhetens utbredning 
(229). 

En brittisk studie har studerat potentialen för 
medborgerligt och politiskt engagemang inom 
socialt arbete, för att se vilken effekt rättvisa 
och rättigheter har för marginaliserade ung
domsgrupper. Resultaten visar att marginalise
rade ungdomar ofta känner sig frånkopplade 
gentemot formella system. De är frustrerade 
över att inte bli sedda och behandlade som 
aktiva medborgare med resurser som skulle 
kunna lämna viktiga bidrag. Men deras frustra
tion gäller också det begränsade utrymmet för 
inflytande i beslutsfattande. Författarna menar 
att om medborgerligt/politiskt engagemang 
skulle kunna integreras ännu mer i utbild
ningen så skulle ungdomarna få hjälp med att 
förstå hur de kan bidra utifrån sina egna 
erfarenheter och kunskaper (142). 

5.5 Könstillhörighet 
och intersektionalitet

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv i 
samhällsvetenskapliga studier om politiskt 
deltagande. Det handlar om hur olika köns
bestämda maktordningar produceras och 
upprätthålls i samspel med andra sociala 
kategorier, såsom etnicitet, klass och ålder. En 
majoritet av de studier som här samlats in 
bygger dock på en binär kategorisering av kön; 
studier om skillnad mellan män och kvinnor. 
Det intersektionella perspektivet ser inte ut att 
vara särskilt utbrett när ungas politiska engage
mang ska förstås. 

När det gäller förutsättningar för deltagande 
och faktiskt deltagande finns vissa könsskillna
der. Unga tjejer tror inte lika mycket som unga 
män på sin egen förmåga att påverka (357). SCB 
(346) rapporterar visserligen att unga kvinnor i 
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större utsträckning än män deltar i politiska 
diskussioner och dessutom uppvisar högre 
nivåer av deltagande på partipolitiska möten än 
unga män. Men bland alla nominerade och 
förtroendevalda är den kvinnliga andelen lägre, 
dock även bland de som lämnar sina uppdrag i 
förtid. Kvinnor är också mer utsatta för hat 
och hot (357). 

När det gäller eventuella könsskillnader kopplat 
till politiska idéer och värderingar, ger en ny 
rapport från Bolin och Backlund vissa relevanta 
data. Deras studie om de politiska ungdomsför
bunden visar bland annat att könsfördelningen 
skiljer sig starkt åt mellan förbunden, och att 
det finns stora skillnader mellan hur män och 
kvinnor rangordnar vilka politikområden som 
är viktigast (357). 

En tysk studie (168) finner också könsskillnader 
inom alla former av politiskt deltagande. Det 
finns inga indikationer på att unga kvinnor 
skulle ha lägre nivå av politiskt engagemang än 
unga män. Unga kvinnor och män tenderar 
däremot att delta i olika former; kvinnor är mer 
benägna att välja utomparlamentariska, protes
tinriktade aktiviteter medan män tenderar att 
engagera sig mer i institutionella och uttrycks
fulla former av deltagande. 

Vidare tycks män delta i politiska aktiviteter i 
högre grad än kvinnor, medan kvinnor visar 
högre politisk tillit jämfört med män (219). 
Könsskillnaderna mellan unga män och 
kvinnors politiska engagemang tycks också 
vara beroende av sina kontexter, vilket även 
illustreras i Roth & Sauders (104) jämförelse 
mellan Storbritannien och Sverige. Den visar 
hur ojämställdhet mellan kön på politisk och 
samhällelig nivå ofta återspeglas i vilka som 
engagerar sig i olika former av politiskt del
tagande. 

I Sverige är kvinnor väl representerade både i 
civilsamhället, på arbetsplatser och inom 
institutionell politik liksom i demonstrationer. 
De svenska kvinnor som deltog i demonstratio
ner var också mer engagerade inom institutio
nell politik än kvinnorna som deltog i Storbri
tannien. Brittiska kvinnor som deltog i 
antirasistiska demonstrationer var dock mer 
benägna att också gå in i politiska partier än 
svenskor. Forskarna förklarar detta just med 
mobiliseringskontexten, då fackföreningar, 
tillsammans med Labour, i Storbritannien har 
en högre andel kvinnor och etniska minoriteter 
än andra partier och därigenom mobiliserar en 
större andel medlemmar. I Sverige mobiliseras 
antirasistiska demonstrationer mer via digitala 
och horisontella nätverk, vilket inte engagerar 
svenska politiska partier lika mycket. Studien 
belyser därmed varför deltagande i form av protest 
och institutionell politik behöver förstås i kon
texten av kön, land och politiskt sammanhang. 

5.6 Skola och kunskap 

5.6.1 UTBILDNING OCH DELTAGANDE 
I vid mening är skolpolitiken en första rangens 
demokratifråga. Strävan efter resursmässig 
jämlikhet måste vara en prioriterad uppgift för 
den som vill förverkliga ungdomspolitikens 
ambitioner om att alla unga ska vara delaktiga i 
samhällsbygget. Genom skolan finns unika, 
gemensamma möjligheter att motverka de 
negativa demokratiska spridningseffekterna av 
socialt och ekonomiskt ojämlika uppväxtvill
kor. Det gäller naturligtvis skolans allmänna 
utbildningsuppdrag, men det gäller också dess 
särskilda demokratiuppdrag. I ett stort antal 
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studier diskuteras skolans möjligheter och 
begränsningar när det gäller att utföra det 
senare. 

Utöver skolans roll lyfter studier samtidigt 
vikten av att utbilda lärare i demokrati och 
medborgarbildning för att öka effekten (164). 
En särskild gren av forskningen kring ung
domars politiska engagemang gäller just 
medborgarutbildning (civic education/citizenship 
education), med särskilt fokus på skolans roll i 
politisk socialisation (157). I den färska antolo
gin Northern Lights on Civic and Citizenship 
Education (303) studeras bland annat hur 
socioekonomisk status påverkar nordiska 
ungdomars medborgerliga lärande och kunska
per. Utbildningen tycks i viss mån kunna 
kompensera för socioekonomisk status bland 
unga. Unga i nordiska länder skiljer visserligen 
ut sig i internationella mätningar, med höga 
nivåer av medborgerlig kunskap, medborgerlig 
självtillit och intentioner för valdeltagande. 
Trots det står samtliga nordiska länder för stora 
utmaningar i frågor om socioekonomisk 
ojämlikhet kring exempelvis sysselsättning och 
utbildningsnivåer. 

Studien visar bland annat hur systematiska 
socioekonomiska ojämlikheter påverkar 
medborgarskapslärandet; både mellan elever 
och skolor. Ungas avsikt att rösta är systema
tiskt beroende av ungas socioekonomiska 
status. Trots en tydlig allmänt ökande vilja att 
rösta så består det ojämlika deltagandet; unga 
med lägst socioekonomisk status har lägst 
avsikt att rösta, medan unga med högst soci
oekonomisk status visar på de högsta nivåerna. 
Sammantaget visar detta resultat att viljan att 
rösta ökar generellt; men den socioekonomiska 
ojämlikheten består. Med andra ord påverkar 
socioekonomiska ojämlikheter ungas medbor
garskapsutbildning, vilket i sin tur återspeglas i 
politisk kompetens när det gäller engagemang 
och intentioner att rösta i allmänna val.

Flera andra nordiska studier visar också på att 
den faktiska tillgången till medborgarskapsut
bildning skiljer sig åt mellan skolor. Där de 
skolor som har en mer gynnad elevbakgrund 
tenderar att visa upp högre nivåer av medbor
gerliga aktiviteter. Unga med högre socioeko
nomisk status visar sig också i högre grad bli 
involverade i beslutsfattande och elevråd i 
skolor (303). Elever som har tillgång till 
starkare ekonomiska, sociala och kulturella 
resurser har lättare att anpassa sig till en 
förväntad medborgarskapsroll än ungdomar 
från lägre socioekonomisk bakgrund (10). Men 
bilden av socioekonomisk ojämlikhet blir lite 
mer nyanserad och komplicerad när könstillhö
righet inkluderas i studierna; unga kvinnor 
uppvisar högre nivåer av exempelvis ett miljö
medvetet medborgarskap, men skillnader unga 
kvinnor emellan är tydligt beroende av soci
oekonomisk status. En positiv generell slutsats 
är dock att elever med lägre socioekonomisk 
status tycks vara de som gynnas mer än andra 
av olika inslag av medborgardeltagande på 
skolan och ett öppet klassrumsklimat (303). 

Vad gäller utbildnings, informations och 
kunskapsnivåers effekter på ungas politiska 
engagemang är alltså skolans roll och effekt på 
ungas politiska deltagande och organisering 
central (118). En ojämlik tillgång till medbor
garskapsutbildning tycks vara en förklaring till 
det ojämlika politiska deltagandet (131; 266). 
Men i studie efter studie utmejslas särskilt två 
faktorer som har tydliga positiva effekter för 
såväl olika delar av medborgarutbildningen 
som för politiskt engagemang och ett prognos
ticerat valdeltagande som vuxen. Dessa är ett 
öppet klassrumsklimat och skolbaserade 
politiska aktiviteter (se även 88, 131, 133, 266). 
Ett öppet klassrumsklimat är ett slags demo
kratiskt mikrokosmos av idéutbyte, idékritik 
och argumentation. Det kännetecknas av högt i 
tak, ett bejakande av allas åsikts och yttrande
frihet, respekt för varandra, tolerans för olikhet 
etcetera. De effekterna är delvis oberoende av 
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elevernas socioekonomiska bakgrund. Däremot 
upplevde elever med lägre socioekonomisk 
status i mindre utsträckning ett öppet klass
rumsklimat. Möjligheterna att delta i medbor
gerliga aktiviteter i skolorna, som kandidering 
och valdeltagande i samband med skolval, 
varierar naturligtvis mellan länder. Dessutom 
spelar sammansättning av skolklasser roll för 
hur unga uppfattar ett öppet klassrumsklimat 
och medborgerliga deltagaraktiviteter (118).

Skolans roll som demokratifrämjande för unga i 
Sverige har bland annat diskuterats i en forsk
ningsöversikt av Andersson m.fl. (302). De 
konstaterar att utifrån nuvarande kunskapsläge 
går det inte att bekräfta att utbildning i sig 
stärker individers demokratiska kompetens. 
Detta grundar sig i att studier ofta inte inklu
derar faktorer såsom personliga egenskaper och 
uppväxtförhållande, vilket kan resultera i att 
utbildningseffekten överskattas. Samtidigt 
lyfter de fram några studier som belägger även 
direkta effekter av utbildning, vilka tycks vara 
starkast bland unga från familjer med lägre 
socioekonomisk status. Detta resultat visar på 
utbildningens roll som jämlikhetsskapande. 
Forskningsöversikten slår mer precist fast att 
samhällskunskap är det ämne som tycks stärka 
individers medborgarkompetens, liksom 
undervisning i ett öppet diskussionsklimat och 
praktiska erfarenheter av demokrati i skolan. 
Det tycks dessutom vara de elever som har det 
sämsta socioekonomiska utgångsläge som 
gynnas mest av att få den här typen av erfaren
heter i skolan.

