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FÖRORD

I den här boken har vi sammanfattat några av de viktigaste resultaten i ett flervetenskapligt forskningsprogram om ungdomars politiska utveckling. Det utvecklades gemensamt av statsvetaren Erik
Amnå, medie- och kommunikationsvetaren Mats Ekström och utvecklingspsykologerna Margaret Kerr och Håkan Stattin vid Örebro
universitet.
Vi vill framföra ett stort tack till Riksbankens Jubileumsfond som
2008 beviljade oss ett mycket generöst programanslag. Det gjorde det
möjligt att under flera år bygga upp en unik databas och att utföra de
första studierna baserade på dessa data. Fondens stöd har sedermera
utökats med ett särskilt anslag för att göra data allmänt tillgängliga.
Vårt tack går också till Örebro universitet som på olika sätt valt att
låta vår forskningsmiljö Youth & Society (YeS) få del av universitetets strategiska satsningar.
Vår tacksamhet riktar sig vidare mot kollegor vid andra universitet som lämnat betydelsefulla bidrag till programmet såväl när det
utformades som under programtiden. Dit hör främst Martyn Barrett
(Surrey), Peter Dahlgren (Lund), Nick Emler (Surrey), Jennifer L.
Fitzgerald (Boulder, Colorado), Constance Flanagan (Wisconsin),
Bryony Hoskins (Roehampton), Marc Hooghe (Leuven), Brian Loader (York), Peter Noack (Jena), Tobias Olsson (Lund), Markus Prior
(Princeton), Dietlind Stolle (McGill), Judith Torney-Purta (Maryland), Ariadne Vromen (Sydney) och Michael Xenos (Wisconsin).
Genom extern rekrytering har vi lyckats engagera många skickliga
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och hängivna medarbetare. Vi vill tacka alla dessa som genom sina
studier på olika fält fört forskningsprogrammet framåt: doktoranderna Ali Abdelzadeh, Viktor Dahl, Hebbah Elgindy, Oula Hussein och
Sofia Sohl samt forskarna Yunhwan Kim, Marta Miklikowska, Silvia
Russo, Adam Shehata, Lauree Tilton-Weaver, Maarten van Zalk, Johan Östman, Metin Özdemir och Sevgi Özdemir.
Ett särskilt tack vill vi också rikta till projektsekreterarna Marie
Nilsson och Tara Lindén. De har skött det dagliga arbetet med att
noggrant och säkert bygga upp databasen och inte minst utbilda och
samordna alla testledare som utfört delar av datainsamlingen. Under
hela programmet har vårt arbete också underlättats av stödet från institutionens forskningsadministratörer Maria Holmström och Kristina Lexell.
En avgörande faktor för databasens uppbyggnad och kvalitet har
naturligtvis varit att många individer ansett det motiverat att fylla i
våra enkäter, ofta år efter år. Vi vill därför tacka alla de ungdomar
och föräldrar som medverkat i vår studie. Vårt tack går slutligen till
den politiska ledningen, förvaltningscheferna och skolledarna i den
kommun som lät oss få tillgång till schemalagd tid i skolorna.
Boken är ett resultat av flera personers arbete: Erik Amnå skrev
kapitlen 1, 6 och slutordet, Håkan Stattin skrev kapitel 2, Mats Ekström och Håkan Stattin skrev kapitlen 3 och 5, och Mats Ekström
skrev kapitel 4.
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Vårt forskningsprogram har haft syftet att besvara frågan: Genom vilka mekanismer och processer utvecklar tonåringar och unga vuxna sitt samhällsengagemang?
Den frågan är central inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet politisk socialisation. På både mikro- och makronivå studeras
hur människor blir medborgare. Tidigare sysslade socialisationsforskningen mest med systemfrågor kring de demokratiska styrelseskickens stabilitet och fortlevnad (Hooghe, 2004). På systemnivån handlar
socialisationsstudierna om att beskriva, förstå och förklara hur nya
generationer av medborgare antingen växer in i eller vänder sig bort
från de politiska kulturer och strukturer som tidigare generationer
byggt upp. Numera äger socialisationsstudier främst rum på individnivån. Man vill veta när och framför allt hur skillnader i barns och
ungas kunskaper, värderingar, färdigheter, känslor och aktiviteter
växer fram. Man undersöker ”de mönster och processer genom vilka
individer engageras i politisk utveckling och lärande när de konstruerar sina särskilda relationer till de politiska miljöer som de lever i”
(Sapiro, 2004, s. 3).
Forskningen om politisk socialisation har utvecklats inom olika
akademiska ämnen. Utifrån disciplinernas olika traditioner analyseras vad utvecklingspsykologen Constance Flanagan har kallat de
”mini-polities” eller medierande institutioner, som skola, medier och
föreningar, som spelar en integrerad del i att ”hjälpa tonåringar att
formulera idéer om sitt medlemskap, sina rättigheter och skyldighe[9]
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ter som medborgare i en vidare politisk gemenskap” (Flanagan, 2013,
s. 18). Exempelvis studerar pedagoger skolans betydelse, utvecklingspsykologer interaktionerna inom familjen och medieforskare mediernas inverkan medan statsvetare bland annat intresserar sig för politiska beteenden och partival.
Forskningsfältet etablerades kring mitten av 1960-talet (Green
stein, 1965; Easton & Dennis, 1969; Hess & Torney, 1967). Utvecklingen därefter har varit långtifrån rätlinjigt expansiv. Forskningen
fick utstå kritik för en påstådd oförmåga att kunna förstå det sena
1960-talets studentrevolter. När socialisationsforskarna på 1970-talet
misslyckades med att förklara ungdomars politiska utveckling utifrån
deras familjebakgrunder talade man till och med om att hela forskningsområdet var nära att dö i förtid (Niemi & Hepburn, 1995, s.
7). Forskarnas relativa ovilja att inkludera ungdomarnas faktiska vardagsliv i sina analyser sänkte också trovärdigheten för politisk socialisationsforskning (Jennings, 2001). Forskningen har även kommit att
ifrågasättas på mer principiella grunder. Ända in i vår tid, om än allt
mer sällan, har socialisationsforskare utgått från en föreställning om
att barn är passiva mottagare av de vuxnas försök att forma dem till
givna sociala roller (Buckingham, 2000, s. 13; se även Ichilov, 1990).
Från ett systemperspektiv utgör socialisationen litet tillspetsat
uttryckt en balans mellan medborgarnas systemanpassning och individuella utveckling. Socialisationsforskningens slagsida mot det förra
har inneburit att man utelämnat vissa socialisationseffekter. Att en
socialisationsprocess också kan generera oavsedda och ovälkomna resultat har inte problematiserats. Allt samhällsengagemang liksom allt
deltagande har samtidigt betraktats som något bra. Forskningen om
politisk socialisation har i så måtto varit politisk utan att alltid inse
eller erkänna det. Betecknande nog har den utvecklingspsykologiska teorin om positiv ungdomsutveckling (”positive youth develop
ment”) okritiskt fått stå som modell också för en framgångsrik politisk socialisation (Amnå, 2012).
Att demokratin ofta växer underifrån och att samhällsengage[10]
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manget inte sällan är en mer eller mindre våldsam reaktion mot
politiska beslut(sfattare) är insikter som skulle kunna bilda alternativa utgångspunkter för politiska socialisationsstudier (McDevitt
& Chaffee, 2002). Med tiden har också allt fler forskare kommit att
betrakta uppväxttiden som något mer än en tid för träning och repetitioner inför en annalkande debut i en redan färdigutvecklad politisk
vuxenvärld. De har därför skaffat sig såväl teoretiska som metodo
logiska förutsättningar för att kunna fånga in barnens och ungdomarnas egna handlingsmöjligheter, drivkrafter och val (Connell, 1971;
McDevitt & Chaffee, 2002; Shani, 2009).
EN SAMHÄLLSANGELÄGENHET

Forskningsfältet kan inte förstås till fullo utan att man också beaktar
det stora intresse som finns i samhället kring den politiska utvecklingen i ungdomsåren. Närmare bestämt handlar det om en allmän
oro, ibland gränsande till moralpanik. Det är förvisso inget unikt för
vår samtid men ideligen larmas det om att det går utför för ungdomarna. Litet hårdraget framställer föräldragenerationen ibland sina
ungdomar som naiva, oansvariga, illojala och bekväma. Somliga tvivlar på att barnen står beredda att axla ansvaret för demokratin. De
befarar att det demokratiska arv som förmödrar och förfäder lämnat
efter sig ska förskingras. Men också forskare har påstått att dagens
svenska ungdomar inte ens anser själva demokratin vara viktig – en
del unga skulle till och med föredra diktatur i stället (Lindberg, 2011;
Amnå, Kokkonen, Persson & Stattin, 2011).
Även om en del vuxna larmar utifrån en kraftigt idylliserad bild
av sin egen ungdomstid, kan man inte bara avfärda undergångsprofe
tiorna som helt gripna ur luften. Det finns statistiskt stöd för att ungdomarna i varje fall inte agerar politiskt på samma sätt som sina föräldrar. De går exempelvis inte in i partier, inte heller blir de medlemmar i
föreningar i samma utsträckning som sina mammor och pappor (SOU
2016:5; Vogel, Amnå & Munck, 2004). Inte heller tycks ungdoms
[11]
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generationens normer om vad som utmärker en god medborgare vara
desamma som föräldragenerationens (Inglehart & Welzel, 2005).
Denna oro är inget begränsat svenskt fenomen. Så gott som överallt i de västliga demokratierna dryftas liknande bekymmer (Vromen,
2003; Hooghe, 2004; Zukin et al., 2006; Sloam, 2012). På lokala,
nationella, europeiska och internationella nivåer överväger och iscensätter politiker åtgärder för att antingen mer effektivt skola in ungdomarna i befintliga politiska strukturer eller öppna nya vägar som ger
dem en röst i etablerade politiska institutioner. Det kan till exempel
vara ungdomsparlament och så kallade strukturerade ungdomspolitiska dialoger mellan beslutsfattare och ungdomsorganisationer.
Det finns flera alternativa förklaringar till framväxten av vad som
tycks vara annorlunda normer, beteenden och kunskaper bland samtidens ungdomar i västliga demokratier. Somliga håller ungdomarna
själva ansvariga. Om man tror dem om att vara kapabla till egna ställningstaganden blir det följdriktigt att kritisera deras val av normer
och handlingar. Inte minst genom framväxten av nya populärkulturer
och teknologiska möjligheter har det blivit möjligt för den uppväxande generationen att bygga sina egna ”egenvärldar” (Ziehe, 2007). En
del uppfattar detta som ett hot mot stabiliteten i demokratiska regimer, andra ser det snarare som något löftesrikt att nya generationer
använder demokratins frihetsgrader för att utveckla demokratierna
utifrån sina förutsättningar.
Det finns dock forskare som menar att det mest av allt handlar
om att föräldragenerationen svikit ungdomarna. I sin nya bok Our
Kids tecknar exempelvis statsvetaren Robert Putnam, mest känd för
studien Bowling Alone som handlade om det eroderande sociala kapitalet i USA, bilden av en galopperande ojämlikhet stick i stäv mot
den stora amerikanska drömmen. Skillnaden ökar mellan dem som
har och dem som inte har. Barnen till de välutbildade utvecklas i allt
mer positiv riktning när det gäller utbildning, hälsa, social hälsa och
så vidare. De lågutbildade föräldrarnas barn får allt sämre möjligheter
att utforma sina liv som de önskar. De lämnas åt sitt öde utan några
[12]
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trygga miljöer med vuxna förebilder närvarande. Vad Putnam kallar
möjlighetsgapet (”opportunity gap”) mellan olika medborgargrupper har vuxit (Putnam, 2015).
Det stora samhällsintresse som är knutet till ungdomars politiska
utveckling skapar efterfrågan på data från socialisationsforskare. Man
måste dock vara försiktig när man drar generella slutsatser av vad
unga människor rapporterat vid en viss tidpunkt. Det går inte att vara
helt säker på om det är utsagor som bara gäller en viss generation,
en viss livscykel eller den alldeles speciella historiska period under
vilken undersökningen ägde rum. Om det är så att de mönster som
avtecknar sig i tidiga år står sig oförändrade livet igenom, då kan man
verkligen tala om en generationseffekt. Men attityderna skulle också
bara kunna vara uttryck för den livscykel ungdomarna befann sig i just
då och som inte nödvändigtvis kommer att vara densamma när de
kommer in i en annan fas av sina liv. En tredje möjlighet är att data
bara återspeglar de händelser som präglade den särskilda historiska
perioden när undersökningen genomfördes.
Den som vill dra några mer långtgående slutsatser från våra eller
andra studier om samtidens ungdomar bör ha dessa tre tolkningsmöjligheter i minnet. Syftet med vårt forskningsprogram har uteslutande
varit att studera individernas politiska utveckling under deras centrala ungdomsperiod i ett tidsfönster som sträcker sig från 2010 till
2015. Genom att följa samtidens ungdomar under ett antal år i deras
vardagsliv ville vi förstå de mekanismer och de processer genom vilka
de formar sina värden, värderingar, kunskaper och beteenden.
VÅRT FORSKNINGSPROGRAM