I en studie kring utbildningens roll i politiskt 
engagemang bland danska ungdomar finner 
Ohme m.fl. (21) att skolor och universitet 
främjar politiska engagemang bland unga 
väljare över tid. De ungdomar som rapporterar 
ett högre intresse efter nationella val deltog och 
diskuterade i högre utsträckning under lektio
ner. Samhällsutbildningen i skolan ökar både 

det politiska intresset och även tilltron till att 
systemet svarar på krav och behov. Vidare 
hävdar Deimel m.fl. (118) att bland de fyra 
europeiska länderna som studerades, så tycktes 
utbildningssystemet i begränsad grad kunna 
kompensera för ett svagare samhällsengage
mang bland unga med mindre gynnad familje
bakgrund. Dock fann studien att formell 
medborgarskapsutbildning kan kompensera för 
en missgynnad familjebakgrund. 

Skolans demokratiska värde studeras även av 
Fitzgerald (308). Hon åberopar statsvetenskap
lig forskning som visar hur utbildningsnivå 
spelar roll i ungas demokratiska värderingar 
och deltagande. Sverige, Finland och Danmark 
har de högsta nivåerna av medborgerliga 
kunskaper i Europa. Hon visar även på att 
skolan spelar en roll kring politisk extremism; 
generellt visar studenter en lägre nivå av stöd 
för radikala högerpartier än ickestudenter. 
Skolan är därmed viktig för att främja ett 
informerat och dynamiskt demokratiskt 
medborgarskap, för att motverka en mer 
radikal utveckling av politiskpsykologisk och 
social karaktär. I samma riktning går en 
nordisk skolstudie av Hoskins, Huang, och 
Arensmeier (303). Även de finner att de skolor 
som har en högre andel socioekonomiskt 
missgynnade studenter tenderade att erbjuda 
färre medborgerliga inlärningsmöjligheter och 
färre öppna klassrumsklimat. De socioekono
miskt missgynnade studenterna tycktes dock 
dra större nytta av medborgardeltagande i 
skolan än deras mer gynnande klasskamrater, 
när medborgligt lärande erbjöds. De drar 
slutsatsen att medborgaraktiviteter i skolan, 
liksom ett öppet klassrumsklimat, kan ha en 
kompenserande faktor för elever med svagare 
bakgrund när det gäller att utveckla förutsätt
ningar för framtida politiskt deltagande och 
medborgerlig kunskap. 
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5.6.2 NYHETSKONSUMTION 
OCH DELTAGANDE 
Många studier inriktas på hur nyhetskonsum
tionen påverkar ungas politiska deltagande. Det 
gäller inte minst de sociala mediernas domi
nans som nyhetsdistributör bland unga. Ju 
högre grad av samhälls och politiskt engage
mang, desto mer tar ungdomarna del av nyheter 
på flera plattformar – både på sociala medier 
och utanför (56; 246) Däremot visar andra 
studier att en digitaliserad nyhetskonsumtion 
har en minimal direkt effekt på medborgerligt 
och politiskt engagemang. Effekterna är istället 
indirekta, där nyheter via sociala medier ökar 
medvetenheten om samhället, vilket i sin tur 
påverkar engagemang hos unga (257). Denna 
indirekta effekt bekräftas även av andra studier, 
vilka dessutom kan visa att unga som aktivt 
väljer att undvika vissa nyheter, online och 
offline, visar lägre nivåer av politiskt intresse 
och deltagande i politiska och medborgerliga 
aktiviteter (263). Just digitala färdigheter och 
mediakunskaper främjar på olika sätt ungdo
mars politiska engagemang online (265; 274). 

Studier mäter även nivåer av politisk kunskap, 
i syfte att närmare undersöka vilka ungdomar 
som deltar i politiska aktiviteter. Reichert & 
Print (272) finner bland annat att ungas nivå av 
politisk kunskap är högre ju större politiskt 
intresse de har. Vidare är deltagandet i socio 
politiska aktiviteter associerat med högre nivåer 
av politisk kunskap. I andra former av delta
gande, såsom partipolitiska aktiviteter, har 
deltagarna lägre nivåer av politisk kunskap. 
Dessutom visar kvinnor med högre utbildning 
högre nivåer av politisk kunskap, medan 
användning av nyhetsmedier är positivt relaterat 
till högre nivåer av politisk kunskap bland män. 

Studier av informations, utbildnings och 
kunskapsnivåers effekter på ungas politiska 
deltagande visar att socioekonomisk bakgrund 
spelar stor roll i vilka ungdomar som deltar 

eller inte. Trots att övergången till mer indivi
dualiserade former av deltagande, särskilt 
genom sociala medier, har ökat möjligheterna 
för politiskt engagemang så mobiliseras 
fortfarande unga med högre utbildningsnivå i 
större utsträckning. Unga med högre utbild
ning är mer politiskt intresserade, vilket 
genererar högre nivåer av politisk kunskap, som 
i sin tur skapar förutsättningar för politisk 
delaktighet och samhällsengagemang. 

5.7 Ålder och 
generationer 

Rösträttsåldern brukar framhävas som en 
viktig, för att inte säga avgörande, gräns för att 
förstå ungas politiska deltagande. Som vi 
berättat om tidigare finns en studie av ungas 
valdeltagande där man med hjälp av svenska 
registerdata visar att ålder också spelar roll 
bland förstagångsväljare; 18åringar var mer 
benägna att rösta än äldre förstagångsväljare. 
Detta samband var relativt oberoende av 
socioekonomisk bakgrund och demografisk 
sammansättning (301).

Men ålderns betydelse för deltagandet studeras 
också från andra synpunkter. Det finns under
sökningar om hur själva föreställningen om 
generationer påverkar ungas politiska engage
mang, men också om hur åldersnivån bland 
unga genererar olika former av deltagande. I en 
svensk studie (45) belyses olika mönster i det 
politiska deltagandet bland yngre och äldre 
åldersgrupper inom kategorin ‘ungdomar’. 
Studien betonar vikten av att beakta ålders
skillnader inom gruppen unga medborgare, 
särskilt i tonåren, vilket framstår som en kritisk 
period i de ungas politiska mognadsprocesser. 
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I en jämförande europeisk studie finner Sloam 
(99) att ungdomars deltagande är större inom 
mer sakorienterade, ‘problembaserade’ former 
av politiskt engagemang än i val. Han finner 
även att deltagandet tycks återspegla ett 
nationellt deltagarmönster; ungdomsdeltagan
det avspeglar till stor del landets allmänna 
mönster kring politiskt engagemang. Eroyleva 
(188) framhäver också betydelsen av att analy
sera sätten på vilka ungdomar utövar politik 
inom de ramar som ”vuxensamhället” ger. 
Vidare visar en kanadensisk studie på att ålder i 
sig inte ser ut att avgöra nivån av politisk 
nyhetskonsumtion, även vid kontroll för 
utbildningsnivå, utan det gör snarare de 
socioekonomiska resurser som följer med åldern 
(218). Sloam visar för övrigt att Storbritannien 
uppvisar ett ungdomsdeltagande som är näst 
lägst (endast ovanför Portugal) av de 15 europe
iska länder som studerades. 

En del forskare har analyserat vad generations
skillnader betyder för olika former av politiskt 
deltagande och organisering, både i kompara
tiva studier av europeiska länder (99; 128) och i 
Mellanöstern (93). Bland annat har Ferreira 
m.fl. (173) sammanfattat och analyserat ung
domsstudier och diskurser kring generationer. 
Flera kategorier som associeras med så kallade 
‘millennials’ (födda 1980–1994) diskuteras, 
däribland ‘den förlorade generationen’, ‘den 
osäkra generationen’, ‘iGenerationen’ och ‘den 
globala generationen’. 

I en transnationell studie jämför Andersen m.fl. 
(292) yngre och äldre generationers mediean
vändning och politiska deltagande. Resultaten 
handlar om att generationsskillnader gällande 
politisk nyhetsexponering ökar linjärt med 
ålder. De yngre generationernas digitala 
politiska nyhetsexponering ökar under valtider, 
då sociala medier används i högre utsträckning. 
Detta gäller främst för millennials (födda 

1980–1994) och generation Z (födda efter 1995). 
Studien finner också att ett högt politiskt 
engagemang är en viktig förutsättning för 
högre nyhetsexponering både offline och 
online. Detta skapar i sin tur en så kallad 
livscykeldifferens där generationer som haft 
mer tid på sig att skapa och utveckla ett 
politiskt intresse i högre utsträckning konsu
merar nyheter.

Det finns också generationsskillnader i mobili
sering genom exponering av politisk informa
tion. Nyhetsexponering leder till högre nivåer 
av politiskt deltagande, vilket är tydligast för 
generation Z. Ingen generation har det högsta 
deltagande i alla former, utan näst intill varje 
generation har högst deltagande i en specifik 
form. Så kallade ‘traditionalister’ (födda 
1922–1944) involveras mest i lokala politiska 
aktiviteter, så kallade ‘babyboomers’generatio
nen (födda 1945–1959) aktiverar sig i en mer 
institutionaliserade former medan generation X 
(födda 1960–1979) deltar mest i ickepolitiska 
men politiskt motiverade aktiviteter. De två 
yngsta generationerna (millennials och genera
tion Z) agerar oftast i kampanjaktiviteter, vilket 
tyder på att dessa två tilltalas mest av kortsik
tiga former av deltagande. Liknande slutsatser 
finner Nemcok & Wass (299); yngre generatio
ner röstar i mindre utsträckning än sina 
föregångare. 

Robert (162) är en av få som studerar genera
tionsklyftor och former av engagemang ur ett 
historiskt perspektiv. Studien analyserar 
betydelsen av politisk aktivism bland unga 
människor över tid. Från ungdomsmobilisering 
i tidigare sovjetrepubliker och andra före detta 
kommunistiska länder, till den arabiska våren 
och rörelser som utmanat nyliberalismen, som 
bland annat antiglobaliseringsrörelsen, 
‘Indignados’ i Spanien, och ‘Occupy’rörelsen i 
USA. Resultaten visar att olika former av 
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ungdomsmobiliseringar har format nya poli
tiska generationer, vilket i sin tur påverkat 
landets politik över tid, men det är långt ifrån 
fullständiga historiska processer. Trots att det 
hävdas att nya politiska generationer har 
skapats i Västeuropa, Östeuropa och före detta 
Sovjetunionen är utfallet av detta fortfarande 
osäkert. Studien lyfter även frågor kring 
efterskalven av arabiska våren i Nordafrika och 
Mellanöstern och ställer frågan huruvida en ny 
politisk generation håller på att bildas eller ifall 
detta endast var ett relativt långvarigt uppror 
mot auktoritära regimer.

 Sammanfattningsvis analyseras vad genera
tionsskillnader kan betyda för olika former av 
deltagande och organisering. Lägre politiskt 
engagemang bland unga tycks inte vara excep
tionellt för just denna tid och generation. Det 
tycks med andra ord finnas en livscykeldiffe
rens, där äldre generationer som konsumerat 
nyheter och utvecklat ett politiskt intresse över 
lång tid också visar högre politiskt engage
mang, företrädesvis inom institutionaliserade 
former. Studier visar också att varje generation 
har högt deltagande i någon form av politiska 
aktiviteter. Dessutom tycks ungdomsdelta
gande till stor del vara beroende av nationell 
kontext och oftast kanaliseras i mindre formali
serade, utomparlamentariska former. 

5.8 Kultur, fritid 
och religion 

Samtida deltagandeforskning intresserar sig 
också för ifall kultur, fritid och religion påver
kar de ungas politiska deltagande Flera studier 
visar exempelvis hur ett idrotts och kulturin
riktat deltagande spiller över i politiska och 

samhälleliga engagemang (se bland annat 14; 
30; 16). Några kartlägger civilsamhällsorganisa
tioners betydelse för ungas tillit och tolerans, 
och påvisar att medlemmar i vissa former av 
föreningar har en högre grad av tillit och 
tolerans än ickemedlemmar (14; 16). Andra 
betonar vikten av att analysera idrottsaktiviteter 
och kulturell politik tillsammans, för att på ett 
mer nyanserat sätt öka förståelsen kring hur 
kultur och idrott kan främja en social integra
tion med politisk betydelse (30). Fritidsintres
sen tycks vara en viktig faktor för ungas 
aktivisters politiska handling; politisk involve
ring kan inte endast tolkas genom politiskt 
engagemang, utan representerar snarare en 
förening av fritid och aktivism. 

Studier lyfter även musikens betydelse för 
ungdomars politiska engagemang, främst med 
fokus på rappmusik (91; 87). De visar att 
rappmusik till stor del är inbäddad i lokala 
ungdomskulturer. Texter reflekterar inte sällan 
en informerad analys av sina samhällen. 
Hiphopmusiken kan vara en plattform där 
marginaliserade ungdomar kan uttrycka sig i 
politiska frågor med budskap om upplevd 
rasism och/eller sociala orättvisor. Det finns 
flera svenska studier om hur hiphopmusik 
används som ett sätt att uttrycka motstånd mot 
tillvaron i segregerade bostadsområden. 
Rapprepresentationens politiska engagemang 
studeras från 1990talet fram till i dag. Förfat
tarna visar att vissa hiphopartister fortsätter 
skildra rumsliga och sociala orättvisor genom 
en slags gräsrotsmobilisering. En slutsats är att 
dagens förortsrörelse kan ses som ett uttryck 
för en ”ny” form av svensk folkrörelse, som 
grundas på nya innebörder av vad det innebär 
att vara hemmastadd (73). 

Även religionens betydelse undersöks i förhål
lande till politiskt deltagande i flera studier, då 
främst med fokus på muslimska ungdomar (121; 
166; 221). Religiöst engagemang betraktas som 
en väg mot social inkludering och interkulturell 
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förståelse, vilket kombinerar tro med lokalt 
politiskt engagemang (121; 221). Ungas religiösa 
(muslimska) identitet diskuteras både som 
hinder för deltagande i ljuset av islamofobi, 
men också som ett verktyg för att skapa 
medborgerligt och politiskt engagemang. Detta 
belystes främst kring könsbestämd islamologi, 
där unga muslimska kvinnor motiveras till 
politiskt deltagande för att de vill motverka 
stereotypisering och diskriminering kring 
muslimska kvinnor (166). 

5.9 Demografiska 
faktorer 

5.9.1. PLATSENS BETYDELSE 
FÖR DELTAGANDE 
Vad har platsen för betydelse för ungdomars 
politiska engagemang? För att förstå utanför
skap och marginalisering undersöker Wenham 
(75) platsens funktion för ungdomars känsla av 
tillhörighet, identitet och sociala sammanhang. 
Kan platsen användas som en drivkraft för 
ungdomar som söker förändring av den typ vi 
såg kring folkomröstningen (Brexit) om 
Storbritanniens medlemskap i Europeiska 
unionen? 

Genom att studera subjektiva berättelser från 
ungdomar som vuxit upp i en missgynnad 
kuststad i England identifierar Wenham en 
mer relationell och situationsbunden inblick i 
ungdomars övergång till vuxen ålder. Detta 
analyseras i termer av ‘problematiska’ över
gångar från ungdom till vuxen i individualis
tiska termer där missgynnade ungdomar 
förklaras genom föreställningar av brist på 
drivkraft eller ambition. Liknande faktorer 
finner Baylina & RodóZárate (122), som 

hävdar att politiskt engagemang ofta är en 
motiverande faktor till att inte flytta från 
landsbygden, då det finns en önskan om att 
upprätthålla och stärka äldre sociala band, men 
också utveckla projekt knutna till området. Till 
exempel kan unga kvinnor använda sig av 
feministiska ideologier och rörelser som verktyg 
i syfte att förändra sin situation på landsbygden 
i egenskap av politiska aktörer. 

Dahlstedt & Frempong (12) följer ungdomar 
bosatta i så kallade förortsområden i Sverige 
och de diskurser som finns kring ‘orten’. Det 
tycks finnas motstridiga föreställningar om 
ungdomars attityder till politik och politiskt 
engagemang. Många ser kollektivt engage
mang, både politiskt och ideellt, som viktiga 
verktyg i att skapa förändring. På samma gång 
intar somliga av dem en skeptisk hållning och 
ett rent ointresse för politik. Även om politik i 
sig uppfattas som ointressant uttrycks en vilja 
att engagera sig som ett svar på bland annat 
Sverigedemokraternas framgång, då de poli
tiska konsekvenserna uppfattas beröra ungdo
men i fråga men även hens familj. Utöver det 
politiska deltagandet tycks särskilt idrotten 
kunna bli en plats för engagemang och kan på 
så sätt skapa förutsättningar och möjligheter 
för framtidstro bland ungdomar i ‘orten’. 

Hur ser då det faktiska politiska deltagandet 
ut för unga i förorter och utsatta stadsdelar? I 
sin kunskapsöversikt återger Ekholm (30) hur 
forskare som undersökt så kallad konventionellt 
politiskt deltagande visat att valdeltagandet – 
på såväl kommunal och landstings som 
riksdagsnivå – generellt sett är betydligt lägre 
i utsatta stadsdelar än riksgenomsnittet. 

Underrepresentation av individer med utländsk 
bakgrund i Sveriges politiska församlingar sägs 
bland annat bottna i att de demokratiska 
institutionerna inte alltid framstår som till
gängliga för människor i utsatta områden, 
vilket kan bero på flera saker. Intervjustudier 
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ger besked om att det många gånger handlar 
om de ‘politiska spelreglerna’ i Sverige vilka 
grundar sig i den svenska möteskulturen, de 
informella koderna och starka nätverk. Just den 
typen av resurser förefaller extra svåra att 
förvärva för individer i förortsmiljöer vilket i 
sig förstärker en social exkludering. 

5.9.2 NATIONELLT SAMMANHANG 
OCH DELTAGANDE 
Det är inte bara sociodemografiska variabler 
på lokal nivå som spelar roll för vem som 
engagerar sig och inte. Forskning på makronivå 
visar även att en viktig miljöfaktor att beakta är 
typen av politisk regim, vilket skapar olika 
förutsättningar och ”utbud” av möjligheter för 
politiskt deltagande och organisering. Kitanova 
(148) visar att politiskt deltagande varierar 
mellan olika demokratiska regimer, främst 
beroende på demokratins ålder. Ungdomar 
bosatta i etablerade demokratiregimer inom EU 
visade sig mer benägna att vara politiskt aktiva. 
Men platsens betydelse är ändå inte helt 
avgörande där. Åldersvariabeln tycks också 
påverka hur pass benägna ungdomarna är att 
delta i så kallad institutionaliserad politik, där 
den äldre åldersgruppen (25–30 år) i högre 
utsträckning röstar eller deltar i någon form av 
parlamentariskt arbete än den yngre (18–24 år). 
Studien ger därmed flera anledningar till att 
uppmärksamma och närmare studera vad den 
typen av faktorer på makronivå betyder för 
unga människors politiska deltagande. 

När forskare analyserat skillnader kring oro 
över social och ekonomisk förändring mellan 
länder, bekräftas åter platsens betydelse för 
ungdomars engagemang (149). Joos (213) 
jämförelser av olika former av ungdomsakti
vism i Ostasien talar för att unga skapar ramar 
för deltagande beroende på olika politiska 
möjlighetsstrukturer. Fastän unga ställdes inför 

samma problem i form av social ojämlikhet och 
ungdomsarbetslöshet formades deras aktivism 
av de frågor som återspeglade ländernas olika 
sammanhang och situationer. 

Sammanfattningsvis tycks platsen i olika 
avseenden ha betydelse för ungas politiska 
deltagande. Ungdomar i förorter ser kollektivt 
engagemang, både socialt och ideellt, som 
viktiga verktyg för att skapa förändring, i 
kontrast mot deras föreställningar om att delta 
i institutionell politik. Detta kan bland annat 
bero på att demokratiska institutioner inte 
framstår som tillgängliga för de individer som 
bor i utsatta områden och som saknar tillräck
ligt med resurser och förtrogenhet med spel
reglerna. Även föreställningarna som finns om 
ungdomar spelar in, som att missgynnade 
ungdomar på landsbygden förklaras med att de 
saknar drivkraft eller ambition. Men samma 
föreställningar kan också bli till en faktor som 
motiverar en politisk mobilisering för att inte 
lämna landsbygden, utan i stället försöka 
upprätthålla sociala band, utveckla lokala 
projekt och förändra sin situation. 

Även det ungdomspolitiska deltagandet är 
kontextuellt, och påverkas av länders och 
regioners specifika sammanhang. Det finns 
följaktligen skäl att också studera vad historiska 
politiska erfarenheter från olika landsändar 
betyder för individers och gruppers beslut att 
delta i det samtida politiska livet i Sverige. 
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5.10 Sammanfattande 
analys

I kontrast mot en ofta outtalad moralism som 
pekar ut, problematiserar och skuldbelägger de 
ungdomar som inte påstås delta i politiken, har 
det här kapitlet uppmärksammat tiotalet 
faktorer som både var för sig och i ett samspel 
skapar olika möjligheter och hinder för ung
domar att delta politiskt. Ett återkommande 
tema är att den socialt och ekonomiskt beting
ande ojämlikheten skapar olika förutsättningar 
för ungdomars formella, utomparlamentariska 
och digitaliserade deltagande. Fastän mekanis
merna och orsakssambanden kan vara kom
plexa, är ett politiskt engagemang generellt 
beroende av föräldrarnas socioekonomiska 
status. Sociopolitiska handlingar och uttryck är 
även relaterade till mentala och känslomässiga 
dimensioner av samhällsengagemanget, som 
ilska och frustration över upplevda orättvisor, 
särskilt för marginaliserade och rasifierade 
ungdomar. Marginaliserade ungdomar är även 
mer normativa i sitt politiska uttryck och 
handling. 