Det här forskningsprogrammet, ”Political Socialization and Human
Agency: The Development of Civic Engagement from Adolescence
to Young Adulthood” (Politisk socialisation och aktörskap: Utvecklingen av ungdomars medborgerliga engagemang), började utvecklas runt år 2006. Det skedde gemensamt av utvecklingspsykologer
[13]
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(Margaret Kerr och Håkan Stattin), medievetare (Mats Ekström)
och statsvetare (Erik Amnå). Tillsammans med dussintalet kollegor
från de tre akademiska disciplinerna närmade vi oss forskningsområdet politisk socialisation utifrån ett antal teoretiska frågor inom
våra ämnen. Vars och ens nyfikenhet var med andra ord förankrad
inom respektive akademisk disciplin. Ett antal teoretiska utmaningar
preciserades (Amnå et al., 2009). Målet var att etablera ett långvarigt,
systematiskt samarbete som skulle skapa förutsättningar för att besvara några av socialisationsforskningens viktigaste frågor. Med hjälp
av goda argument och unika data skulle forskare inom programmet,
men också andra kollegor, kunna lämna viktiga teoretiska och empiriska bidrag till den internationella socialisationsforskningen.
Det är förvånande att denna typ av flervetenskapligt samarbete
varit tämligen sällsynt inom ett i grunden så flervetenskapligt forskningsfält (Amnå, 2012). Socialisationsforskningens historia kan visa
upp flera exempel på att det skett avgörande genombrott när olika
discipliner samarbetat. Ett exempel är statsvetaren Connells och utvecklingspsykologen Vygotskys innovativa idéer om att ungdomar är
aktiva agenter som medvetet skapar sina aktiviteter (Connell, 1972;
Vygotsky, 1978). Ett annat bidrag i samma riktning har kommunikations- och medieforskare stått för genom sin utveckling av teorier
och instrument för att förstå vardagslivets politiska kommunikation
(McLeod, Shah, Hess & Lee, 2010).
I likhet med andra delar av forskningen om samhällsengagemanget har socialisationsforskningen vilat på en individualistisk förklaring av politiskt beteende (Campbell, 2013, s. 34). Varken teoretiskt,
metodologiskt eller statistiskt har forskningen fångat politikens sociala dimensioner. Utan det sociala, ekonomiska och kulturella sammanhanget kan en individs samhällsengagemang inte förstås (Zuckerman, 2005).
Förvisso har forskarna övertygande kunnat visa på en rad starka
samband mellan politiskt deltagande och utbildning, kyrkobesök, politisk kunskap, politisk övertygelse och medborgardygder. Men med
[14]
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vissa viktiga undantag (Tingsten, 1937; Jennings & Niemi, 1968;
Jennings, Stoker & Bowers, 2009; Huckfeldt, 1983) tycks de inte ha
uppmärksammat att dessa också har en social dimension (Campbell,
2013, s. 33). Inte minst medievetare har utforskat denna sociala dimension av socialisationen i studier av ungas nyhetsanvändning och
deras politiska samtal med föräldrar och vänner (McLeod, Shah, Hess
& Lee, 2010).
Om man vill studera individers politiska utveckling över tid i
strikt mening kan man inte göra det utan tillgång till data om hur
människor utvecklas över tid. De allra flesta studier på fältet har saknat tillgång till sådana longitudinella data och har i stället baserats på
tvärsnittsdata från två vanligen ganska näraliggande tidpunkter. Vi
bestämde att vi årligen under sex år skulle följa ett antal kohorter (ett
sampel av personer födda samma år) av personer. Vi valde kohorter
av ungdomar och unga vuxna som var 13, 16, 20, 22 och 26 år gamla
och följde var och en av dessa kohorter över fyra–fem år. Det har
möjliggjort att studera utvecklingen från 13 till 30 år. Utifrån en flervetenskaplig teoretisk förförståelse om hur unga människor utvecklas
över tid ville vi bygga upp en flervetenskaplig longitudinell databas
som också kunde användas internationellt (Amnå, Ekström, Kerr &
Stattin, 2009).
I kontrast mot mycket av den tidigare socialisationsforskningen
fanns det skäl att pröva om inte ungdomar mer än vad många trott
agerar och väljer sin politiska utveckling. Inte så att individerna agerar autonomt i vakuum, men de gör val inom gränserna för ett antal
ramar i samhället.
Det här forskningsprogrammet har handlat om unga individer i
Sverige under 2010-talet. Givetvis ger makrofaktorerna i vårt land individerna bestämda grader av frihet till följd av bland annat Sveriges
moderniseringsgrad, kvaliteter i de offentliga institutionerna, utbredning av socialt kapital och medborgarerfarenheter av förenings- och
frivilligengagemang (Amnå & Zetterberg, 2010). Eftersom nordamerikanska studier hittills har dominerat fältet, har kunskaperna om
[15]

Ungdomars politiska utveckling

unga människors politiska utveckling mestadels baserats på data hämtade från den i många avseenden mycket speciella politiska, kulturella
och sociala miljö som rått i USA (Jennings, 2007). Undersökningar
om svenska ungdomars politiska utveckling var länge mycket sällsynta (Anders Westholms avhandling från 1991 är ett av dessa undantag).
Studier baserade på den här databasen kan således inte utan vidare generaliseras till andra länder. På goda grunder kan man förmoda
att de svenska och västeuropeiska förutsättningarna för politisk socialisation är annorlunda än exempelvis nordamerikanska. Inom det
europeiska mellanstatliga samarbetet kring ungdomsfrågor finns det
exempelvis ett mål att uttryckligen främja ”ett aktivt medborgarskap”
(Rådets resolution 2009/C311/01). Två av den svenska ungdoms
politikens tre mål gäller att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska
ha ”makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutveckling”
(Prop. 2013/14:191). Skolans arbete med värdegrund, demokratiska
arbetsformer och andra erfarenheter av att delaktighet liksom möjligheten av försörja sig själv, anges som några viktiga förutsättningar
för en politisk socialisation.
Den svenska barnrättspolitiken har en identisk strävan efter att
barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och
trygghet samt delaktighet och inflytande (Prop. 2008/09:1, utgiftsområde 9). För att följa upp ungdomspolitiken finns det till och med
en särskild statlig myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Vidare har riksdagen
uppdragit åt svensk förskola och skola att ”i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”.
(SKOLFS 2010:37; även Almgren, 2006; Ekman, 2007). I svenska
skolor kan man också tala om politik och hantera politiska kontroverser (Ljunggren, Unemar Öst & Englund, 2015). I en del andra länder
är sådant tal mer eller mindre förbjudet.
När jämförelser ska göras mellan hur ungdomar utvecklas politiskt i olika länder måste sådana makrofaktorer vägas in. Olika skol[16]
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system liksom skilda traditioner för civilsamhällets organisationer
tillhör sådant som kan påverka hur ungdomar utmejslar sina politiska
identiteter.
FORSKNINGSFRÅGORNA

Utifrån forskningsläget ville vi bidra till socialisationsforskningen
genom att utveckla nya teoretiska perspektiv och forskningsansatser.
Det handlade inte minst om att utforma frågor som kunde fånga upp
ungdomars egna initiativ, påverkansförsök och val. Vi ville studera
vardagslivets interaktioner utifrån en teoretisk ståndpunkt om en
mer ömsesidig påverkan än vad som i regel utmärkt tidigare studier.
Det ville vi bland annat göra genom att ta in rapporter från ungdomarnas föräldrar och bästa kompisar. Vidare önskade vi studera
samspelet mellan ungdomarnas olika vardagsmiljöer i stället för att
studera skola, kompisar och föräldrar var för sig, som varit det vanliga. På så sätt skulle vi kunna jämföra de olika socialisationsagenternas
relativa inflytande. Vi skulle därtill kunna följa hur ungdomar driver
sina frågor i olika delar av vardagslivet. En av våra forskningsfrågor
gällde exempelvis om ungdomarnas politiska aktiviteter på internet
var integrerade med andra sociala och politiska aktiviteter offline.
Vi ville också upprätthålla en begreppslig klarhet kring det politiska för att till exempel kunna se i vad mån ungdomars politiska
utveckling huvudsakligen kan förstås som en allmän mognadsprocess
eller om den snarare består av något mer specifikt politiskt. Samtidigt sökte vi efter instrument som hade kapacitet att fånga in andra
former för samhällsengagemang som kanske inte var politiska i strikt
mening men som skulle kunna utvecklas till det över tid. Vår strävan
var att förstå även relativt outforskade former för samhällsengagemang. Dit hör de olagliga metodernas såväl som icke-deltagandets
mekanismer och processer.
Sist men inte minst ville vi arbeta med longitudinella data, det
vill säga data som handlar om vad som händer över tid. Vi menar att
[17]
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man strängt taget inte kan förstå de politiska socialisationsprocesserna med mindre än att man också följer hur mekanismer och processer
utvecklas över tid. Här ville vi bland annat att lämna ett bidrag till den
långa traditionen av socialisationsstudier som brottats med frågorna
om vilka delar av tonårstiden och det unga vuxenlivet som egentligen
kan sägas vara mest avgörande i ungdomarnas politiska utveckling
och när de olika miljöerna kan sägas vara som mest betydelsefulla.
METOD OCH DATA

Forskningsprogrammet handlar om hur tonåringar och unga vuxna
i vardagslivets sociala interaktioner utvecklat politiska värderingar,
attityder, kunskaper och beteenden i Sverige åren 2010–2015. Närmare bestämt är det en studie om ungdomar i en stor svensk stad
som motsvarar ett nationellt genomsnitt när det gäller bland annat
inkomstnivåer, sysselsättningsgrad och andel invandrare. Projektet
bygger på en accelererad longitudinell studie med fem överlappande
kohorter som täcker ett åldersspann från 13 år till 30 år.
De yngre respondenterna nådde vi genom ett antal olika skolor.
Där fyllde eleverna i enkäter under ca två lektionstimmar (med mellanliggande paus för intag av dryck och chokladbit). De enda vuxna
som var närvarande i klassrummen var våra egna utbildade testledare. På flera sätt, bland annat genom information till föräldrarna,
informerade vi om att deltagande var frivilligt. Dessa elever gav oss
i sin tur namnen på sina bästa kompisar. För de respondenter som
slutat skolan drog vi ett slumpmässigt urval ur populationen och gav
dem möjligheten att välja antingen en pappersversion eller en webbversion av enkäten. Alla som deltog fick en viss ersättning i form av
pengar till klasskassan eller individuella värdecheckar. Enkäten till
föräldrarna fanns tillgänglig på sex språk. Studien är prövad och godkänd av den regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala. Svarsfrekvenser och bortfall framgår av tabell 1.1. Databasen finns tillgänglig
för allmänt bruk via webbplatsen www.oru.se/yes.
[18]

1. Politisk socialisation
Tabell 1.1. Kohorter och deltagande.

Kohort
1

Kohort
2

2010 (valår)

2011

2012

2013

2014 (valår)

2015

13 år/årskurs 7

14 år/årskurs 8

15 år/årskurs 9

18 år/3:a klass

Mål: 883 (987)
Snöboll: 79
(196)*

Mål: 843 (954)
Föräldrar: 450
(954)

16 år/första
året på
gymnasiet

17 år/2:a klass

Mål: 904 (960)
Snöboll: 249
(435)*
Föräldrar: 564
(960)

Mål: 695 (935)
Snöboll: 802
(1035)
Föräldrar: 312
(889)
Efter valet uppföljning: 1125
(1539) **

Mål: 668 (927)
Snöboll: 718
(1000)

16 år/1:a klass

17 år/2:a klass

18 år/3:a klass

20 år

Mål: 892 (1052)
Snöboll: 249
(435)*
Föräldrar: 584
(1052)

Mål: 807 (996)
Snöboll: 79
(196)*
Föräldrar: 443
(981)

Mål: 749 (916)

Mål: 467 (939)
Snöboll: 165
(384)
Efter valet uppföljning: 1125
(1539) **

Kohort
3

Kohort
4

Kohort
5

Mål: 723 (934)
Snöboll: 885
(1125)

20 år

22 år

24 år

Mål: 605 (980)
Snöboll: 541
(1026)*

Mål: 600 (983)
Snöboll: 629
(1104)*

Mål: 571 (972)
Snöboll: 630
(1125)*

22 år

24 år

26 år

Mål: 539 (932)
Snöboll: 394
(586)

Mål: 564 (976)
Snöboll: 351
(573)

Mål: 537 (970)
Snöboll: 313
(543)

26 år

28 år

30 år

Mål: 606 (990)
Snöboll: 541
(1026)*

Mål: 597 (988)
Snöboll: 629
(1104)*

Mål: 577 (977)
Snöboll: 630
(1125)*

Siffrorna bakom varje datainsamlingsgrupp anger antalet deltagare, dvs. personer som fyller i ett
frågeformulär. Siffrorna inom parentes visar den totala provstorleken.
* Snöbollsgrupperna för kohort 1 och kohort 2, samt för kohort 3 och kohort 5 beräknas tillsammans på grund av överlappande nomineringar.
** Uppföljningsgruppen efter valet består av väljare från kohort 1 (både huvudenkät och snöboll), liksom de faktiska deltagare (de som fyllt i enkäten under våren 2014) från kohort 2 våg 4.
Dessa grupper beräknas tillsammans.
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DEN HÄR BOKEN

I den här boken redovisas några av de resultat vårt forskningsprogram
kommit fram till (Amnå, Ekström, Kerr & Stattin, 2009). Hittills har
programmets forskare publicerat sina studier i ett stort antal engelskspråkiga artiklar och bokkapitel. Publiceringen fortsätter. Här presenterar vi för första gången på svenska de viktigaste rönen om hur
svenska tonåringar och unga vuxna utvecklas i politisk bemärkelse.
Det närmast följande kapitlet handlar om en av de starkaste förklaringsfaktorerna till bland annat politiskt beteende: det politiska
intressets (och ointressets) utveckling från att man är ung tonåring
till dess att man är ung vuxen.
I bokens tredje kapitel analyseras de politiska samtal som sker i
vardagslivets olika sammanhang och som kan ses som ett slags övningsrum med stor betydelse för den politiska socialisationen. Det
fjärde kapitlet ägnas åt hur internet används, vad det betyder för
samhällsengagemanget och hur det fungerar i relation till andra former för politiskt engagemang. Kapitlet därpå behandlar ungdomars
värderingar, hur medieanvändningen kan påverka utvecklingen av
värderingar, hur föräldrarnas värderingar och ungdomarnas uppfattningar samspelar (eller inte) med varandra. I det sjätte kapitlet
presenteras några studier av det politiska deltagandet. I avslutningskapitlet formuleras några sammanfattande slutsatser.