Studier av gräsrotskampanjer och aktivistfören
ingar visar att dessa kan gynna en politisk 
socialisation och integrering för marginalise
rade ungdomar. I enskilda fall verkar de till och 
med ibland kunna övertrumfa klass och 
socioekonomisk status och ge ungdomar 
tillgång till betydelsefulla sociala nätverk och 
kontakter. Politisk socialisation verkar också 
vara positivt relaterat till involvering i idrotts 
och kulturaktiviteter som kan befrämja en 
social integration för unga med mindre privile
gierad socioekonomisk bakgrund. Vänskapsre
lationer och sociala nätverk tycks på liknande 
vis kunna skapa en politisk socialisationseffekt. 
Även en organisering kring musik, religion och 
espel har visat sig kunna spela en viss roll i 
social och politisk integration och socialisation 

– även om forskningen också argumenterar för 
att det mer handlar om att politiskt intresserade 
går in i, och stannar i, föreningar (170) än att 
föreningsmedlemmar blir politiskt intresserade. 
Med ett ofta använt engelskspråkigt uttryck 
fungerar föreningarna mer som ”pools” än 
”schools” för samhällsengagemanget.

Skolan framstår som en viktig del i ungas 
politiska socialisation, och kan erbjuda kunska
per och färdigheter för ett deltagande som till 
viss del tycks kunna kompensera för ett soci
oekonomiskt underläge. Två framgångsfaktorer 
utkristalliseras här: ett öppet klassrumsklimat 
och rättvisa lärare. 

Precis som andra åldersgrupper är ungdomar 
en heterogen grupp. Ändå behandlas de 
mestadels som en tämligen enhetlig ålders
grupp. Konsekvenserna blir att forskningen 
förbiser på vilka sätt sociodemografiska förkla
ringar såsom kön, utbildningsnivå, plats, etnici
tet och familjebakgrund interagerar med 
varandra. De som genom olika reformer vill 
underlätta ungas frivilliga deltagande i politi
ken måste därför beakta de ekonomiska, 
kulturella och sociologiska förklaringar som 
finns kring ungas politiska beteenden och 
attityder. Dessvärre verkar inte alltid forsk
ningen vara särskilt intresserad av att jämföra 
hur olika försök att ordna institutionella former 
för ungdomars påverkansförsök fallit ut. Det är 
anmärkningsvärt med tanke på ungdomspoliti
kens ambitiösa mål, och de omfattande offent
liga bidrag som ges till experiment och projekt 
på olika nivåer. Därmed går man miste om en 
möjlighet att ge ungdomspolitiken ett stabilare 
kunskapsstöd. 
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6. HUR UTVECKLAS 
DET POLITISKA 
DELTAGANDET? 
Som redan framgått tycks forskare vara relativ ense om att ungdomar deltar i 
politiken. Oenigheterna gäller mer hur och var de deltar. I takt med digitalise-
ringen sker det politiska deltagandet även i digitaliserade rum. Det är temat för 
diskussionen i detta kapitel.

6.1 Politiskt deltagande 
på sociala medier och 
utanför 

Digitala medier har skapat nya förutsättningar 
och möjligheter för det politiska deltagandet. 
Det gäller hela skalan av deltagandeformer. 
Från nyhetskonsumtion, information och 
offentliga samtal till namninsamlingar och 
olika former av mobilisering och organisering 
kring politiska protester. Med utvecklade 
typologier, definitioner och metoder försöker 
forskare beskriva och förstå den här dramatiska 
utvecklingen och fånga in allt fler former av 
utomparlamentariskt deltagande, medborgerligt 
engagemang och aktivism. Där mer expressiva 
och individuellt designade former av delta
gande, som konstnärliga installationer och en 
medveten politisk konsumtion, ersätter eller 
kompletterar mer formella medlemskap och 
fysiska möten. Forskarnas teoretiska och 
metodologiska innovationsförmåga sätts på 
prov av de unga medborgarnas organisatoriska 

kreativitet. I dagsläget kan det därför vara svårt 
att ge en sammanfattande karaktäristik och 
helhetsbild av det unga politiska deltagandet. 

Precis som för politiskt deltagande offline 
varierar definitioner och konceptualisering 
kring politiskt deltagande online. Det finns 
smalare definitioner som fokuserar på exempel
vis onlineengagemang i valkampanjer eller 
eröstning, och bredare definitioner som täcker 
in att skapa, publicera och dela politiskt 
innehåll (105). Några forskare (52) urskiljer tre 
centrala teoretiska diskussioner om digitala 
mediers påverkan på politiskt deltagande och 
organisering; (a) digitaliseringens potential att 
sänka trösklar för olika typer av politiskt 
engagemang, (b) skiftet från mer konventionella, 
representativa och etablerade former till mer 
individualiserade och expressiva deltagandefor
mer samt c) socialisationsorienterade idéer om 
hur sociala medier påverkar ungas värderingar, 
intressen och främst politiskt deltagande. 

Det digitala deltagandets ‘låga tröskel’ diskute
ras närmare i en svensk empirisk studie av 
Ekström & Shehata (13), som finner att social 
interaktion i sociala medier för majoriteten 
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ungdomar överlappar deras politiska interak
tion och informationssökning. De diskuterar 
även svårigheter att fånga in det ‘politiska’ i 
mätningar av onlinedeltagande. Detta tycks 
grunda sig i medborgarnas restriktiva uppfatt
ning om det ‘politiska’, det vill säga att de själva 
inte ser (eller värderar) sina handlingar på 
sociala medier som politiskt engagemang. 

6.1.1 DIGITALISERAT DELTAGANDE SOM 
INKÖRSPORT TILL OFFLINE-DELTAGANDE 
En ofta diskuterad fråga är förhållandet mellan 
mer konventionella och parlamentariskt 
anknutna former av deltagande till mer indivi
dualiserade och självförverkligande former. 
Många (främst kvantitativa) studier prövar om 
digitaliserade former av deltagande kompense
rar eller motverkar olika former av parlamenta
riskt deltagande. Med andra ord, vilken faktiskt 
påverkan som posttraditionellt deltagande har 
i upprätthållande av ett demokratiskt system. 
Flera studier hävdar att onlinedeltagande kan 
tjäna som en inkörsport till ett mer traditionellt 
deltagande (se 45; 187; 236; 22; 102; 135; 255). 

Andra problematiserar en sådan dynamisk 
samverkan mellan det digitala och det ickedi
gitala deltagandet. Några (207) ifrågasätter 
exempelvis om onlineplattformar är tillräck
liga för att förverkliga demokratisk politik eller 
om ett deltagande på sociala medier inte alltid 
har en inverkan på offlinedeltagande (21). Men 
Feezell & Jones (279) ger skäl för att menings
skiljaktigheter och oenighet online har en 
positiv effekt för politiskt deltagande offline 
och online. Internets lockande (men bedräg
liga) anonymitet kan dessutom stärka unga att 
uttrycka sig politiskt då det minskar annars 
vanliga sociala risker (230). Kahne & Bowyer 
(204) visar hur storleken på ungas sociala 
nätverk samverkar med en vänskaps och 
intressedriven aktivitet online, där just stora 
sociala nätverk i högre grad främjar politiskt 
engagemang (54, 58). De sociala mediernas 

nätverk stimulerar deltagarens politiska aktivi
tet genom att ge en känsla av tillhörighet och 
bekräftelse (54, 58). Andra vill dock nyansera 
den beskrivningen och hävdar att en politisk 
låg aktivitet online kan bero på att ungdomarna 
är rädda för social bestraffning, kritik eller 
utstötning från sina sociala nätverk (29; 50; 151). 

Vissa forskare understryker att nya former av 
digitalt deltagande och organisering på sociala 
medier i sig inte leder till nya maktstrukturer i 
samhället (58). Bäck m.fl. (72) menar att mycket 
tyder på att de grupper som tycks mobiliseras 
och organiseras på sociala medier återspeglar de 
sociala grupper som engagerar sig i ‘traditio
nellt’ politiskt deltagande och aktivism, alltså 
medborgare med högt politiskt intresse, självsä
kerhet och utbildning. Internationella studier 
finner vidare att unga som använder digitala 
medier för att uttrycka sig politiskt ofta är 
politiskt aktiva, vilket tyder på att användning 
av digitala medier för politiskt deltagande i sig 
inte bidrar till ökad jämlikhet i politiskt 
deltagande över tid (236; 242). 

6.1.2 INTERNET OCH 
POLITISKT DELTAGANDE 
Hur ser internetanvändningens påverkan på 
politiskt deltagande ut i Sverige? Till att börja 
med kan Sandberg & Bjereld (57) visa att 
Sverige har höga nivåer av politiskt deltagande, 
samt att internetanvändningen hos befolk
ningen är bland den högsta i världen. De yngre 
generationerna är, som vi tidigare visat, de mest 
aktiva användarna av sociala medier. Men, som 
också framkommit tidigare, spelar socioekono
miska och sociodemografiska faktorer roll; 
lågutbildade och boende på landsbygden visar 
på de lägsta nivåerna av internetanvändning. 

Det finns inga markanta skillnader i politiskt 
intresse, förtroende för svenska politiker och 
nöjdhet med demokratin som kan kopplas till 
hög eller låg internetanvändning. Däremot 
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verkar det finnas ett samband mellan inter
netanvändning och traditionella former av 
politiskt deltagande. Den mest aktiva gruppen 
på internet har ett större politiskt engagemang i 
form av att skriva under namninsamlingar, 
kontakta/medverka i traditionella medier och/
eller samla in pengar till välgörenhet eller 
politiska ändamål. Åldern verkar inte ha någon 
större betydelse för nivån av politiskt delta
gande bland de mest högaktiva användarna av 
internet. 

Andra studier visar att konsumtion av nyheter 
online har minimal direkt effekt på medborger
ligt och politiskt engagemang. Däremot höjer 
konsumtionen av nyheter online medvetenheten 
om samhället, vilket i sin tur påverkar engage
manget indirekt (257). 

Sociala medier har även skapat kollektiva 
politiska uttryck för unga genom att erbjuda 
dem en plats för likasinnade som genom att 
dela plattform, hashtags och memetiska 
dimensioner skapar expressiva politiska meto
der (268; 269). Dessutom har man kunnat se 
positiva samband mellan att spela politiska 
videospel och att involveras i någon form av 
deltagande och engagemang (217). 