[20]

2. DET POLITISKA INTRESSET

Hur utvecklas ett politiskt intresse? En del människor är intresserade
av politik. Andra är det inte. I senaste tillgängliga European Social
Survey (ESS Round 6, 2012) var det bara 45 procent av de tillfrågade som rapporterade att de var ganska eller mycket intresserade av
politik; på samma sätt var år 2013 andelen som var något eller mycket intresserade av politik i USA 41 procent (ANES uppgifter, 2012,
webbenkät). Det här är siffror som rör den vuxna befolkningen. Hur
ser det ut för ungdomar?
Om man ska sätta fingret på en faktor som styr ungdomars politiska utveckling så är det deras politiska och samhällsmässiga intresse.
Intresset för politik och samhälle är navet i unga personers politiska
utveckling och är en nyckel för att förstå deras politiska aktiviteter här
och nu och i framtiden (Verba et al., 1995). Är man intresserad av politik och samhällsfrågor så är sannolikheten större att man engagerar
sig aktivt. Det är svårt att tänka sig ett annat scenario, men det kan
inträffa om man exempelvis blir personligt drabbad av ett beslut som
någon annan fattat. Normalläget är att ungdomar som är politiskt
intresserade tycker att det är viktigt att ha koll på nyheterna, att det
är roligt att diskutera politiska frågor med sina vänner och under lektioner, de finner nöje i att diskutera med sina föräldrar och på internet, samt tycker att det här med politik och samhälle väcker positiva
känslor och är något man vill lägga ner tid på. I korthet är just ungdomarnas politiska intresse den faktor som bäst förklarar varför de talar
med andra om vad som händer i samhället och engagerar sig politiskt.
[21]
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Den fundamentala frågan är således hur intresserade av politik
och samhälle ungdomar är. Är detta ett brinnande intresse, något
man inte upplever är viktigt, eller något som man aktivt undviker?
Vi ställde frågorna ”Hur intresserad är du av politik?” och ”Hur intresserad är du av vad som händer i samhället?”. Deltagarna kunde
svara på en skala som gick från ”Totalt ointresserad” (1) till ”Mycket
intresserad” (5). Vi såg närmare på deltagarna som svarade att de var
ganska eller mycket intresserade (se figur 2.1). Den andelen ökade
över tid; 14 procent av 13-åringarna svarade att de hade ett stort intresse (ganska eller mycket) för politik, men betydligt fler, 37 procent,
av dem som var 28 år svarade att de hade stort intresse för politik.
De ungdomar och unga vuxna som hade stort intresse för vad som
händer i samhället var ännu fler än de som hade stort intresse för
politik. Nästan hälften av 13-åringarna (40 procent) svarade att de
hade stort intresse för vad som händer i samhället. Mer än dubbelt så
många av 28-åringarna, 83,5 procent, hade stort intresse för vad som
händer i samhället.
Figur 2.1. Utvecklingen över tid för det samhälleliga och det politiska intresset.

Ålder
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Svaret på frågan om hur intresset för politik och samhälle förändras över tid är att det ökar – och ökningstakten är högre i ungdoms
åren än i unga vuxenår. När det gäller intresset för politik finner vi
inga förändringar över tid för de unga vuxna. Det är runt 35–36 procent som är intresserade. Genomgående finner vi också att det samhälleliga intresset är betydligt större än intresset för politik.
Det som främst verkar hända över tid är att de som har ringa
intresse för politik och samhälle minskar kraftigt. I figur 2.2 redovisar vi hur 13-åringarna svarade på frågan om intresset för politik
och vi jämför dem med unga vuxna vid 28 års ålder. Över hälften
av 13-åringarna svarade att man var totalt ointresserad eller inte
alls hade intresse för politik (53,6 procent). I den åldern dominerar
alltså ointresset. Andelen ointresserade är betydligt mindre bland
28-åringarna. Färre än var femte (19 procent) svarade att man var
totalt ointresserad eller inte alls hade intresse för politik.
Figur 2.2. Intresset för politik bland 13- och 28-åringar.

Om de totalt ointresserade

Det är viktigt att notera att det speciellt i ungdomsåren finns en betydande andel ungdomar som är totalt ointresserade av politik. I själva
[23]
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verket svarade var fjärde 13-åring (28 procent) att de var totalt ointresserade av politik. Av 28-åringarna var det endast var 6 procent
som var totalt ointresserade av politik.
Att sakna intresse för politik betyder emellertid inte att man per
automatik saknar intresse för vad som händer i samhället. Det var
endast 7 procent av 13-åringarna som svarade att de var totalt ointresserade av vad som händer i samhället. En försvinnande låg andel
(0,1 procent) av 28-åringarna svarade att de var totalt ointresserade
av vad som händer i samhället.
Från inte särskilt till ganska intresserad

Figur 2.3 visar hur 13- och 28-åringarna svarade på frågan om de var
intresserade av vad som händer i samhället.
Figur 2.3. Intresset för samhällsförhållanden bland 13- och 28-åringar.

Det vanligaste svaret i 13-årsåldern var att man inte var särskilt intresserad. Men det förändras över tid, för det mest dominerande svaret
bland 28-åringarna var att de var ”ganska intresserade”.
Om man ska sammanfatta utvecklingen över tid kan man således
konstatera att ungdomars och unga vuxnas intresse för vad som hän[24]
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der i samhället är betydligt större än deras intresse för politik i alla
åldrar. Man kan också konstatera att:
• Intresset för politik och samhälle ökar gradvis över tid. Andelen som är mycket eller ganska intresserad av politik är nästan
tre gånger större i 28-årsåldern än i 13-årsåldern. Intresset för
samhället är dubbelt så stort bland 28-åringarna jämfört med
13-åringarna.
• Det är främst andelen som har litet intresse eller är ointresserade av politik och samhälle som minskar över tid.
• Vi har i vårt forskningsprogram av flera skäl specialstuderat de
ungdomar som säger att de är totalt ointresserade av politik
och samhälle. Den andelen är relativt stor i unga år när det
gäller det politiska intresset, mer än var fjärde 13-åring svarade att de var totalt ointresserade av politik. Det var betydligt
färre 28-åringar som sa samma sak (8 procent). Det var således
väldigt få vuxna som svarade att de var totalt ointresserade av
vad som händer i samhället.
Könsskillnader

Det finns ringa skillnader mellan pojkar och flickor i unga år när det
gäller intresse för samhälle eller politik. I unga vuxenår är pojkarna
mer intresserade, men könsskillnaderna är små.
Invandrare

En del av deltagarna hade föräldrar som var födda i andra länder. Vi
har undersökt om intresset för politik och samhälle skiljer sig mellan
de ungdomar och unga vuxna som hade svenska föräldrar och dem
som hade föräldrar som kom från andra länder. Vi finner inga eller
mycket små skillnader mellan ungdomar vars föräldrar kom från andra skandinaviska länder eller från länder i Europa. Om föräldrarna
kom från länder utanför Europa finner vi emellertid skillnader, och
speciellt i unga år. Det fanns ett mindre politiskt intresse bland ung[25]
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domar vars båda föräldrar kom från länder utanför Europa. Det fanns
däremot inga skillnader när det gäller intresse för vad som händer i
samhället. I unga vuxenår fann vi inga skillnader mellan de här grupperna vare sig för politiskt intresse eller samhällsintresse.
Varifrån kommer det politiska intresset?

Intresset för politik och intresset för samhället hänger samman. Är
man intresserad av vad som händer i samhället är man ofta också
intresserad av politiska förhållanden. Man kan också se att dessa två
intressen påverkar varandra över tid. Ett intresse för samhällsfrågor
leder över tid till ett ökat intresse för politiska frågor. Det omvända
gäller också. Ett intresse för politik leder över tid till ett ökat intresse
för vad som händer i samhället. Intressena fungerar som kommunicerande kärl över tid. Särskilt tydligt är att ett samhällsintresse leder
till ett ökat intresse för politiska förhållanden över tid. Detta kan ha
sociala implikationer. Skolans roll är att ge ungdomar goda kunskaper om samhället och världen. Om ungdomar tycker att det är viktigt
kan ett långsiktigt intresse för politik utvecklas.
Det politiska intressets stabilitet

Stabiliteten i det politiska intresset är viktig. Det är bra att känna
till huruvida det finns ett fönster för förändringar och när det i så
fall stängs. De förhållanden som teoretiskt sett skulle kunna påverka
ungdomars politiska intresse har då ingen genomslagskraft. Statsvetaren Markus Prior (2010) visade nyligen att det redan i 20-årsåldern
finns en kraftig stabilitet över tid i politiskt intresse. De som var intresserade fortfor att vara intresserade, och de som var ointresserade
fortsatte att vara ointresserade. Priors slutsats var att ”antingen har
du det intresset eller inte”, samt att det var få krafter som kunde förändra intresset över tid efter 20-årsåldern. För oss innebär detta att vi
måste undersöka utvecklingen av politiskt intresse före 20-årsåldern.
Om man endast undersöker skillnader i medelvärden eller procent
och inte tar hänsyn till stabiliteten i det politiska intresset, förleds
[26]
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man därtill att tro att intresset ökar för alla ungdomar över tid. Men
det kan finnas undantag till detta. För vissa kan ett nyvaknat intresse
minska över tid. Vi har undersökt båda dessa sätt att se på stabilitet
och förändring i ungdomars och unga vuxnas politiska intresse.
Två motsatta perspektiv har dominerat forskningen om stabilitet och förändring i litteraturen. Hypotesen om en livslång öppenhet
utgår från att människor är öppna för förändringar under hela livet
(Sears, 1983). Enligt denna idé svänger det politiska intresset över tid.
Mot denna hypotes ställs idén om stabilitet, där politiska attityder är
mer resistenta mot förändringar. Enligt denna uppfattning består det
vi lär oss tidigt i livet över tid.
Vi undersökte stabiliteten (uttryckt i en vanlig korrelationskoefficent) över två år för olika åldersperioder. Resultaten visas i tabell
2.1. Stabiliteten (det vill säga korrelationskoefficienten) var relativt
låg för gruppen 13-åringar (0,35). För övriga åldersgrupper var den
betydligt högre (från 0,60 till 0,70). Andra raden visar hur stor andel av personerna som skattade sitt politiska intresse identiskt över
tid. Det var en minoritet som gjorde det bland 13- och 16-åringarna,
men det var en majoritet som hade identiska skattningar i de äldre
åldersgrupperna.
Slutligen undersökte vi hur många som skilde sig högst en poäng
på den femgradiga skalan över två år. Det gjorde mer än 90 procent
i de tre äldsta åldersgrupperna, och 80 procent i de två yngre grupperna. Det tycks som om det politiska intresset börjar stabilisera sig
redan runt 16 års ålder.
Tabell 2.1. Stabiliteten i politiskt intresse över två år (korrelationskoefficient) och den procentuella andel personer som hade identiskt värde över två år eller ändrade sig en poäng
upp eller ner.
Ålder

			
Korrelationskoefficient		
Identisk poäng (%)		
Från +1 till -1 poäng (%)

13–15
0,35
39,3
78,2

16–18
0,60
44,8
83,4
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20–22
0,65
55,3
93,5