Centralt i diskussionen kring internet och 
engagemang är socialisationsorienterade idéer 
om hur sociala medier interagerar med ungas 
värderingar, intressen och politiska deltagande. 
Andersson (18) argumenterar för att det väster
ländska digitala mediesamhället kännetecknas 
av att traditionella institutioner undermineras 
av individualism och kulturell spridning. 
Studier visar också hur internetanvändningen 
påverkar politisk information och intresse, det 
vill säga vad internet har för potential att på 
olika sätt engagera unga i den politiska proces
sen. Ekström (22) finner att informativ inter
netanvändning inte förändrar nivåerna av 
politisk kunskap hos svenska ungdomar. Några 
andra studier visar också att politiskt intresse är 

en viktig förklarande faktor för politisk aktivi
tet även på sociala medier (se bland annat 27; 
58; 144; 287). 

6.2 Sammanfattande 
analys

Generellt utmanar ungdomars politiska 
deltagande fortfarande forskarna metodologiskt 
såväl som teoretiskt. Det gäller särskilt när den 
ska fånga komplexa och dynamiska former av 
politiskt engagemang och aktiviteter online 
(106). Ett antal försök att skapa mätinstrument 
som fångar detta har presenterats (179). Några 
betonar vikten av ett mer pedagogiskt tillväga
gångssätt genom inlyssnande, i syfte att 
undersöka ungas upplevelser av det ”politiska” 
och att ta hänsyn till och erkänna den mång
fald av ungdomars politiska röster som existerar 
både på sociala medier och utanför (134; 180; 11; 
215; 48; 267). Kvalitativa studier kan ge ytterli
gare förståelse om vad som ryms under olika 
beteckningar som apati och alienation men 
även de mer tillfälliga engagemangsformerna. 

Åtskilliga studier visar hur ungas politiska 
deltagande och organisering antar alltmer 
flytande former i en digitaliserad värld, där 
unga exponeras för oändliga mängder politisk 
information, nyheter och diskussioner. Sociala 
medier har även öppnat upp nya möjligheter 
och former av medborgerligt engagemang 
genom ett ökat utrymme för interaktion. De 
digitala verktygen ger också möjligheter att 
engagera sig i både lokala och globala frågor för 
intressegemenskap och identitetsutveckling. 
Flera studier blottlägger dock hur ojämlikt 
deltagande offline spiller över på det digitalise
rade deltagandet, där socioekonomisk status, 
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baserat på exempelvis utbildningsnivå och 
familjebakgrund, påverkar politiskt intresse 
som i sin tur påverkar ungas (icke)deltagande. 

Det finns också en generationsöverskridande 
aspekt som ofta förbises när ”ungdomsetiketten” 
fångar in en stor grupp medborgare i ett relativt 
smalt narrativ som inte ger rättvisa åt variatio
nerna mellan ungas livscykler eller de sociala 
och kontextuella faktorer som har med ålder 
och plats att göra. Men allt fler tycks nu 
problematisera de relativt statiska och binära 
kategorierna kring passiva och aktiva medborg
are som dominerar i särskilt kvantitativa studier 
av ungdomars engagemang. 

Det finns också anledning att intensifiera 
studierna av just generation Z och deras 
politiska föreställningar och handlingar. Till 
skillnad från tidigare generationer är den född 
in i en digitaliserad värld. Generation Z brukar 
framställas som socialt tolerant, globalt sam
manlänkad och särskilt miljömedveten. Den 
tycks också vara på väg att bli den ‘största’ 
generationen globalt, antalsmässigt men också 
konsumtionsmässigt. Det är därför av alldeles 
särskild vikt att studera generationsmässiga 
skillnader ur ett sociohistoriskt perspektiv för 
att nyansera hur kommande generationer – med 
alla sina inneboende olikheter – navigerar i den 
politiska och i långa stycken mycket etablerade 
parlamentariska sfären. Vi bedömer att kvalita
tiva och deliberativa (inlyssnande och dialo
giska) metoder lämpar sig särskilt väl för att 
öka förståelsen för ungas möjligheter, svårighe
ter och erfarenheter i olika samhällskontexter. 

Relevant att studera är också den mentala 
ohälsan bland unga, som delvis kan vara en 
effekt av alltmer begränsade sociala relationer 
och interaktioner utanför skärmen. Även 
pandemins effekter på ungas politiska delta
gande behöver studeras vidare. Generation Z 
har växt upp i en värld av sociala medier med 

en ständig exponering för en i stort sett obe
gränsad mängd nyheter och politiskt material 
(ofta live) kring globala kriser, orättvisor och 
demonstrationer. Frågor kring politisk apati 
och/eller alienation kan möjligen sättas i 
relation till detta. Hos somliga torde en 
överexponering av information skapa apati och 
en känsla av maktlöshet, hos andra en politisk 
medvetenhet, ett politiskt intresse och ett 
samhällsengagemang. 

Det politiska deltagandet online sker ofta 
genom föreställningar om tillhörighet och 
bekräftelse från sociala nätverk, medan 
ickedeltagande kan läsas som uttryck för en 
rädsla för social bestraffning, kritik och 
bortstötning från sociala nätverk. Med andra 
ord spelar tillhörighet och gemenskap även roll 
i digitaliserat engagemang, eftersom det finns 
en dimension av gemensamt identitetsskapande 
och samhörighet som tycks påverka ungdomars 
vilja att uttrycka sig kring politiska frågor. Här 
efterfrågas också ett historiskt perspektiv kring 
ungas politiska identitetsskapande, för att se 
om förändring finns bland ungas politiska 
beteende eller om den politiska socialisationen 
har samma mönster som tidigare men sker på 
andra plattformar och i andra kontexter. 

Till viss del tycks nu en förändrad form av 
politisk socialisation och mobilisering utveck
las. I och med att ett ökat digitaliserat politiskt 
engagemang kan erbjuda lägre trösklar för unga 
att skaffa sig en plattform så skapas mer 
ickehierarkiska och flytande strukturer som 
påkallar nya också ickedigitala organisations
former. Men kan detta i sig generera en bredare 
demokratisk socialisation bland unga? En stor 
del av studierna visar ju att ojämlikheterna ofta 
spiller över i den digitaliserade politiska 
involveringen. Visserligen öppnar digitala rum 
upp för en inkludering tack vare sin anonymi
tet. Men de riskerar också att bereda vägen för 
ansvarslösa hot och hatkampanjer såväl som 
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för främmande makters och ansiktslösa algorit
mers manipulationer. En annan riskfråga, där 
det inte föreligger några entydiga svar ännu, 
gäller vad internets utveckling betyder för den 
politisk socialisationen om den i allt väsentligt 
äger rum inom de ”internetbubblor” där unga 
medborgare endast umgås med likatänkande. 
Innebär det bara en förstärkning av den 
inlåsning som även ett segregerat civilsamhälle 
offline kan skapa, eller fungerar de virtuella 
bubblorna i något intressant avseende annor
lunda?

Tidigare har ett antal studier presenterats som 
klargör medborgarutbildningens kompenserade 
roll för unga med lägre socioekonomisk bak
grund. Skolans socialisationssträvanden 
utmanas redan av att skolmarknaden tenderar 
att bidra till en ökad segregering. Spär digitali
seringen på eller dämpar den en sådan utveck
ling? Delvis väljer ju var och en själv sitt sociala 
digitala nätverk och därmed vilket innehåll 
man vill bli exponerad för, även om mycket 
också tycks styras med hjälp av ointagliga, 
privatägda algoritmer. 
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7. PROBLEMATISKT 
DELTAGANDE OCH 
 ICKE-DELTAGANDE
I litteraturen betraktas politiskt deltagande, ja särskilt ungdomars politiska deltagande, 
som något eftersträvansvärt. Det antas vara av godo för både individer och samhälle. 
Om ungdomar är politiskt aktiva på samma nivåer som sina föräldrar och tidigare 
generationer så dämpas de vuxnas oro över sina avkommors beteende. I det här kapitlet 
ska vi stanna upp inför frågorna som ofta inte ställs, angående hur gott deltagandet är, 
och hur problematisk den till synes utbredda passiviteten egentligen är.

7.1 Det till synes 
passiva deltagandet 

Rubriken syftar på de studier som försöker 
analysera ickedeltagande och passivitet bland 
unga. Forskare har noterat en viss global 
”panik” i pågående akademiska, politiska och 
samhälleliga debatter kring vad som beskrivs 
som ett minskande politiskt deltagande, 
exempelvis när det gäller medlemskap i poli
tiska partier och ungdomsförbund. Samtidigt 
ser vi också i denna översikt att ungas generella 
politiska engagemang och intresse är relativt 
oförändrat. 

Några forskare problematiserar de relativt 
statiska och binära kategorierna kring passiva 
och aktiva medborgare som fortfarande tycks 
dominera, främst i kvantitativa studier kring 
ungdomars engagemang. En svaghet i dessa 
studier är en svårighet att kunna fånga hur 
passivitet kan ta sig olika uttryck. I sin empi

riska studie hittar Amnå och Ekman (70, 71) 
utöver en liten grupp aktiva två typer av 
‘passiva’ ungdomar: oengagerade och desillusio
nerade. Men det verkar också finnas en ganska 
stor grupp standbymedborgare i som kombine
rar betydande kunskaper, politiskt självförtro
ende och institutionellt förtroende med ett 
ickedeltagande eller om man så vill ett latent 
politiskt deltagande (se avsnitt 3.2 ovan). På så 
vis kan fyra grupper av svenska ungdomar 
urskiljas som har olika nivåer av kunskap, 
intresse, tillit och bedömning av hur demokra
tin fungerar (Figur 2). Det som framstår som 
ickedeltagande kan med andra ord förstås på 
flera sätt. Några är nöjda, har ett stort förtro
ende och känner inget behov av att engagera 
sig. Andra däremot avstår från politiska 
aktiviteter på grund av misstro mot systemet 
och känslor av utanförskap. Så den samman
lagda bilden är att fastän få unga permanent 
deltar i politiska aktiviteter är mer än hälften 
intresserade av politik, har stora kunskaper och 
en beredskap att gripa in om något händer som 
går emot deras övertygelser och påkallar deras 
deltagande. 
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Figur 2. Fyra grupper av unga medborgare 

AKTIVA 
(6 procent)

STANDBY 
(46 procent)

OENGAGERADE 
(26 procent)

DESILLUSIONERADE
(21 procent)

• Deltar i politiska 
 aktiviteter

• Politiskt intresserade

• Positiv bild av politik

• Tillit till politiska institu-
tioner, men lägre tillit till 
medmänniskor

• Ofta missnöjda med hur 
demokratin fungerar

• Medelhög kunskap om 
politik

• Högt politiskt själv-
förtroende

• Hög nyhetskonsumtion

• Deltar inte i politiska 
aktiviteter

• Politiskt intresserade

• Positiv bild av politik

• Tillit till politiska 
 institutioner och 
 medmänniskor

• Nöjda med hur 
demokratin fungerar

• Hög kunskap om politik

• Högt politiskt själv-
förtroende

• Hög nyhetskonsumtion

• Deltar inte i politiska 
aktiviteter

• Lågt politiskt intresse

• Ingen positiv bild av 
politik

• Låg tillit till politiska 
institutioner, men hög 
tillit till medmänniskor

• Ganska nöjda med hur 
demokratin fungerar

• Lägre kunskap om politik

• Lägre politiskt själv-
förtroende

• Låg nyhetskonsumtion

• Deltar inte i politiska 
aktiviteter

• Lågt politiskt intresse

• Låg tillit till politiska 
institutioner ochg 
 medmänniskor

• Missnöje med hur 
 demokratin fungerar

• Låg kunskap om politik

• Lågt politiskt själv-
förtroende

• Låg nyhetskonsumtion

Källa: Amnå & Ekman (70); bearbetat av MUCF (357).