22–24
0,66
55,2
94,8

26–28
0,70
63,8
95,5
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Vi frågade oss också hur stor andel som gick från ointresse för politik
till ett stort intresse över en period av två år, samt hur stor andel som
gick från ett stort intresse i en ålder till ett ointresse för politik två år
senare. Svaren på dessa frågor finns i tabell 2.2.
Vi har delat in deltagarna i tre grupper: Litet intresse för politik (totalt ointresserad eller inte alls intresserad), Medelmåttigt intresse (inte
särskilt intresserad) och Stort intresse (ganska eller mycket intresserad). Man ska läsa tabell 2.2 radvis. Exempelvis: av de personer som
vid 13 års ålder hade lågt intresse för politik var det 61,3 procent som
två år senare fortfarande hade ett lågt intresse. En del (28,6 procent)
hade två år senare ett medelintresse. Slutligen, av dem som hade lågt
intresse vid 13 års ålder var det endast 10,1 procent som svarade att de
hade ett högt politiskt intresse två år senare. Denna andel blir mindre
och mindre ju äldre personerna är. I 26-årsåldern är det endast 4,4
procent som ändrar sig från ett lågt till ett högt intresse över två år.
Tabell 2.2. Förändringar över två år i deltagarnas skattningar av sitt politiska intresse.
13–15 år
Lågt

16–18 år

20–22 år

22–24 år

26–28 år

Lågt Medel Högt Lågt Medel Högt Lågt Medel Högt Lågt Medel Högt Lågt Medel
61,3 28,6 10,1 55,1 32,5 12,5 64,5 30,0
5,5 63,8 27,5
8,7 64,8 30,8

Högt
4,4

Medel

36,1

44,7

19,2

23,5

49,4

27,1

23,7

57,7

18,6 16,9

59,3

23,8 18,8

69,3

12,0

Högt

25,8

32,3

41,9

3,2

19,7

77,1

1,9

25,5

72,7

27,3

70,9

20,4

78,0

1,8

1,6

Slutsatsen är att det är ovanligt att utvecklingen går från ett lågt till
ett stort politiskt intresse över en tvåårsperiod; mest vanligt är det
bland de yngsta deltagarna.
Det är på samma sätt mycket ovanligt att ungdomar som har ett
stort politiskt intresse över tid förlorar detta intresse; bara runt 2
procent av dem som har ett stort intresse bland dem som är mellan 16
och 28 år gamla får ett lågt politiskt intresse över tid. Det vanligaste
är att man behåller sitt höga politiska intresse. 13-åringarna skiljer ut
sig från de andra åldersgrupperna. I den åldern är det en minoritet
som vidmakthåller det höga intresset över tid.
[28]
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Sammanfattningsvis visar resultaten att få av de ungdomar och
unga vuxna som har ett lågt politiskt intresse två år senare är mycket
intresserade av politik. Ännu tydligare är att ett högt politiskt intresse
är förhållandevis stabilt.
Vi har undersökt om det är mer vanligt att ungdomar ökar sitt
politiska intresse än att de minskar intresset. Det finns en allmän tendens att unga blir mer intresserade av politik med åldern, men om
man tar hänsyn till denna generella ökning över tid, så är det lika
vanligt att ungdomar minskar sitt politiska intresse som att de ökar
det. 13-åringarna är återigen en speciell grupp. Det är mycket som
tyder på att yngre tonåren är ett tidsfönster där ungdomarna är öppna
för förändringar. Det är inte endast en tid när gnistan till politiskt
intresse tänds. Det är också en tid då gnistan kan slockna. Det finns
ingen tidsperiod där vi ser mer förändring i politiskt intresse.
HÄNDELSER SOM ÖKAR INTRESSET

Det finns en flod av nyheter och diskussioner som förs i olika medier
och på internet, och som tas upp av föräldrar och vänner som kan
vara ”ögonöppnare” och skapa ett politiskt intresse hos ungdomar.
Men vad är det som karaktäriserar dessa ungdomar som plötsligt stöter på händelser som ökar deras samhällsintresse, och vilka händelser
är det som påverkar? Blir ungdomar som upplever sådana händelser
mer politiskt intresserade över tid?
Med en öppen fråga ställde vi den här frågan till ungdomarna:
”Hände det något det här året som gjorde att du blev mer eller mindre intresserad av frågor som har att göra med vad som händer i Sverige och i världen eller av politiska och ekologiska frågor?”. Det var få
ungdomar som svarade att de varit med om händelser som minskade
deras intresse. Därför koncentrerade vi oss på de ungdomar som svarade att de under det sista året hade stött på händelser som ökade
deras samhällsintresse.
Året var 2012 och vi fokuserade på 15- och 18-åringar. 18 procent
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av 15-åringarna och 24 procent av 18-åringarna svarade att de till
följd av en viss händelse blivit mer politiskt intresserade. I tabell 2.3
redogörs för vilka händelser som ungdomarna menade väckt deras intresse. De berättade om händelser som anknöt till specifika politiska
frågor och en del var specifikt relaterade till Sverige, som invandring
(i synnerhet att ett nytt parti som var emot invandring hade kommit
in i riksdagen) och partipolitik (till exempel anföranden av partiledarna). Frågor som fångat deras intresse om svensk politik var dessutom svensk vapenexport, integritet på internet och skattepolitik. Av
internationella händelser rapporterade deltagarna särskilt de tragiska
skjutningarna i Norge året innan (Anders Behring Breivik dödade
69 och sårade 110 ungdomar på ett sommarläger som ett politiskt
ungdomsförbund arrangerat på en ö utanför Oslo 2011). De refererade också till internationell politik (till exempel konsekvenserna av
konkursen i Lehmanbanken och primärvalen i presidentvalet i USA)
samt till kriget i Syrien, situationen i Irak, konsekvenserna av den
arabiska våren och den ekonomiska krisen i Grekland.
I vissa fall hänvisade ungdomarna inte till någon uttrycklig fråga
eller händelse. Däremot sa de sig ha mött särskilda människor under
det senaste året som stärkt deras politiska intresse, och de redogjorde
också för specifika sammanhang som resulterat i ett ökat intresse.
Vissa sa att intresset hade utlösts av aktiviteter som de haft i skolan
eller att de hade haft lärare som hade inspirerat dem. Några nämnde
att de aktiverats av kompisar, media eller av information och kontakter på sociala medier. I vissa fall nämnde deltagarna att de inte
hade aktiverats av externa källor, utan att de hade kommit till insikt
om att de behövde vara aktiva själva i en eller flera specifika frågor.
För deltagare som blev 18 år 2012, och fick rätt att rösta, var valet en
intresseutlösande händelse.
Det är anmärkningsvärt att det för många ungdomar var internationella och nationella kriser, krig och hot som låg bakom deras ökade intresse av samhällsfrågor. Det var ofta ”negativa” händelser som
hot, förtryck, övergrepp som ökade ungdomarnas intresse eftersom
[30]
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Tabell 2.3. Händelser som ungdomar rapporterade hade ökat deras intresse (2012).

15-åringar

18-åringar

Antal

%

Antal

%

3

2

5

2,8

Miljö och klimatförändringar

1

0,7

4

2,3

Fildelning

4

2,7

4

2,3

(Övrigt)

4

2,7

6

3,4

Immigration

12

8

13

7,3

Partipolitik

11

7,3

10

5,6

(Övrigt)

5

3,3

10

5,6

Norge (Breivik)

11

7,3

16

9,0

USA

5

3,3

1

0,6

Specifika frågor
Skolfrågor

Svensk politik

Internationella händelser

Arabiska våren & Mellanöstern

3

2

10

5,6

Grekland

4

2,7

1

0,6

(Övrigt)

10

6,7

10

5,6

Skolan

14

9,3

14

7,9

Betydelsefulla lärare

4

2,7

1

0,6

Kompisar

2

1,3

6

3,4

Media & sociala media

9

6

14

7,9

Egen utveckling

10

6,7

17

9,6

Rösträttsålder

0

0

9

5,1

Kunde inte kodas

38

25,3

26

14,7

Totalt

150

Källa

Själv

177
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detta, enligt ungdomarna, utmanade deras syn på rättvisa, rättigheter
och värden. Inte sällan hägrade idén om ett rättvisare samhälle någonstans bakom intresset. Vi jämförde ungdomarnas rapporter med
vad media rapporterade det senaste året. De händelser som ungdomar rapporterade berörde i nästan alla fall händelser som media tagit
upp just under det senaste året.
UNGDOMAR SOM LÄT SIG PÅVERKAS

Vi tror inte att det är en slump att vissa ungdomar svarade att de
stött på händelser som ökat deras intresse för politik och samhälle. De
hade sannolikt ett större politiskt intresse för politik redan innan och
detta tidiga intresse gjorde dem mottagliga. Frågan är om de skilde
sig också på andra sätt. Det finns en teori om mänsklig motivation
som kallas självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory, SDT).
Kärnan i SDT (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2006) är idén att
om människor har ett inneboende intresse för något och upplever
en känsla av vilja utforska det intresset, kommer de att hitta sätt att
bli bättre på detta. De kommer att engagera sig i sådant som uppfyller grundläggande psykologiska behov av autonomi, relationer och
kompetens. Autonomi handlar om att vilja utforska saker som man är
intresserad av och att fördjupa sina personliga intressen på ett självstyrande sätt. Relationer är behovet av att utforska sitt intresse tillsammans med andra. Kompetens fångar människors uppfattning av att
vara effektiva i utvecklingen av sina intressen.
Det här kan appliceras på ett politiskt intresse. I grunden antar vi
att vissa ungdomar har ett inneboende och gryende intresse för frågor
som handlar om politik och samhälle. Ett sådant intresse antar vi är
förknippat med positiva känslor för politik. Det intresset kan föra
med sig olika typer av åtaganden och aktiviteter som hänger samman
med behov av autonomi, relationer och kompetens. Vi antar att detta
gryende intresse för politik kommer att få konsekvenser på olika sätt:
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— Autonomi: Att ta del av nyheter för att lära sig mer om politik och samhälle bör vara kärnan i det som utmärker autonomi för de ungdomar som har ett politiskt intresse. Eftersom
autonomi åtföljs av att sätta personliga mål förväntar vi oss
också att politiskt intresserade ungdomar kommer att ställa
mer långsiktiga mål för sitt politiska engagemang än andra
ungdomar.
— Relationer: Att kommunicera och diskutera politiska och
samhälleliga frågor bör vara något som politiskt intresserade
ungdomar kan antas göra mer än andra. I hemmet kan man
förvänta sig finna att politiskt intresserade ungdomar har mer
av dagliga politiska diskussioner, och de kommer i högre utsträckning än andra ungdomar att inleda politiska samtal med
sina föräldrar. Politiskt intresserade ungdomar kommer också
att inleda samtal om politiska och sociala frågor på internet
mer än andra ungdomar.
— Kompetens: handlar om en tillit till den egna förmågan. En tilltro till sin politiska effektivitet, det vill säga tron på den egna
kompetensen att förstå och effektivt delta i politiken, bör vara
mer närvarande bland ungdomar som har ett gryende intresse
för politik än andra ungdomar.
Allt det här leder således fram till konkreta hypoteser om vad som
enligt teorin SDT kommer att utmärka de ungdomar som möter händelser som de upplever ökar deras samhällsintresse. I grunden kan
man anta att dessa ungdomar redan långt innan de upplevde konkreta
händelser som ökade deras politiska intresse var mer intresserade av
politiska frågor än andra ungdomar och hade mer positiva känslor
för politik. Detta tidiga intresse för politik gör dem mottagliga för
att uppmärksamma händelser i vardagen som ytterligare ökar deras
intresse. De kommer med andra ord att vara mer beredda att påverkas
[33]
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av sådana händelser. Om ungdomarna redan tidigare var mer politiskt intresserade kan man från SDT också förvänta att de då var mer
ivriga att lära sig om politiska frågor genom att ta del av nyheter och
sätta långsiktiga politiska mål (autonomi), att de var mer öppna för
att diskutera sina åsikter med föräldrar och människor på internet
(relationer), och att de haft en kraftigare känsla av politisk handlingskraft (kompetens). Det är dessa hypoteser som vi testat. En enkel
modell presenteras i figur 2.4.
Figur 2.4. Hypoteser om vad som skilde de ungdomar som hade upplevt händelser som ökade
deras samhällsintresse från andra ungdomar ett (t-1) och två år (t-2) tidigare.

Finns det stöd för dessa hypoteser? Ungdomar i den yngre kohorten
besvarade frågan om de hade upplevt händelser som gjorde dem mer
intresserade av samhället när de var 15 år. Ungdomarna i den äldre
kohorten besvarade samma fråga när de var 18 år (vi använder tidsangivelsen t0 för när de besvarade den frågan). I figur 2.5 kan vi se att de
ungdomar som hade upplevt händelser som ökade deras samhällsintresse hade ett högre generellt politiskt och samhälleligt intresse ett
år innan (t-1) och två år innan (t-2) än andra ungdomar (i båda fallen
fanns starka statistiskt säkerställda skillnader). Som ses i figuren finns
också stöd för hypotesen att detta politiska och samhälleliga intresse
[34]
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ökade över tid för de ungdomar som upplevt händelser som ökade
deras samhällsintresse. Så var inte fallet för de andra ungdomarna.
Figur 2.5. Intresset för politik och samhälle för två grupper av ungdomar: de ungdomar som upplevde händelser som ledde till att de fick ett ökat intresse för samhället och de ungdomar som
inte hade sådana upplevelser. Figuren visar intresset för politik och samhälle när ungdomarna
rapporterade om upplevda händelser (t0) och ett år (t-1) och två år tidigare (t-2). Medelvärden.