I en färsk dansk studie tas dessa idéer kritiskt 
vidare. Med hjälp av den internationella 
elevundersökningen ICCS betraktas de nord
iska unga medborgarna mer som ”reserverade”, 
och som samtidigt både ganska passiva och 
ganska aktiva. Dessa unga förstår och engage
rar sig både aktivt och passivt. De stödjer och 
upprätthåller den demokratiska kulturen i 
många av vardagslivets sfärer men förhåller sig 
ganska avvaktande och motsträviga gentemot 
formaliserat politiskt deltagande (303). 

Även Dahl m.fl. (69) ger sig i kast med unga 
svenskars så kallade politiska passivitet i form 
av politisk alienation eller apati. Deras slutsat
ser handlar om att de unga som avstår från att 
delta i så kallad institutionell politik (exempel
vis valdeltagande) gör det i en kognitiv medve
tenhet kring politik. Vissa unga bryr sig inte 
tillräckligt om politik för att aktivt delta i dess 
representativa kanaler. Andra däremot grundar 
sitt ickedeltagande i föreställningen om att 
rösträtten inte är till någon nytta för dem och 
väljer därför andra tillvägagångsätt för att 
påverka politiskt. En central aspekt i det 

resonemanget gäller hur ungdomar bedömer 
den faktiska effektiviteten i olika deltagande
former. Här står forskare inför utmaningen att 
förstå betydelsen och de politiska genomslagen 
för de som ganska rationellt väljer att organi
sera sig i protest, i jämförelse med de som håller 
sig inom de parlamentariska ramarna. Hur 
omfattande typologierna av deltagande än är, så 
begränsas de ändå till specifika sätt att delta 
och utesluter andra. Men forskningen har 
väldigt lite att säga. Det är svårt att finna några 
jämförande studier av hur effektiva olika 
deltagarformer är eller upplevs vara. 

Många forskare anser att det som framstår som 
politisk inaktivitet primärt inte behöver handla 
om ointresse eller bekvämlighet. Switzer (275) 
menar att ungdomsengagemang konceptualise
ras genom deltagande, där ickedeltagande 
snarare ses som en vägran, ett slags motstånds
handling. För att komma bort från föreställ
ningen att ickedeltagande i sig skulle innebära 
en brist på engagemang måste forskarna ställa 
nya frågor kring olika former av ickedelta
gande. I linje med detta har Lieberkind (304), i 
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en dansk kontext, nyanserat föreställningen 
kring frånvaron av ungdomars politiska 
engagemang. Han förklarar deltagandet istället 
som en ‘motprotest’. Hans studie visar på en 
ökad tendens bland den yngsta generationen 
(födda på 00talet) att forma ett så kallat 
politiskt passivt aktivt engagemang. Även ett 
sådant problematiserar den dikotoma uppfatt
ningen om unga medborgare som antingen 
passiva eller aktiva. Unga medborgare kan vara 
både aktiva och passiva på samma gång. Detta 
förklaras med begrepp som pre, potentiellt, 
latent eller passivt politiskt engagemang. 

Liksom Amnå och Ekman utgår Lieberkind 
från antagandet om att politisk handling inte 
alltid manifesteras vid just mättillfället. En 
personen kan potentiellt lämna sitt stand
byläge och bli politiskt aktiv ifall en särskild 
politisk situation kräver det. Frånvaron av 
ungdomars engagemang och handlingar i de 
offentliga politiska rummen kan förklaras av att 
det tar plats på andra nivåer, i andra former och 
kanske utifrån andra normer än den ständigt 
offentligt aktiva medborgaren. Hen vakar över 
den politiska allmänningen för att se till att 
inget händer som går emot ens värden och 
värderingar. I övrigt tar hen tillvara den liberala 
demokratins frihet att bete sig eller i varje fall 
framstå som passiv. 

Även jämförande nordiska studier som Huang, 
Biseth, & Hoskins (303) i Northern Lights on 
Civic and Citizenship Education finner att 
nordiska ungdomar blir alltmer engagerade, 
men att deras stöd för demokrati och det 
politiska engagemanget i allmänhet tar form i 
mer passiva och indirekta former. Unga tycks 
vara ovilliga att delta direkt och aktivt i de 
offentliga rummen, och forskarna argumenterar 
för vikten av att skilja på engagemang (infor
mellt, politiskt intresse och deltagande i diskus
sioner) och deltagande (formellt och i organisa
tioner). Unga tycks generellt ha högt 
engagemang men lägre deltagandenivåer, de 
karakteriseras som reserverade (aktivt passiva). 

Det finns sammanfattningsvis relativt få 
studier som nyanserat undersöker hur, när och 
varför passivitet kan ta sig olika uttryck, i 
synnerhet hur socioekonomiska, innehållsmäs
siga och idémässiga faktorer kan förklara olika 
former av alienation, apati och annan synbar 
passivitet. Det tycks finnas en komplex dyna
mik bakom det mångfacetterade deltagandet 
som utmanar den enkla föreställningen om ett 
antingen aktivt eller passivt engagemang. Ett 
par studier påtalar en passivt aktiv form av 
deltagande, det vill säga att ett passivt delta
gande kan bli politiskt aktivt om en särskild 
politisk situation kräver det. Vad en sådan typ 
av individuellt designat medborgarskap betyder 
för ett politiskt system och idealet om en 
deltagardemokrati återstår också att analysera. 
Här finns bland annat en mycket omfattande 
statsvetenskaplig forskning om olika länders 
medborgarkulturer att anknyta till.

Ett antal studier intresserar sig särskilt för 
ungas föreställningar om sig själva som ‘oenga
gerade’ och ickedeltagande medborgare. 
Bastendo (240) finner att unga som upplever sig 
frånkopplade från politik ofta efterfrågar 
representation. De upplever att politiker ofta 
pratar om dem – inte till dem. De säger sig även 
ha svårt att relatera till den politiska debatten 
på grund av att språket som politiker och 
medierna använder upplevs som oåtkomligt. I 
en svensk kontext beskrivs ett mönster där unga 
ser sig som oengagerade och ointresserade av 
politik trots att de är relativt aktiva i politiska 
och civilsamhälleliga miljöer (53; 33). Svenings
son (53) finner bland annat att unga medborga
res föreställningar om politisk delaktighet 
grundar sig på relativt ‘traditionella’ idéer om 
vad politiskt engagemang och politik är. De 
betonar offentliga och kollektiva politiska 
handlingar, istället för att också erkänna mer 
privata och individualiserade former. 

Även en internationell studie är inne på samma 
spår och menar att unga medborgare sällan 
skildras som politiska subjekt, utan snarare som 
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ett objekt för politik, som bör förändras (95). 
En annan jämförande studie noterar att 
ungdomar i offentliga rum ofta skildras som 
aktörer utan politiska mål, i negativa termer. 
Detta sker alltså trots att unga är relativt närva
rande som aktörer i det offentliga rummet. 
Författarna hävdar att denna avpolitisering av 
ungdomar kan få konsekvenser för ungas 
potential att agera som politiska aktörer (125). 

7.2 Extremism och 
anti-demokratiskt 
deltagande 

Allt politiskt deltagande behöver inte vara 
”gott” för vare sig deltagaren eller samhället. 
Costello m.fl. (192) har studerat amerikanska 
ungdomars exponering för extremism och hat 
online. De rapporterar att en högre grad av 
sociala medieranvändning, interaktion med 
vänner och stöd till politiska åsikter online är 
relaterat till att i högre grad bli exponerad för 
hatmaterial online. Dessutom finner Fitz
gerald (308) att unga som upplever att deras 
röster inte blir hörda i skolmiljöer tenderar att 
vända sig till högerextrema partier, vilka ofta 
använder sig av ‘outsider’retorik för att fånga 
väljare. Detta belyser vikten av att skolor skapar 
utrymme och möjlighet för ungdomar att 
använda och uttrycka sin röst och åsikt, men 
även att lyssna in andras, i linje med det öppna 
klassrumsklimat som vi tidigare berört som en 
fungerande demokratisk socialisationsmekanism.

Vidare har MUCF, med ett genusperspektiv, 
undersökt svenskars deltagande i de tre centrala 

våldsbejakande extremistiska rörelserna i 
Sverige; vänsterextremism, högerextremism 
och så kallad islamistisk extremism (35; 36; 37). 
I den högerextrema miljön är unga män den 
främsta målgruppen. Unga kvinnor ramas in i 
föreställningen ‘moderskapet’, där deras uppgift 
är att föda framtida aktivister inom rörelsen. I 
och med dessa föreställningar om den manliga 
värnplikten och kvinnliga moderskapet så 
betraktas feminism, invandring och ifrågasät
tande av heteronormen som något hotfullt som 
måste bekämpas (35). I den vänsterautonoma 
rörelsen lyfts istället antirasistiska och feminis
tiska frågor högt på agendan. Dock är rörelsen 
internt dominerad av unga vita män (36). Den 
våldsbejakande islamiska extremismen erbjuder 
istället ett antal manlighetsideal i syfte att 
rekrytera unga män som på olika sätt uttrycker 
en upplevd marginalisering, förnedring och 
erfarenheter som på olika sätt grundas i 
våldsamma maktrelationer. Utöver att presen
tera en tillvaro av manlig gemenskap så är unga 
kvinnor centrala i exempelvis ISIS (Daesh) 
identitetsbyggande, genom föreställningen att 
kvinnor förkroppsligar samhällets normer och 
värderingar. Likt högerextrema rörelser, finns 
föreställningen att mannens uppgift är att döda 
fienden, medan kvinnans roll är att ta hand om 
hemmet och barnen (37). 

Det har framgått av tidigare nämnda studier att 
unga ibland känner sig frånkopplade från den 
formella politiken, bland annat grundat på en 
upplevd brist på representation. De strukturella 
och språkliga faktorerna i den representativa 
politiken upplevs vidare som svåra att erövra. 
Ungdomars föreställningar av sig själva som 
(icke)politiska aktörer diskuteras också liksom 
det till synes paradoxala i att unga som upple
ver att de är ointresserade av politik samtidigt 
kan visa sig vara relativt aktiva både i politiska 
och civila former av engagemang. Själva 
föreställningen om vad politiskt engagemang är 
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tycks vara marinerad i traditionella idéer som 
visserligen erkänner offentliga politiska hand
lingar men nedvärderar mer individualiserade 
former av deltagande. 