Vi har undersökt om samma resultat återfanns för alla de övriga förhållandena som vi förväntade skulle skilja grupperna åt:
Autonomi
Ta del av nyheter
Sätta framtida mål för politiskt engagemang
Relationer
Politiska diskussioner med föräldrarna
Initiera politiska diskussioner med föräldrarna
Diskutera om politik och samhälle på internet
Kompetens
Upplevd förmåga att själv ta initiativ
[35]
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För alla dessa mått fann vi statistiskt säkerställda skillnader mellan de
två grupperna två år tidigare både för 15-åringarna och 18-åringarna. För huvuddelen av våra mått fann vi också att de ungdomar som
upplevde händelser som ökade deras intresse för politik engagerade
sig allt mer i aktiviteter som hänför sig till autonomi, relationer och
kompetens över tid (från t-2 till t0) – detta till skillnad från de ungdomar som inte hade upplevt specifika händelser som ökade deras
politiska intresse.
För de yngre deltagarna har vi uppgifter om deras politiska och
samhälleliga intresse ett år efter att de besvarade frågan om de hade
upplevt händelser som ledde till en ökning i deras samhälleliga intresse. Vi fann att detta intresse ökade för dem som hade upplevt sådana
händelser men inte för de andra ungdomarna.
Vilka slutsatser kan man dra av detta? Vi antog utifrån självbestämmandeteorin (SDT) att vissa ungdomar med ett tidigt intresse
för politik och samhälle skulle vara mer uppmärksamma på signaler
som stimulerar deras intresse ytterligare, medan ointresserade ungdomar skulle ignorera sådana signaler eller inte uppfatta dem som
relevanta. Vi fann också att de ungdomar som upplevt händelser som
ökat deras politiska intresse ett och två år tidigare var mer intresserad av politik och hade mer positiva känslor inför politik än andra
ungdomar. Vi använde SDT för att göra mer specifika förutsägelser
om vad ungdomars politiska intresse skulle innebära i form av tidiga beteenden. Vi fann att ungdomarna som upplevde händelser som
ökade deras samhällsintresse ett och två år tidigare engagerade sig
i aktiviteter som kan anses tillfredsställa deras behov av autonomi,
relationer och kompetens mer än andra ungdomar.
Överfört till politik säger detta att om ungdomar har ett intresse
för politik, kommer de i stor utsträckning att driva sin egen politiska
utveckling. De har ett tidigt intresse för politik och samhälle och detta tidiga intresse leder dem till att bli aktiva på många olika områden
och vara ”förberedda” på att träffa på händelser som ytterligare ger
dem incitament att utveckla detta politiska intresse. Den synen på
[36]
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ungdomars politiska utveckling skiljer sig från huvuddelen av de teoretiska modeller om politisk socialisation som finns i litteraturen, där
man menar att det politiska intresset hos ungdomar väcks av krafter
utanför dem själva – de idéer föräldrarna eller kompisarna försökte
överföra, sådant som media kommunicerade, eller vad deras lärare
tog upp i skolan. Kort sagt formar det omgivande samhället ungdomars intresse för politik och deras sätt att tänka om samhället. De
resultat som vi redovisat visar till del en motsatt bild: ungdomarna
spelar en mycket aktiv roll i sin egen politiska utveckling.
Alla ungdomar är inte uppmärksamma på politisk och samhällelig information. Men i överensstämmelse med SDT fann vi att de
ungdomar som hade stött på händelser som ökade deras samhälle
liga intresse var långt tidigare mer intresserade och hade mer positiva
känslor för politik. De verkade vara mer beredda att uppmärksamma
viktiga händelser än andra.
Allt tyder således på att dessa ungdomar tycks ha en inre motivation att söka information och aktivera sig när de börjar bli intresserade av politik. På bredaste nivå visar våra resultat att intresserade
ungdomar aktivt gör handlingar som tillåter dem att utforska sina
intressen. De ger stöd för antagandet i SDT att när unga människor
stöter på sådant som väcker deras intresse kommer de aktivt att handla för att tillfredsställa sina grundläggande psykologiska behov.
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Vardagliga diskussioner om samhällets gemensamma angelägenhe
ter är en viktig form för demokratiskt engagemang (Dahlgren, 2009;
Eveland, Morey & Hutchens, 2011; Kim & Kim, 2008). Katherine
Walsh (2004, s. 8) beskriver samtal som ett ”önskvärt medborgerligt
arbete” genom vilket människor sätter sig själva i relation till politiken. I samtal kan deltagarna formulera och pröva åsikter, diskutera
och skapa en förståelse för det politiska tillsammans med andra, och
samtidigt uttrycka sina värderingar och politiska identiteter (Delli
Carpini, Cook & Jacobs, 2004; Ekström, 2016).
Det vardagliga är en central kvalitet. Samtal är det mest ordinära
sättet att engagera sig aktivt med egen röst och dra in det offentliga politiska livet i det egna vardagslivet. Det kan vara vid middagen
tillsammans med familjen, i umgänget med kompisar, i skola och på
arbetsplatser. Sådana samtal har ofta en informell karaktär och utvecklas spontant, vilket skiljer detta politiska engagemang från mer
formaliserade och målinriktade debatter, liksom andra former för organiserat politiskt deltagande.
Att medborgare engagerar sig i diskussioner om gemensamma
angelägenheter kan i sig betraktas som en förutsättning för en stark
demokrati (Barber, 1984). Men diskussioner har också en central roll
i den politiska socialisationen. Det är i själva verket få saker i politisk socialisationsforskning som är så väl etablerade som att ju oftare
föräldrar och ungdomar talar om politik och samhällsfrågor desto
mer fördelaktigt är det för olika aspekter av ungdomars politiska ut[38]
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veckling. I tidigare socialisationsforskning betraktades diskussioner
huvudsakligen som ett medium genom vilket exempelvis värderingar
förmedlas från föräldrar till barn. Detta perspektiv har problematiserats av forskare som betonat att ungdomar är aktiva i sin egen utveckling (McDevitt & Chaffee, 2002), snarare än passiva mottagare
av andras påverkan, vilket vi varit inne på i föregående kapitel.
Ungdomar är aktiva på flera olika sätt. Politisk socialisation handlar delvis om hur ungdomar utvecklar föreställningar om sig själva
och sin egen relation till det politiska. Detta identitetsskapande har
beskrivits som en aktiv reflexiv process, något som individer arbetar
med. De skapar politiska identiteter för sig själva, överväger och uttrycker personligheter i interaktion med andra (Buckingham, 2008).
I studier av politiska diskussioner inom familjen visar Michael McDevitt (2005) att ungdomar också skapar sin egen socialisationsprocess
rent konkret genom att initiera samtal utifrån sådant som de exempelvis tagit del av i nyheterna. De politiska diskussionerna i familjen skapas således av föräldrar och ungdomar gemensamt, när de på
olika sätt bidrar och påverkar varandra (McDevitt, 2005; Saphir &
Chaffee, 2002). När föräldrar initierar samtal om politik och aktuella
samhällsfrågor ger de uttryck för värderingar men visar också sina
barn/ungdomar att de är intresserade och uppfattar politik som viktigt (Ekström, 2016). Detta bidrar till ungdomarnas vilja att initiera
diskussioner, där de också kan få föräldrarnas respons.
Motsvarande processer ser vi mellan kompisar. Ungdomar umgås
i miljöer där politiska diskussioner är mer eller mindre välkomna.
I samtal är deltagarna aktiva på olika sätt. De initierar, följer upp
och skiftar ämnen; håller med och går emot; uttrycker sig själva;
reflekterar över sina egna åsikter utifrån hur de tas emot av andra.
Ungdomarna kan jämföra och reflektera över sina egna åsikter och
värderingar (Ekström, 2016). Detta är aktiviteter som kan främja utvecklingen av politiska identiteter (McDevitt, 2005).
Detta kapitel är organiserat utifrån tre teman. Först undersöker
vi i vilken utsträckning ungdomar överhuvudtaget är involverade
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i diskussioner om politik och samhällsfrågor. Därefter visar vi hur
vardagliga politiska samtal bidrar till olika aspekter av ungdomars
demokratiska engagemang, detta med utgångspunkt i några av de
studier som genomförts i projektet. De avslutande avsnitten handlar
om hur föräldrarnas betydelse förändras över tid och hur ungdomars
politiska intresse styr deras uppfattningar om samtal i vardagslivet.
DE POLITISKA SAMTALEN I UNGDOMARS VARDAGSLIV

Constance Flanagan (2013, s. 2) har utvecklat begreppet ”mini-polities” med hänvisning till de lokala sammanhang inom familjen, skolan och kompisgrupper där ungdomar utvecklar politiska idéer och
föreställningar om sin roll som medborgare i större (nationella och
transnationella) politiska gemenskaper. Ungdomar lever i allt väsentligt sina vardagsliv tillsammans med föräldrar, kompisar och lärare i
skolan. I dessa ”mini-polities” är samtal det mest konkreta sättet att
engagera sig i det politiska.
Forskningen visar emellertid att politik tillhör de samtalsämnen
som undviks i många sammanhang. Politik är inte ett vanligt ämne
för att öppna en konversation med obekanta. Det har beskrivits som
delikat, potentiellt riskfyllt och osäkert (Eliasoph, 1998; Mutz, 2006).
Politiska åsikter kan aktualisera meningsmotsättningar och hota sociala relationer (Morey, Eveland & Hutchens, 2012). Samtidigt som
just mötet mellan olika åsikter – för att få kunskap om andra synsätt
och ompröva sina egna åsikter – anses viktigt ur ett demokratiskt
perspektiv, tyder forskningen på att människor undviker att uttrycka
oenigheter, i synnerhet i umgänge med personer man inte känner väl
(Ekström, 2016).
En studie där vi följt en grupp ungdomar med upprepade intervjuer visar att de gör stor skillnad mellan miljöer där de gärna diskuterar politik och miljöer där de är mer försiktiga eller helt undviker
det (Ekström, 2016). Politik kan vara ett mer eller mindre välkommet och förväntat ämne i de grupper där man umgås. Det är också
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skillnad på att uttrycka åsikter, och därmed avslöja sina värderingar, i förtroliga relationer och mer offentliga sammanhang. I publika
miljöer, inklusive sociala medier, finns en risk att bli ifrågasatt och
blottad utan möjlighet att förklara sig. Studien visar att samtalen i
det privata, inom familjen och med nära vänner, har stor betydelse som mer säkra miljöer för att pröva och formulera olika åsikter.
Skolan var också en viktig plats för politiska samtal, i synnerhet när
intressanta ämnen initierades av lärarna. Vi ska nedan återkomma
till hur dessa förtroliga samtal i ”mini-polities” kan fungera som en
förberedelse till mer krävande framträdanden i publika miljöer (Östman, 2012).
Men hur vanligt är det att familjen och kompisarna fungerar som
sådana ”mini-polities”? Vi frågade ungdomarna hur ofta de pratade
om ett antal olika saker med sina kompisar och med föräldrarna. De
ämnen som vi räknade upp var dels sådant som rör det egna vardagslivet, dels politik och samhällsfrågor. I tabell 3.1 och tabell 3.2 visar vi
fördelningen. Vi har slagit ihop resultaten från den första mätningen
i de två kohorter som består av 13-åringar respektive 17-åringar.
Tabell 3.1. Hur ofta pratar ungdomar om olika saker med sina föräldrar?
Mycket ofta

Då och då

Sällan

Familjeaktiviteter

23,8 (416)

51,6 (900)

20,2 (352)

4,4 (76)

Dina kompisar och vad ni
gör på fritiden

20,9 (366)

53,7 (941)

21,3 (374)

4,0 (70)

Skola och skolarbete

45,0 (788)

45,2 (793)

8,5 (149)

1,3 (22)

Nyheter om vad som händer i Sverige och världen

13,8 (242)

45,3 (794)

31,6 (555)

9,2 (162)

Politik eller samhällsfrågor

5,5 (96)

26,3 (462)

44,4 (780)

23,7(416)
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Tabell 3.2. Hur ofta pratar ungdomar om olika saker med sina kompisar?
Mycket ofta

Då och då

Sällan

Aldrig

Filmer, musik och tv-serier

57,3 (1009)

38,2 (673)

3,9 (68)

0,6 (11)

Vad ni ska göra på helgen

61,8 (1089)

32,8 (578)

4,5 (80)

0,8 (14)

Skola och skolarbete

26,4 (464)

46,3 (814)

21,7 (382)

5,6 (98)

Nyheter om vad som händer i
Sverige och världen

8,2 (145)

37,5 (660)

41,3 (727)

13,0 (229)

Politik eller samhällsfrågor

3,5 (61)

15,2 (267)

35,4 (621)

45,9 (805)

Tabellerna visar att de allra flesta ungdomar mer eller mindre regelbundet (ofta eller då och då) pratar med sina föräldrar om sådant som
rör privatlivet (fritid, familjeaktiviteter). Samtidigt är det värt att notera att ungefär en fjärdedel sällan eller aldrig gör det. Det är generellt
sett vanligare att man diskuterar fritidsaktiviteter med sina kompisar.
För att få en uppfattning om samtal om sådant som i bred betydelse kan sägas handla om samhällets gemensamma angelägenheter
(utanför det egna privatlivet) har vi ställt frågor om nyheter, politik
och samhälle. Att ungdomar diskuterar politik och nyheter mer sällan
än sina egna fritidssysselsättningar är knappast förvånande och inte
heller unikt för ungdomar. Två resultat är dock särskilt relevanta att
uppmärksamma med hänsyn till våra övriga analyser av de vardagliga samtalens betydelse i den politiska socialisationen. För det första
är det generellt sett vanligare att ungdomarna diskuterar nyheter än
politik och samhällsfrågor. Det visar på nyheternas betydelse, vilket
vi ska återkomma till, men det ger också en indikation på att politik
och samhällsfrågor uppfattas som något relativt avgränsat. För det
andra är det en ganska stor grupp av ungdomar som sällan eller aldrig diskuterar politik, även om det är fler som pratar om politik med
föräldrarna än med kompisarna.
Om vi analyserar samtalen i dessa två sammanhang ser vi att 63
procent av ungdomarna sällan eller aldrig pratar politik eller sam[42]
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hällsfrågor vare sig med kompisar eller med föräldrar. Pratar man
politik i den ena miljön är det vanliga att man också gör det i den
andra, men för vissa ungdomar kan miljöerna snarare kompensera
varandra; 21 procent av ungdomarna diskuterar sällan eller aldrig politik och samhällsfrågor med kompisarna men gör det mer eller mindre regelbundet med föräldrarna. Däremot är det bara 6 procent för
vilka kompisarna kompenserar frånvaron av diskussioner i familjen.
Dessa resultat visar således att även om vardagliga samtal är en
form för politiskt engagemang som i princip är tillgänglig för alla –
det kräver inget medlemskap och kan ske spontant, det behöver inte
planeras och regleras inte av formella procedurer (Kim & Kim, 2008,
s. 53) – så är tillgången till situationer där sådana samtal uppmuntras begränsad för många. Vardagslivets normer och praktiker skapar
skillnader avseende de i en betydelse mest lättillgängliga formerna för
politiskt engagemang.
Hur bidrar de vardagliga samtalen
till ett bredare demokratiskt engagemang?

Forskningen om politisk socialisation har under en längre tid riktat
uppmärksamheten mot kommunikationen mellan föräldrar och barn
(Kiousis & McDevitt, 2008 ). Det är inte förvånande. Det återspeglar en generell idé om familjens centrala roll i socialisationen. Som
framgår ovan har forskare argumenterat för ett kommunikationsbegrepp som sätter fokus på interaktionen mellan deltagare snarare än
överföringen av normer. Samtal är en form av social interaktion. Vi
har undersökt ungdomarnas involvering i samtal om politik med avseende på tre övergripande frågor. För det första, vilka aspekter av
ett bredare demokratiskt engagemang är det mer specifikt som sådana samtal kan bidra till att utveckla? För det andra, vilken betydelse
har samtal i andra sammanhang utöver familjen och med föräldrar?
Vi har särskilt intresserat oss för diskussioner inom kompisgrupper.
Kompisar har stor betydelse när individer under ungdomsåren utvecklar vanor, intressen och värderingar delvis oberoende av föräld[43]
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rarna. För det tredje, hur ska vi mer specifikt förstå samtalens betydelse, vilka är mekanismerna i den politiska socialisationen?
För att närma sig den första frågan på ett systematiskt sätt krävs
teoretiska utgångspunkter. Att induktivt bara testa eventuella effekter på en serie av olika aspekter bidrar knappast till kunskapsutvecklingen. Vi har funnit Peter Dahlgrens (2009, s. 102) teori om ”civic
culture” särskilt relevant. Den ansluter och bidrar till ett perspektiv
som betonar det civila samhällets kulturer och vardagliga praktiker
som grundläggande förutsättningar för en fungerande demokrati
(Alexander, 2006). Dahlgren identifierar centrala dimensioner av
medborgares demokratiska orientering. Det handlar om kunskaper
och kompetenser, värderingar, praktiker och identiteter. Dessa utgör
samtidigt indikationer på en levande demokrati. Han diskuterar hur
dessa dimensioner på olika sätt kan främjas och hindras av sociala
praktiker och kulturer i det civila samhället.
Vi har tagit teorin som utgångspunkt och undersökt de politiska
samtalens betydelse som en del av det civila samhällets praktiker. Mer
specifikt har vi undersökt hur de kan bidra till ungdomars utveckling
av följande aspekter: politiska kunskaper och ett intresse för att hålla sig informerad om politik, substantiella demokratiska värderingar
(jämlikhet, rättvisa, solidaritet) och tolerans (gentemot invandring),
samt deltagande både avseende konventionella former för politik
(ungdomarnas planer på att rösta, ansluta till partier osv.) och genom att uttrycka politiska åsikter offentligt (bl.a. i sociala medier).
För att undvika en snäv definition av politiska samtal, till förmån
för vad vi kan beskriva som samtal gällande samhällets gemensamma
angelägenheter, har vi skapat ett mått baserat på tre frågor: hur ofta
man pratar om (1) politik och samhällsfrågor, (2) vad man hört på
nyheterna om vad som händer i världen, (3) miljöfrågor.
Studierna ger starkt stöd för att ungdomars deltagande i politiska
samtal i vardagslivet bidrar i utvecklingen av dessa centrala dimen
sioner av ett demokratiskt medborgarskap (Ekström & Östman,
2015; Östman, 2012). Genom att kontrollera för en rad faktorer (so[44]
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cial bakgrund, föräldrarnas värderingar och politiska intresse etc.)
kan vi på goda grunder hävda att det är just samtalen som har en
viktig roll. Det handlar således inte alls om att ungdomar bara tar
över värderingar från sina föräldrar.
Studierna visar också att det som har stor betydelse är i vilken utsträckning man faktiskt diskuterar politik och samhällsfrågor i familjen. Inledningsvis fanns i projektet en hypotes om att samtal i familjen kan ha en central betydelse i politisk socialisation oberoende av
ämne men beroende av hur demokratiska dessa samtal är. En aspekt
av det demokratiska är till exempel hur ungdomarna upplever att de
blir bemötta av sina föräldrar. Studierna ger dock inget stöd för det.
Det som gör stor skillnad för den politiska socialisationen är i första
hand vad man pratar om och inte hur, samt att familjen, i detta fall,
är en social miljö där samtal om just politik och samhällsfrågor finns
på den vardagliga agendan.
Genom att ställa motsvarande frågor om samtal med föräldrar och
kompisar har vi kunnat analysera dessa separat och även jämföra deras betydelse för hur ungdomar utvecklar olika former för demokratiskt engagemang. Resultatet visar entydigt att kompisarna är viktiga.
Skillnaderna i hur mycket man diskuterar med sina kompisar tycks
till och med vara mer avgörande. De positiva effekterna är genom
gående starkare för samtal med kompisarna jämfört med föräldrarna.
Det gäller såväl kunskaper som intresset av att hålla sig politiskt informerad, värderingar, tolerans och politiskt deltagande (Ekström &
Östman, 2015).
Att kompisarna har betydelse i politisk socialisation är ingen nyhet, även om det fortfarande finns en tendens i många sammanhang
att relatera socialisation till de institutioner där vuxenvärlden har
kontroll och ansvar: familjen, skolan och medierna. Att umgänget
med kompisar är centralt är i sig ett belägg för att ungdomarna är
aktörer i den politiska socialisationen. De resultat vi presenterat visar
emellertid att en stor grupp av ungdomarna saknar och delvis väljer
bort kompisgrupper där samhällsfrågor diskuteras.
[45]
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Vad är det då i vardagslivets diskussioner om politik och samhällsfrågor som främjar ett bredare demokratiskt engagemang? Det finns
naturligtvis inte ett enkelt svar på detta. Det är rimligt att å ena sidan
tänka sig att samtalen är en central social praktik i en större vardagskultur där det politiska tillskrivs olika värde och betydelse, att denna
vardagskultur är grundläggande i den politiska socialisationen. Men
det är å andra sidan rimligt att tänka sig mer specifika mekanismer
knutna till samtalet som praktik. Vissa forskare har satt fokus på
kognitiva mekanismer och argumenterat för att diskussioner bidrar
i processande av information, ger en ökad medvetenhet om och
uppmärksamhet för politiska frågor (Eveland, 2004). Som Johan
Östman (2012) framhåller tycks dessa kognitiva mekanismer delvis
kunna förklara varför diskussioner ökar politisk kunskap, men har
en mer tveksam förklaringskraft när det gäller politiskt deltagande.
Östman visar att de politiska samtalen i det privata erbjuder en
potentiellt trygg och säker miljö för att öva och förbereda sig för
deltagande i det offentliga. Samtalen erbjuder ett övningsområde
(McDevitt, 2005). Östman visar hur ett flertal tidigare studier kan
förstås i detta perspektiv. Kommunikationsforskarna Dhavan Shah,
Jack McLeod och Nam-jin Lee (2009) har argumenterat för att utvecklingen av kommunikativa kompetenser är en grundläggande
aspekt i politisk socialisation. Det handlar om resurser, förmågor
och självförtroende. I samtal övar sig deltagarna i att formulera och
uttrycka åsikter, men också i att påverka andra samt i att förhålla
sig till den respons man får (McDevitt, 2005). Detta bekräftas av
forskning som mer ingående studerat ungdomars erfarenheter av att
diskutera politik i olika sammanhang (Ekström, 2016). Privata och
förtroliga miljöer är ett viktigt övningsområde just därför att man
kan uttrycka åsikter utan att ens sociala status riskerar att ifrågasättas. Att uttrycka sig, visa upp sig och i den meningen avslöja sig själv
och sin identitet i offentliga sammanhang är en krävande form för
demokratiskt engagemang (Arendt, 1958). De analyser som Östman
genomfört visar tydligt att samtalen om politik i den privata sfären
[46]
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ökar ungdomars benägenhet att även uttrycka sina åsikter i olika offentliga sammanhang.
Föräldrarnas inflytande över tid