Tvärtemot vad som underförstås i de flesta 
studier är inte allt politiskt deltagande något 
gott i sig. Det för inte ens något gott med sig. 
En stark demokrati utmärks förvisso av många 
möjligheter till deltagande. Alla demokratiteo
rier hyllar deltagande om än med lite olika 
betoningar. I teorin om representativ valdemo
krati är det valdeltagandet som står i centrum. I 
en mer elitistisk version är det mest av allt de 
pålästas och kunnigas deltagande som värderas, 
liksom deras möjligheter att i samband med val 
utkräva ansvar av ledarna och vid behov välja 
nya. Skulle de som däremot inte brytt sig om 
eller av andra skäl inte satt sig in i valets frågor 
utebli kan deras passivitet fördras, eftersom ett 
deltagande från deras sida hade gett ett kvalita
tivt sämre, orent valutslag. I en andra demokra
titeori, den deltagardemokratiska, är det just de 
mångas deltagande i val och folkomröstningar 
såväl som i mellanvalstidens decentraliserade 
självförvaltningsorgan som värdesätts. Den 
tredje, deliberativa demokratiteorin slutligen, 
intresserar sig inte primärt för hur många som 
deltar utan bryr sig framför allt om kvaliteten i 
deras samtal och diskussioner innan besluten 
fattas. 

Mycket av forskningen om politiskt deltagande 
tycks alltså vila på en allmän deltagardemokra
tisk hållning, varför aktivitet i sig blir lika 
positivt som passivitet i sig blir till något 
problematiskt. Det är i ljuset av ett deltagarde
mokratiskt ideal som ett sjunkande politiskt 
deltagande bland unga medborgare blir särskilt 
bekymmersamt. Detta kanske delvis kan 
förklara den ignorans som finns inför vad det 
politiska deltagandet gäller för frågor, och vilka 
värden som står på spel. De flesta forskare är 
främst ute efter nivån på deltagandet. Något 
hårdraget skiljer inte deras mått på om det 

möte man deltagit i var arrangerat av Nordiska 
Motståndsrörelsen eller Liberalerna. Deras 
ideologiskt färgblinda data ger endast infor
mation om huruvida medborgaren deltog eller 
uteblev, eller huruvida man höjde rösten eller 
höll tyst. 

7.3 Sammanfattande 
analys

Politiskt deltagande och engagemang leder lätt 
tanken till demokrati och mänskliga rättighe
ter. Dock har vi sett, både genom historien och 
i samtiden, hur antidemokratiska rörelser 
breder ut sig såväl inom de politiska arenorna 
som utanför. Som vi förstått av många studier 
som ligger till grund för den här rapporten, kan 
deltagandet i ideologiskt extrema och antide
mokratiska, våldsamma aktioner naturligtvis 
också ta avstamp i politiskt relevanta känslor av 
utanförskap, osynlighet eller otillräcklighet i 
det offentliga rummet. Hur olika former av 
politisk aktivitet eller passivitet kanaliserar 
olika känslor, krav och idéer förtjänar öppna 
analytiska perspektiv som inte omedelbart 
hyllar den ena formen som demokratiskt positiv 
och fördömer den andra som negativ, utan som 
intresserar sig för hela kedjan av bland annat 
bakomliggande värden, motiv, resurser och 
möjligheter. 
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8. SLUTSATSER OCH 
KUNSKAPSLUCKOR 

8.1 Slutsatser 

Det pågår mycket forskning kring ungdomars 
politiska deltagande och organiseringen i 
Sverige såväl som utomlands. Det görs flera 
värdefulla nationella beskrivningar på aggrege
rad nivå. I de drygt 300 studier som publicerats 
under de senaste fem åren analyseras ungdo
mars politiska deltagande av statsvetare, 
medie och kommunikationsvetare, utveck
lingspsykologer, sociologer, utbildningsvetare 
och andra, med framför allt kvantitativa men 
också kvalitativa metoder eller en kombination 
av dessa. Lika oeniga som de är kring hur 
fenomenet exakt ska avgränsas, lika ense tycks 
de vara om att deltagandet är positivt för 
samhället, för organisationer och för enskilda. 

Sammantaget kan vi se att unga i dag inte 
utmärker sig särskilt ifråga om lägre nivåer av 
politiskt intresse och engagemang i förhållande 
till vare sig tidigare ungdomsgenerationer eller 
dagens äldre generationer. I stället presenteras 
en strid ström av studier som på olika vägar kan 
berätta om hur unga människor positionerar sig 
reaktivt i förhållande till de etablerade institu
tionerna, men också aktivt och proaktivt 
utforskar och utformar sina egna medborgarliv 
i alla vardagslivets kontexter. 

Forskningen om deltagandets former och 
organisering uppmärksammar det pågående 
värderingsskiftet i ungdomarnas egna föreställ

ningar av det politiska. Många ungdomar 
uttrycker att de inte identifierar sig med 
normen om ett aktivt politiskt samhällsenga
gemang, fastän deras handlingar och värde
ringar tyder på stort politiskt intresse och 
engagemang. Detta påstås bero på att de unga 
har en traditionell föreställning om vad ‘politisk 
aktivitet’ innebär, som gör att deras engagemang 
faller utanför dessa ramar. Det kan även röra 
sig om en reaktion mot en specifik form av 
politiskt engagemang. 

Den här utvecklingen väcker frågor kring en 
starkt omhuldad norm om det aktiva medbor
garskapet. Vad som framstår som passiva, 
antipolitiska och apolitiska former av engage
mang utmanar de gamla villkoren och katego
riseringarna för vad som föreställs som det 
‘politiska’. Till glädje också för samhällsdebat
ten görs många försök att fånga ungdomars 
olika uttryck för det politiska engagemanget. 
En del studier berättar om unga som är skep
tiska till institutionaliserade former av politik, 
vilket i sin tur skulle kunna ha att göra med att 
konceptualisering av demokrati är knutet till 
ett fixerat och oföränderligt politiskt system. 
Unga väljer därför andra former av deltagande 
såsom protest och aktivism, vars politiska 
handling sägs bottna i viljan att mer autentiskt 
delta på egna villkor. I linje med generella 
samhälleliga värderingsförskjutningar har 
ungdomars politiska uttryck visat sig vara 
alltmer individualiserade och knutna mer till 
ett eget självförverkligande än till traditionella 
plikter. Då kan alternativa former av politiskt 
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deltagande utformas utanför de institutionella 
ramarna. De komplexa processer och mekanis
mer som ligger bakom den kanske skenbara 
passiviteten hos både de som tycks stå i stand
byläge och de som är politiskt alienerade 
väntar på förklarande analyser. 

Precis som gäller för forskningen om vuxna och 
politik är ett genomgående resultat att den 
sociala och ekonomiska ojämlikheten fortsätter 
att spela en avgörande roll för vilka ungdomar 
som mobiliseras, organiseras och deltar. 
Politiskt intresse tycks förbli ojämnt fördelat 
och är beroende av familjebakgrund och 
utbildningsnivå. 

Om nivåerna för ungdomars politiskt intresse 
och engagemang är stabila genomgår formerna 
för deltagande betydande förändringar. Nya 
metodologiska och empiriska tillvägagångssätt 
behövs för att ge de framväxande formerna av 
deltagande rimliga proportioner i förhållande 
till de gamla. Många betonar vikten av att 
använda mer deliberativa former för att i dialog 
undersöka och lyssna in hur unga själva före
ställer sig det ”politiska”. Att använda smalare, 
mer traditionella konceptualiseringar, definitio
ner och kategorier av deltagande riskerar att 
underskatta nyare former och dimensioner av 
engagemang, med en missvisande bild av ungas 
politiska engagemang till följd. 

Det är viktigt att uppmärksamma det utompar
lamentariska deltagandets betydelse för att 
påverka det formella politiska beslutsfattandet, 
till exempel ifall den huvudsakligen fungerar 
som komplement eller konkurrent till den 
representativa demokratin. Många uppmärk
sammar visserligen att yngre generationer 
alltmer tilltalas av kortsiktiga former av 
utomparlamentariskt deltagande som protester, 
digitaliserad aktivism och ockupationer. Färre 
tycks undersöka den traditionella, smalare 
repertoaren som är knuten till den representa

tiva demokratin. Få analyserar hur samspelet 
mellan olika deltagarformer fungerar liksom 
vad de uppnår för politiska resultat.

I ljuset av vuxengenerationens allmänna oro 
över den politiska passivitet och den flyktiga 
politiska aktivism som sägs prägla millennials 
och generation Z är bristen på analyser av 
ickedeltagande överraskande. Inte heller har 
forskarna något svar på frågan om det nya 
deltagandet kan sägas ersätta förlusten av det 
gamla eller, mer normativt, om deltagandet är 
tillräckligt omfattande eller ej. Hur mycket är 
tillräckligt för att uppnå demokratisk stabilitet 
och politisk tilltro? 

En näraliggande utmaning är att definiera vad 
just politiskt deltagande är i förhållande till 
allmänt (icke)deltagande. Det finns en brist på 
studier som undersöker om och varför visst 
engagemang övergår till deltagande, medan 
andra former av engagemang inte resulterar i 
något ökat deltagande trots att politiskt intresse 
och goda medborgarnormer finns på plats. Kan 
det finnas en rationalitet som gör att hög tillit 
till det politiska systemet och dess ledare 
onödiggör annat deltagande än valdeltagande, 
så länge inga beslut eller åtgärder levereras som 
går på tvärs mot ens egna värden och politiska 
attityder? Finns det någon motsvarande 
rationalitet hos de ungdomar som har låg 
politisk tillit och som engageras först när nya 
ledare framträder med trovärdiga anspråk att 
företräda just sådana som dem? Få studier 
fångar dessa för ungdomstiden så utmärkande 
växelspel i en succesivt utvecklad samhällstill
vändhet med olika ansikten. Även om det med 
tiden har blivit allt bättre så hämmas forsk
ningsfältets kapacitet att hantera frågor kring 
förändringar av att de flesta studier saknar 
tillgång till longitudinella individdata. Att följa 
individer från år till år kan ge tyngre förkla
ringar av till exempel olika kombinationer av 
det politiska intressets och samhällsengage
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mangets välbelagda stabilitet å ena sidan, och 
olika deltagandeformers växande flyktighet å 
den andra.

Det politiska handlandet äger rum i specifika 
kontexter och lokaliteter. Teknologin, tidsan
dan, samhällsformationer, kriser, organisationer 
och offentlig politik skapar olika möjlighets
strukturer för politiskt deltagande. Dessa kan 
även styras av distinkta logiker, vilket gör det 
viktigt att studera det idémässiga innehållet i 
engagemanget. Utifrån nutida forskning är det 
svårt att säga något om hur de yngre generatio
nerna kommer att översätta sina politiska 
handlingar online till institutionaliserade 
former av deltagande. Den i särklass just nu 
mest intensiva jämförande diskussionen gäller 
föga överraskande det digitala deltagandet. 
Medan så kallade millennials har vuxit in i det 
digitala deltagandet, föddes generation Z i en 
digitaliserad omvärld. Komplexet av frågor om 
hur de medborgare som oavbrutet exponerats 
för globala kriser, politiska händelser och 
starkare polarisering i en strid ström av både 
sanna och fejkade nyheter, väljer att identifiera 
sig och agera politiskt, nu och i vuxen ålder, 
rymmer många mångvetenskapliga forsknings
frågor. 