Den gängse uppfattningen är att politiska och samhälleliga diskussioner förekommer mest frekvent i hemmen under ungdomsåren (Converse & Niemi, 1971; Dostie-Goulet, 2009; Pancer, 2015; Rekker,
Keijsers, Branje & Meeus, 2015; Sears & Brown, 2013). Det finns två
argument som stöder det. För det första, ungdomar och deras föräldrar bor under samma tak. De har mycket tid att tala med varandra
om frågor som har att göra med politik och samhälle. Efter tonåren
börjar unga vuxna i många västerländska länder flytta hemifrån och
det är bara en minoritet som fortfarande bor med sina föräldrar när
de är 30 år gamla. De vardagliga samhälleliga och politiska diskussionerna med föräldrarna som potentiellt kan ske i hemmet blir mer
sällsynta när de unga vuxna har flyttat hemifrån och inte har tillgång
till föräldrarnas åsikter på samma regelbundna sätt. Förutom att lämna föräldrahemmet kan andra händelser i tidig vuxen ålder – som
högre studier eller arbete, giftermål och att få egna barn – förändra
uppmärksamheten på diskussioner med sina föräldrar om politik och
samhälle till andra frågor, som familj och karriär (Converse & Niemi, 1971). Tidspressen till följd av just familj och karriär kan därtill
begränsa tiden för att kommunicera med föräldrarna.
Det andra argumentet är att unga vuxna i allt högre grad diskuterar politik med andra än föräldrarna – studiekamrater, kollegor eller
ens partner, personer som i någon mening är mer ”åldersanpassade”.
Kanske är utvecklingspsykologen Jeffrey Arnett den som är mest tydlig med att unga vuxna behöver utveckla en egen politisk identitet
själva. Han talar om en ”emergent adulthood”, tidsperioden från de
sena tonåren till 25-årsåldern, då föräldrarna inte längre är de som
har ett primärt inflytande (Arnett, 2007). Då de unga ställs inför nya
sätt att tänka på samhället, i högskoleutbildning och på andra håll,
tenderar många att ifrågasätta och förändra föräldrahemmets världs[47]
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bilder (Arnett, 2000). De behöver fatta egna politiska beslut snarare
än att utgå från den syn som deras föräldrar har.
Vad säger då den empiriska forskningen? Det finns ett begränsat antal studier som undersökt när ungdomar diskuterar politik och
samhälle som mest med sina föräldrar. De som gjorts tyder på att
det sker oftare ju äldre man blir. Fymiyo Hunter har genomfört den
enda studien som inkluderat unga vuxna (18–20-åringar) och jämfört
dem med yngre ungdomar. Han fann att det förekom mer politiska
diskussioner i den äldre gruppen än bland de yngre (Hunter, 1985).
Men med endast ett begränsat antal studier är det svårt att dra någon
entydig slutsats om när unga som mest diskuterar politik med sina
föräldrar.
Leslie Rill och Mitchell McKinney (2011) undersökte i samband
med 2008 års presidentval i USA hur ofta studenter hade politiska
diskussioner med olika slags kontakter – föräldrar, nära vänner, klasskamrater, kollegor. De mellan 18 och 23 år pratade politik med sina
föräldrar oftare, och i de flesta fall betydligt oftare, än med sina nära
vänner, viktiga andra personer, syskon, studiekamrater, kollegor eller
andra. Detta visar att föräldrar fortfarande är viktiga diskussionspartner för de unga vuxna när det gäller politiska frågor.
I vårt projekt har vi inte förväntat oss minskande diskussioner om
politik och samhälle från ungdomsåren till unga vuxenår. Vi förväntade oss snarare att unga vuxna pratar mer med sina föräldrar än vad
ungdomar gör, detta baserat på tre argument: de befintliga studier
som finns om effekterna av att flytta hemifrån, att gifta sig och ha
barn; de utvecklingspsykologiska studier som undersökt de känslomässiga föräldrarelationerna som existerar bland unga vuxna; samt
utvecklingen av ungdomars och unga vuxnas egna politiska intressen
från tidiga tonår till tidig vuxenålder.
De få studier som existerar tyder på att flytta hemifrån, att ha
stadigvarande kärleksrelationer eller att få barn har ganska marginella effekter på intresset för politik och engagemang (Highton & Wolfinger, 2001; Neundorf, Smets & García-Albacete, 2013; Voorpostel
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& Coffé, 2012). Om det stämmer ska man kanske inte förvänta sig att
de politiska samtalen med föräldrarna tystnar.
Det finns i dag dessutom många studier som jämfört de känslomässiga relationerna mellan föräldrar och barn på väg att bli vuxna.
Både tvärsnittsstudier och longitudinella studier visar att föräldrarna
spelar en fortsatt viktig roll i unga vuxnas liv (Galambos & Kotylak,
2011). De flesta unga vuxna uppfattar att de har positiva, harmoniska
och stödjande relationer till sina föräldrar (Aquilino, 1997; Rice &
Mulkeen, 1995; Thornton, Orbuch & Axinn, 1995). Även om unga
vuxna tillbringar merparten av sin tid med kompisar och sin partner
ser de sina föräldrar som en säker bas som de kan räkna med (Jolie
& Davis, 1997).
Det tredje skälet till att tro att unga vuxna diskuterar politik och
samhällsfrågor med sina föräldrar mer än vad ungdomar gör, är deras
politiska intresse. Som framgått tidigare i boken tyder både våra egna
och andra studier entydigt på att det politiska intresset ökar över tid
för att toppa och stabiliseras i tidig vuxen ålder. Denna ökning ska
enligt flera teorier följas av ökad kommunikation med andra om dessa
frågor. Man kan argumentera för att ökningen över tid i politiska
diskussioner gäller föräldrarna i synnerhet. Orsaken är att politiska frågor är känsliga att öppet diskutera med andra, men politiska
diskussioner i hemmiljön utgör en mer fredad zon. Det har också
hävdats att det inte är förrän unga har upplevt det som vanligtvis
definierar vuxenlivet – arbete, hem och familj – som de verkligen blir
intresserade av samhällsfrågor och politik, eftersom politiken då får
tydliga konsekvenser för deras dagliga liv.
I de här analyserna använde vi oss av avancerade statistiska metoder för att undersöka vad som hände över tid (autoregressive cross-lagged, ARCL models). Av det skälet kommer vi att summera resultaten
i löpande text.
Vi undersökte först om att flytta hemifrån, äktenskap/sammanboende och att ha barn i tidig vuxen ålder hängde samman med förändringar i frekvensen av hur ofta man talar om politik och samhälle
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med föräldrarna. Vi fann att när dessa händelser inträffade hade det
inga eller ringa effekt på hur ofta man samtalade med föräldrarna om
politik och samhälle.
För det andra undersökte vi om de politiska diskussioner som de
unga vuxna hade med sina nya personliga relationer (kompisar, studiekamrater, kollegor och partners) ersatte föräldrarna som diskussionspartners. Vi fann inget stöd för det. På motsvarande sätt undersökte vi om diskussioner i hemmet över tid ledde till minskade eller
ökade politiska diskussioner med kompisar, studiekamrater, kollegor
och partners. Vi fann att diskussioner mellan föräldrar och unga ledde
till ökade diskussioner med andra.
För det tredje undersökte vi sambandet mellan ungdomars intresse för politik och deras politiska diskussioner med föräldrarna. Vi
förväntade oss att ungas politiska och samhälleliga intressen på alla
utvecklingsstadier skulle leda till en ökning över tid i frekvens av politiska diskussioner med föräldrarna. Vi använde all den information
som vi hade om politiska diskussioner i hemmet och de ungas politiska intresse – från 13 till 28 års ålder. Eftersom vi följde alla personer
över en period av fem år kunde vi studera förändringar över tid för
en och samma person på alla utvecklingsstadier. I de här analyserna
kunde vi göra beräkningar baserade på nära 4 000 personer.
Vi undersökte först om det var så att diskussioner om politik och
samhälle ökade ju äldre man var. Som kan ses i figur 3.1 diskuterade
man mer om politik och samhälle med sina föräldrar som ung vuxen
än tidigare i ungdomsåren.
Utvecklingstrenderna för politiska diskussioner liknar trenderna
för ungas politiska intresse. Vi fann att ungas politiska och samhälleliga intresse över tid hängde samman med att man diskuterade sådana
frågor med sina föräldrar. Det gällde både ungdomar och unga vuxna.
När vi testade att göra mer kausala analyser fann vi att de ungas politiska intresse över tid påverkade deras diskussioner med föräldrarna.
Större politiskt intresse ledde över tid till mer politiska diskussioner
med föräldrarna. Vi studerade också det omvända, det vill säga om de
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Figur 3.1. Utvecklingstrender för ungdomars politiska intresse och deras politiska diskussioner
med föräldrarna. Medelvärden.
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politiska diskussioner som man hade med sina föräldrar ökade intresset för politik och samhälle. Vi fann genomgående också stöd för det.
Men de kraftigaste effekterna var att det egna politiska intresset ledde
till ökade politiska diskussioner hemma. Den generella slutsatsen vi
drar är att unga vuxna (mellan 20 och 30 års ålder) diskuterar mer
med föräldrarna om politiska frågor än ungdomar i åldrarna 13 till 19
år. De politiska diskussionerna med föräldrarna tystnar inte för att
man inte längre bor hemma.
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INTRESSET STYR

Diskussioner mellan föräldrar och ungdomar har en framträdande
roll i forskning om politisk socialisation. Hur ofta man talar om politik och samhälle hemma har varit ett av de mest använda måtten
bland forskare på föräldrarnas inflytande. Slutsatsen från många studier har varit att föräldrar initierar politiska samtal och de påverkar
ungdomarna i de diskussioner som sker hemma vid köksbordet. Ett
stort antal empiriska studier har dragit slutsatsen att ungdomars nyfikenhet och intresse för politik således kommer från de idéer som
deras föräldrar överför i vardagliga diskussioner (Barrett & BruntonSmith, 2014). Ju oftare man diskuterar politik hemma, desto mer
ökas ungdomarnas intresse för politik, kunskap, samhälleligt engagemang, volontärarbete och politiskt deltagande (Dostie-Goulet,
2009; Jennings, Stoker & Bowers, 2009; Andolina et al., 2003; Verba, Schlozman & Brady, 1995; Westholm, 1991; Niemi & Jennings,
1991; Tedin, 1974). I synnerhet i familjer där det talas mycket om
politik kommer ungdomarnas åsikter att likna föräldrarnas, menar
dessa forskare (Jennings, 2007; Jennings, Stoker & Bowers, 2009).
Även om resultaten i litteraturen stöder slutsatsen att ungdomars politiska intresse och engagemang finns i de idéer som föräldrar överför
till sina ungdomar i politiska diskussioner hemma, utesluter det dock
inte möjligheten att både föräldrar och ungdomar spelar en aktiv roll
i hur ofta dessa diskussioner förekommer.
Inte alla föräldrar öppnar upp för politiska samtal med sina ungdomar. Det är troligt att endast de som har ett stort politiskt intresse
gör det; politiskt ointresserade föräldrar är mindre motiverade. Om
det politiska intresset hos vissa föräldrar motiverar dem att tala om
politiska och samhälleliga frågor med sina ungdomar, då kan vi kanske också förvänta oss att de ungdomar som är politiskt intresserade
är ivriga att engagera sig i politiska samtal med sina föräldrar, medan
de ungdomar som är politiskt ointresserade mer sällan kommer att
starta sådana samtal. Kort sagt, så kommer de politiska samtal som
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uppstår i hemmet att återspegla det politiska intresset hos både föräldrarna och ungdomarna.
Både föräldrarna och ungdomarna besvarade i vår undersökning
frågor om hur ofta politiska samtal förekom i hemmet och om de var
intresserade av sådana frågor. Ungdomarna besvarade samma frågor
som föräldrarna. Det gav oss en möjlighet att jämföra hur de uppfattade hur vanliga politiska samtal var i familjen och hur samtalen
hängde samman med det politiska intresset. Vi fokuserade på 13- och
16-åringar. Tabell 3.3 visar de korrelationerna.
Tabell 3.3. Korrelationer mellan politiskt intresse och politiska samtal i hemmet.
________________________________________________________________
Samtal (U)

Samtal (F)

Intresse (U)

Intresse (F)

________________________________________________________________
Samtal (U)
Samtal (F)

–
0,13 ***

0,28 ***
–

Intresse (U) 0,52 ***

0,11 **

Intresse (F)

0,43 ***

0,18 ***

0,57 ***

0,19 ***

0,29 ***

0,46 ***

–
0,20 ***

0,20 ***
–

_______________________________________________________________
U = Ungdomarnas rapporter, F = Föräldrarnas rapporter
Korrelationerna mellan samtal och intresse för ungdomarna som var 13 år redovisas under
diagonalen och samma korrelationer för ungdomarna som var 16 år redovisas över
diagonalen.
** sannolikheten är mindre än 1 procent att värdet tillkommit av en slump.
*** sannolikheten är mindre än 1 promille att värdet tillkommit av en slump.

Det går att konstatera två saker. För det första är sambandet mellan ungdomarnas och föräldrarnas uppfattning av frekvensen av politiska samtal hemma låg för 13-åringarna (korrelationen var 0,13).
Den är också relativt låg för 16-åringarna (korrelationen var 0,28).
Även om korrelationerna var låga var de dock statistiskt signifikanta.
Det ska sägas att dessa samband mellan hur ofta ungdomar och föräldrar rapporterar att de har politiska samtal hemma är besvärande
låga för forskare som hävdar att ju oftare politiska samtal sker, desto
mer politiskt aktiva blir ungdomarna.
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För det andra finns det kraftiga samband mellan politiskt intresse
och politiska samtal – men bara när föräldrarna rapporterar om det
eller när ungdomarna rapporterar om båda dessa förhållanden. Som
kan ses i tabell 3.3 så upplevde ungdomar som hade stort politiskt
intresse att det ofta förekom politiska samtal i familjen (korrelationen
0,52 för 13-åringarna och 0,57 för 16-åringarna). Men föräldrarnas
intresse hade låga samband med hur ofta ungdomarna rapporterade om hur ofta politiska samtal förekom (korrelationen 0,18 för
13-åringarna och 0,19 för 16-åringarna).
De föräldrar som hade ett stort politiskt intresse rapporterade att
det ofta förekom politiska samtal i familjen (korrelationen 0,43 för
13-åringarna och 0,46 för 16-åringarna). Men ungdomarnas intresse
hade låga samband med hur ofta föräldrarna rapporterade om hur
ofta politiska samtal förekom (korrelationen 0,11 för 13-åringarna
och 0,29 för 16-åringarna).
Det förefaller alltså finnas två uppfattningar av hur ofta politiska samtal förekommer. Föräldrar och ungdomar som är mycket intresserade av politiska frågor säger att de ofta har politiska samtal.
Det verkar således vara det egna politiska intresset som styr hur ofta
föräldrar och ungdomar tycker att de har politiska samtal hemma.
Är det föräldrarnas uppfattning om hur ofta sådana samtal förekommer som är den korrekta uppfattningen eller ungdomarnas? Hänger
ungdomars politiska aktiviteter på internet, deras politiska samtal i
skolan eller deras politiska aktiviteter på fritiden samman med deras
eller föräldrarnas uppfattning om hur ofta politiska diskussioner före
kommer i familjen?
Vi ställde frågor till ungdomarna om hur aktiva de var på internet
(exempel: om de skrivit om politik eller samhällsfrågor på egen blogg
eller hemsida; länkat videoklipp med politiskt innehåll; skrivit under
en namnlista; deltagit i en internetbaserad protest), hur politiskt aktiva de var i skolan (om de tagit upp saker som har med miljö, samhällsproblem eller politik att göra under en lektion), och om de varit
politiskt aktiva på fritiden (om de deltagit i möten om politik eller
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samhällsfrågor; samlat in namnunderskrifter; bojkottat eller köpt en
viss produkt av politiska, etiska eller miljöskäl; demonstrerat eller
strejkat). I nästa steg undersökte vi om dessa politiska aktiviteter i
vardagslivet hängde samman med hur ofta ungdomarna och deras
föräldrar upplevde att de talade om politiska frågor i hemmet.
Som tabell 3.4 visar är sambandet måttligt mellan hur ofta ungdomarna tyckte att de talade om politik i hemmet och deras andra politiska aktiviteter. Men det fanns knappt några samband med hur ofta
föräldrarna ansåg att de talade om politiska frågor hemma. Det tycks
som att det egna politiska intresset hos ungdomar styr uppfattningen
om hur ofta vardagliga samtal om politik sker i familjen, och hur ofta
ungdomar upplever att dessa samtal förekommer i hemmet förfaller
vara relaterat till ungdomarnas politiska aktiviteter i vardagslivet.
Tabell 3.4. Sambanden (korrelationer) mellan politiska samtal i hemmet och hur ofta man
är politiskt aktiv i andra vardagsmiljöer.
______________________________________________________
		
Samtal		
Samtal
		
(ungdomarna)
(föräldrarna)
______________________________________________________
0,27 ***		
0,03 Aktiv på internet
Aktiv i skolan
0,36 ***		
0,09 *
Aktiv på fritiden
0,21 ***		
0,05
_______________________________________________________
* sannolikheten är mindre än 5 procent att värdet tillkommit av en slump.
*** sannolikheten är mindre än 1 promille att värdet tillkommit av en slump.