Forskningen har en viss slagsida åt det politiska 
deltagandets omfattning. Förklaringar av vad 
som ligger bakom dessa siffror, det vill säga vad 
som triggar eller hindrar deltagandet, är 
däremot understuderat. Vad spelar individuella, 
sociala och politiska faktorer för roll? Likaså är 
studier av deltagandets effekter för den 
enskilde, för organisationerna inom civilsam
hället och för samhället få. För de som mer på 
djupet vill förstå ungdomars politiska närvaro 
eller frånvaro i offentliga rum är det nog lika 
viktigt att efterfråga deltagarnas grundläg
gande värderingar och samhällsintresse, som 
deras handlingar. Men det är formerna som 
fångar forskarnas uppmärksamhet, medan det 
värderingsmässiga innehållet lämnas därhän, 

kanske i en underförstådd, men oinformerad, 
uppskattning av varje form av engagemang. 

Den nationella ungdomspolitiken har höga 
ambitioner när det gäller ungdomars möjlighe
ter till politiskt deltagande, antingen direkt 
eller genom civilsamhällets organisationer. 
Många ansträngningar görs och betydande 
belopp satsas. Desto mer har det förvånat oss 
hur lite som gjorts för att systematiskt utvär
dera effekten av de många försöken, för delta
garna och de involverade politiska institutio
nerna. Att jämföra de olika försök som görs 
från statens och kommunernas sida för att öka 
deltagandet förefaller vara en gemensam 
angelägenhet utifrån frågan om vad, om något, 
som är påverkbart. 

8.2 Kunskapsluckor 

Som ett stort antal av studierna visar lockar 
ungdomars politiska deltagande till sig många 
forskare som på olika analysnivåer besvarar 
centrala frågor om bland annat politisk utveck
ling, politisk kommunikation, politisk identitet, 
politiskt samhällsengagemang och civilsamhälle. 

I ljuset av vuxengenerationens allmänna oro 
över den politiska passivitet och den flyktiga 
politiska aktivism som sägs prägla så kallade 
millennials (födda 1980–94) och generation Z 
(födda 1995 och senare) är kanske bristen på 
analyser av ickedeltagande det mest anmärk
ningsvärda. Det finns skäl att fortsätta med att 
utveckla begreppen kring politiskt deltagande, 
genom empirisk prövning av nya, bredare och 
mer inkluderande men ändå stringenta model
ler, typologier och definitioner. Det är viktigt 
att beakta de olika klassmässiga, könsmässiga, 
generationsmässiga och regionala faktorerna för 
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att förstå hur olika grupper av ungdomar 
föreställer sig det politiska, och sina egna 
möjligheter till politisk handling. 

Det har också framgått att vi även i Norden 
behöver förstå mer av vad det är för strukturella 
förutsättningar som triggar eller hindrar 
gruppers ickedeltagande i politiken. Vidare är 
ideologiska, generationsspecifika och/eller 
innehållsmässiga tendenser i ungdomars 
politiska engagemang relativt understuderat. 

Det framstår som viktigt att de olika satsningar 
som görs för att öka ungdomars politiska 
engagemang klarlägger vad ungdomar från 
olika sociala grupper i olika delar av landet/
regionen/kommunen ges för faktiska möjlighe
ter att göra sig hörda och försöka påverka 
politiken. Det är till exempel känt att ungdo
mar med funktionsnedsättningar har lägre 
valdeltagande och sämre politisk delaktighet än 
andra. Forskningen kring hur denna medbor
gargrupp, som för övrigt fick rösträtt för bara 
trettio år sedan, kan erbjudas meningsfulla 
möjligheter till politisk delaktighet är eftersatt.

Med respekt och ödmjukhet inför den forsk
ning som rapporterats och exemplifierats i 
denna rapport finns fem forskningsområden 
som framstår som särskilt angelägna att 
utveckla vidare: 

1. Longitudinella, tvärvetenskapliga studier 
med blandade metoder (kvalitativa och 
kvantitativa inslag) särskilt med avseende på 
ungas egna värden, ideologier, föreställ
ningar och erfarenheter. En utveckling av 
metodologiska och teoretiska angreppssätt i 
syfte att fånga komplexa och dynamiska 
former av politiskt engagemang, som 
politiska samtal och aktioner online och/
eller offline. 

2. Studier om politiskt ickedeltagande och 
passivt deltagande i relation till sociodemo
grafiska och institutionella betingelser men 
också till idébaserade faktorer såsom demo
kratitolkningar och politiska ideologier. 
Det är inte rimligt att utgå från att allt 
deltagande är gott, inte heller att all passivi
tet avspeglar att man är politiskt till freds. 
Det är viktigt att förstå och lyssna in de 
unga människor som inte upplever sig ha 
någon betydande plats i samhället. Vanmak
tens organisering är ett angeläget forsk
ningsfält också för att blottlägga de faktorer 
och mekanismer som kan bidra till ett 
demokratifientligt politiskt deltagande. 

3. Jämförande studier av olika försök att 
erbjuda ungdomar och unga vuxna nya 
former för deltagande. Det gäller till exem
pel studier av hur olika organisationer, 
rörelser och nätverk försöker mobilisera 
deltagare för kollektivt agerande i miljöer 
präglade av individualisering, nya medbor
garskapsnormer och sociala medier. 

4. Jämförande studier av hur ”politiska arv” 
bland första, andra och tredje generationens 
invandrare påverkar deras föreställningar 
om, och deltagande i, olika politiska proces
ser.

5. Studier av hur tonåringar och unga vuxna 
gestaltar sitt samhällsengagemang i vardags
livets olika sfärer genom val av bland annat 
skola och utbildning, vänner, partner, 
konsumtion och investeringar, medlemskap 
eller volontärarbete i organisationer och 
anställning eller entreprenörskap inom 
offentlig, privat eller ideell sektor. 
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BILAGA 1. 
METODBESKRIVNING 
Denna metaanalytiska forskningsöversikt har 
som syfte att utifrån en genomgång av veten
skapliga publikationer dra slutsatser om 
forskningen kring ungas politiska deltagande 
och organisering. Översikten baserar sig på 
drygt 320 artiklar publicerade mellan åren 2015 
och 2020 från olika vetenskapliga discipliner. 
Urvalet av publikationer är framför allt baserat 
på en genomgång av relevant litteratur från 
tidskrifter samt sökmotorer genom utvalda 
sökord. Det empiriska materialet är begränsat 
till engelsk och skandinavisk litteratur. Genom 
att huvudsakligen beakta studier som publicer
ats mellan 2015 och 2020 utesluts givetvis en hel 
del tidigare publicerad litteratur. Syftet är dock 
inte att undersöka hur forskningsområdet 
utvecklats över tid. Rapporten har, genom ett 
brett empiriskt material, studerat den forskning 
som publicerats de senaste åren med beaktande 
av de teorier som då präglade forskningsområ
det. Vi menar att vi därmed fångar det samtida 
forskningsläget. Där det varit relevant har vi 
naturligtvis använt även äldre men också 
samtida litteratur av relevans för specifika 
frågor.

De publikationer som vi refererar till antingen i 
mer generella termer eller som utförligare 
exempel presenterar studier från olika veten
skapliga discipliner, olika nationella och 
transnationella kontexter och inkluderar också 
olika oberoende variabler såsom utbildning, 
kön, ålder, klass och demografiska variabler. 
Huvudsakligen har vi använt oss av Örebro 
universitets befintliga litteratursökningsresurser 
Primo liksom specialiserade ämnesguider. 

Databaserna Web of Science, Primo, Google 
Scholar och JSTOR har utnyttjats liksom 
sökmotorer online vid Anna LindhBiblioteket 
(Försvarshögskolan), University of St. Andrews 
Library och Örebro universitetsbibliotek. 

Arbetsgången kan kortfattat beskrivas i 
följande steg: 

• Precisering av frågeställning, avgränsningar. 

• Sökning efter litteratur 

• Urval av studier 

• Dataextraktion 

• Syntes 

Sökord har varit Political+participation+youth/
political+engagement+youth samt unga+politiskt+-
deltagande och unga+politisk+organisering. Vi har 
också gått igenom relevanta tidskrifter på 
området, såsom Journal of Youth Studies, Young 
och Youth & Society. Pågående forskning har 
identifierats via svenska, nordiska och europe
iska forskningsråd. Projektdatabaserna vid 
Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileums
fond har också genomsökts för att fånga ännu 
opublicerade projekt inom området. Vi har även 
inkluderat rapporter från Forte och MUCF 
liksom MUCF:s databaser för beviljade anslag. 
Genom en enkät som vi tillställt dekaner vid 
relevanta svenska universitet och högskolor har 
vi också sökt fånga pågående fakultetsfinansie
rad forskning inom området. 
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Bedömning av relevans och 
kart läggning av studier 

Sökstrategin för relevanta artiklar var framför 
allt att söka i abstrakt utifrån ett antagande att 
sammanfattningarna av studierna torde ha 
angett ungas+politiskt+deltagande/ungas+poli
tiska organisering samt det valda metodolo
giska ramverket för dessa studier. Till detta 
valdes filter om att publikationerna skulle vara 
peerreviewed, publicerats mellan 20152020 
samt vara skrivna på engelska eller svenska. 
Efter att ha bedömt vilka träffar som var 
relevanta att inkludera, fann vi 326 artiklar. 
Dessa sammanfattades i en tabell som kategori
serade studiernas metod, vetenskapliga disci

plin, teoretiska utgångspunkt, år/författare/
rubrik, nationell kontext och slutsats. Vi valde 
att numrera våra referenser i tabellen med 
hänvisning till referenslistan i slutet av rappor
ten. Nummer 1–326 innefattar det klassificerade 
empiriska materialet över nutida forskning, 
nummer 327–339 täcker de äldre verk som 
relevanta för denna studie och medan nummer 
340–347 är empiriskt material i form av 
(ickeakademisk) statistik och rapporter. 
Därutöver har vi använt oss av ytterligare ett 
tiotal publikationer som listas från och med 
nummer 348.

Tack

Joakim Ekman, professor vid Södertörn 
högskola, har i ett relativt tidigt skede av 
rapporten läst och lämnat kommentarer. En 
senare version har granskats av professor 
Hanna Wass vid Helsingfors Universitet. 
Medarbetare vid Forte har lämnat synpunkter 
under arbetets gång. Vi vill uttrycka vår 
tacksamhet för alla dessa värdefulla bidrag. 
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