Vi har gjort analyser över tid för att se om dessa förhållanden
som beskriver vad som händer vid ett speciellt tillfälle också styrks av
longitudinella analyser och vi finner stöd för det. Ungdomars politiska aktiviteter påverkas av hur ofta de själva upplever att de talar om
politik hemma, men de påverkas inte av hur ofta deras föräldrar säger
att politiska samtal förekommer.
Vi har vridit och vänt på det politiska samtalet i vår forskning
och visat på alternativa sätt att tänka. Den grundläggande hypotesen
[55]

Ungdomars politiska utveckling

har varit att ungdomars och föräldrars uppfattning om hur ofta poli
tiska samtal förekommer i hemmet styrs av deras respektive politiska
intresse. Om ungdomarna har ett stort politiskt intresse så kommer
de att rapportera att de ofta talar om politiska frågor. Och tvärtom.
Detsamma gäller deras föräldrar. Det finns åtskilligt som stöder detta.
Vi började detta avsnitt med att konstatera att ett vanligt antagande i litteraturen varit att det är i politiska samtal hemma som
föräldrar överför sina sätt att se på politik och samhälle. Vi bestrider
inte att så är fallet, men har lagt ett annat perspektiv på samtalen
hemma. Vi utgår från att samtalen reflekterar både föräldrarnas och
ungdomarnas intresse för politiska frågor. Om ungdomarna har ett
stort intresse för politik så kommer de att uppleva att det talas mycket
om politiska frågor, och samma sak gäller föräldrarna. Ibland, men
långt ifrån alltid, så har föräldrarna och barnen en samsyn. Det här
ger ett nytt sätt att tänka kring det politiska samtalet hemma och det
nyanserar bilden av hur vi ska förstå de politiska diskussioner som
förekommer runt köksbordet. För det första finns det nästan inget
i våra resultat som säger att det politiska samtalet ensidigt styrs och
initieras av föräldrarna. Det finns skäl att tro att politiskt intresserade
ungdomar kommer att vilja ta upp frågor som de funderar på med
sina föräldrar. För det andra, om föräldrarna upplever att de ofta tar
upp politiska och sociala frågor i familjen, så betyder det inte automatiskt att deras barn blir mer politiskt aktiva. Det verkar som om
vi behöver nyansera bilden. Hur ofta föräldrarna upplever att de har
politiska samtal har ringa koppling till ungdomarnas politiska aktivitet i vardagen. Det är i stället hur ofta ungdomarna upplever att de
diskuterar politiska frågor i hemmet som hänger samman med deras
politiska aktivitet.
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Digitala nätverk och sociala medier har förändrat förutsättningarna
för medborgarnas politiska engagemang. Det gäller möjligheterna
att hålla sig informerad och dela information, delta i offentliga diskussioner, initiera och ansluta till kollektiva aktiviteter och politiska
protester. Det har i viss mån blivit enklare att delta i politiska aktiviteter (Earl & Kimport, 2011); att organisera sitt engagemang framför
skärmen vid platser och tidpunkter där det passar med rutinerna i
det egna vardagslivet; att integrera det offentliga och det privata (Papacharissi, 2010; van Zoonen & de Ridder, 2011).
Forskning visar också hur dynamiken och det gemensamma
engagemanget i sociala och politiska rörelser i viss mån förändrats
inom ramen för de digitala medierna (Bakardjieva, 2015; Bennett
& Segerberg, 2012; Kavada, 2015). En aspekt av detta är de nätverksbaserade kollektiva aktiviteter som individer kan ansluta till på
lösare och mer flexibla sätt. Former för deltagande i sociala medier
(”gillande” och ”delande”) prövas också inom de politiska partierna
i deras vitaliserande ambitioner och ansträngningar för att motverka
eller kompensera för vikande medlemstal (Amnå & Ekman, 2014;
Gauja, 2015).
Men teknologier skapar inte i sig nya politiska rörelser eller kulturer. Teknologierna utvecklas och tas i bruk för sociala, politiska,
kommersiella aktiviteter inom ramen för mer generella samhällsstrukturer. Exempelvis tycks många plattformar i sociala medier vara
utformade för aktiviteter som ligger i linje med en ökad individualise[57]
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ring och ett mer identitets- och enfrågebaserat politiskt engagemang,
vilket uppmärksammats av många samhällsforskare (Inglehart, 1997;
Beck & Beck-Gernsheim, 2002; Norris, 2004; Shehata, Ekström &
Olsson, 2016). Internet erbjuder dynamiska infrastrukturer för olika
aktiviteter, men plattformarna är också produkter som ger uttryck för
värderingar och adresserar deltagarna i specifika identiteter.
Den övergripande frågan om hur digitala medier påverkar ungdomars politiska engagemang har under det senaste decenniet engagerat många forskare. Vi ska knyta an till några av de centrala teoretiska
diskussionerna, som fokuserar på olika aspekter och teorier om de
digitala mediernas påverkan. För det första tanken att de digitala medierna skapat mer porösa gränser och sänkta trösklar till olika typer
av politiskt engagemang. För det andra att de bidragit till ett grundläggande skifte (inte minst bland ungdomar) från pliktskyldiga och
konventionella former för politiskt engagemang till mer självförverkligande och aktionsorienterade former. För det tredje mer socialisationsorienterade idéer om hur aktiviteter i digitala medier kan främja
utvecklingen av intressen, värderingar och politiskt deltagande. Vart
och ett av dessa perspektiv aktualiserar specifika empiriska frågeställningar som vi undersökt inom forskningsprogrammet.
LÄGRE TRÖSKLAR

Gränserna mellan politiska och andra aktiviteter är enligt många
forskare mer flytande i digitala nätverk och sociala medier jämfört
med medlemskap och engagemang i konventionella organisationer.
Det antas vara enklare att engagera sig och bli involverad, i vissa fall
mer av tillfälligheter än övervägda beslut (Brundidge, 2010; Xenos,
Vromen & Loader, 2014). Gränserna anses mer porösa och trösklarna lägre (Ekström & Shehata, 2016).
Detta är viktiga argument i diskussionen om demokrati och deltagande. De har betydelse för hur vi förstår politiskt deltagande. Om
trösklarna är låga är det sannolikt många nätaktiva som då och då in[58]
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volveras i det politiska. Uppdelningar mellan aktiva och passiva bör i
så fall problematiseras eftersom den inte fångar tillfälligt deltagande.
Och om gränserna är porösa borde det finnas goda förutsättningar
även för dem som inte drivs av ett starkt politiskt intresse att bli aktiva då och då, så att den grupp som står helt utanför minskar. Men
är det verkligen så?
I litteraturen förekommer ett flertal delvis relaterade argument
om de digitala mediernas låga trösklar till politiska aktiviteter. Ett
argument handlar om att de redskap som olika plattformar erbjuder
för att dela information, publicera, diskutera och skapa grupper eller nätverk anses relativt tillgängliga och enkla. Andra har betonat
att miljöer på nätet utmärks av porösa gränser mellan det privata
och offentliga, samt mellan kommersiella och politiska verksamheter
(Papacharissi, 2010). Mer specifikt framhålls dynamiken i de sociala
medierna, flödet av information, som antas innebära att deltagarna
exponeras för politiska diskussioner, men också erbjuds att ansluta
till (gilla och dela) budskap, grupper och protester som i vissa fall har
en tydligt politisk innebörd. I sociala medier dras individer med stor
sannolikhet in i politiska aktiviteter mer av tillfälligheter (Carlisle &
Patton, 2013; Shah, Kwak & Holbert, 2001).
Bruce Bimber, Andrew Flanagin och Cynthia Stohl har utvecklat
ett centralt argument som handlar om hur kollektiva aktiviteter på
nätet organiseras lösare och mer flexibelt jämfört med traditionella
organisationers formaliserade regler för medlemskap. I de digitala
nätverken kan individer agera mer som entreprenörer utifrån sina
egna motiv och preferenser (Bimber, Flanagin & Stohl, 2012, s. 62).
Att gå in i ett politiskt engagemang på nätet är ett mindre steg och
kräver mindre av överväganden, eftersom det vanligen är enkelt att gå
ur och deltagande sällan följs av långtgående åtaganden. Likande idéer har utvecklats av Lance Bennett och Alexandra Segerberg (2012)
som använder begreppet connective action för att beskriva den form av
anslutning till sociala och politiska rörelser som sker inom ramen för
digitala nätverksmedier.
[59]
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Tanken att de digitala medierna bidragit till mer individualiserade, enkla, flexibla och tillfälliga former för politiskt engagemang
har haft ett starkt genomslag. Argumenten har visst stöd i empiriska
studier. Ingen har emellertid tidigare undersökt hur detta återspeglas
i mer generella mönster för ungdomars deltagande i olika typer av
aktiviteter och över en längre tidsperiod.
Vi har studerat ungdomars politiska engagemang i digitala medier avseende fyra typer av aktiviteter: information (på olika sätt ta
del av och söka nyheter och annan politisk information), interaktion
(diskutera frågor samt länka och dela politiskt material), produktion
(exempelvis ha en egen blogg, bidra med texter till nyheter på nätet,
eller producera film), kollektiva handlingar (delta i protester, initiera
eller delta i grupper och nätverk kring politik och samhällsfrågor).
Utöver dessa fyra politiskt relaterade aktiviteter har vi i analysen tagit
med ett mått på ungdomarnas allmänna sociala interaktion i sociala
medier (t.ex. hålla kontakt med kompisar och dela information och
bilder om sig själv och det egna vardagslivet). Var och en av dessa
fem typer av aktiviteter har vi mätt genom att fråga om tre till fyra
specifika aktiviteter. För var och en av dessa har ungdomarna fått
svara om de gjort detta flera gånger, någon enstaka gång eller inte alls
under de senaste två månaderna. För att kategoriseras som aktiv har
vi krävt att man vid åtminstone något enstaka gång varit aktiv i två
av de specifika aktiviteter som de tagit ställning till, alternativt varit
aktiv flera gånger i en av aktiviteterna. Vi har följt två kohorter under
fyra år. I den ena var deltagarna 13 år vid starten och i den andra 17
(Ekström & Shehata, 2016).
Analyserna visar mönster som ger stöd åt idén om låga trösklar
men kastar också en hel del tvivel över dessa argument. När vi undersöker vilka aktiviteter ungdomarna uppgett att de deltagit i under
de senaste två månaderna ser vi att en stor majoritet (ca 95 procent)
är aktiva i sociala medier (det vi ovan beskrivit som allmän interaktion), men det är en avsevärt mindre grupp som är aktiv i det vi ovan
definierat som politisk information och interaktion. I den yngsta ål[60]
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dersgruppen (13 år) är det ca 25 procent. Andelen aktiva ökar med
ålder till ca 60 procent bland 20-åringarna. När det gäller att delta i
produktion och i olika former av kollektivt handlande är andelen aktiva betydligt lägre. Bland 13-åringarna är det ca 10 procent (produktion) respektive 15 procent (kollektivt handlande). Andelen aktiva
förändrades inte märkbart när ungdomarna blir äldre. De förväntat
låga trösklarna har således inte inneburit att de flesta nätaktiva ungdomar också involveras i politiska aktiviteter. I de sociala medierna
upprätthålls i stor utsträckning gränserna mellan aktiviteter koncentrerade till det egna privatlivet och aktiviteter med fokus på politik
och gemensamma samhällsfrågor.
De markanta skillnaderna mellan de olika formerna för politiskt
engagemang är intressanta. Det är betydligt fler som är aktiva i politisk information och interaktion. Det är rimligt eftersom gränserna
till det politiska här kan antas vara mindre tydliga och att ta del av
politisk information är enklare än att producera, publicera och dela
egna texter och material. Forskare som diskuterat de porösa gränserna har också refererat till hur den som är aktiv i sociala medier med
stor sannolikhet möter information och diskussioner om politik oavsett om de planerat det (Brundidge, 2010). Men frågan är hur unika
de digitala medierna är. Chansen torde vara ganska god att ungdomar
mer oplanerat exponeras för diskussioner om politik även i andra medier, i skolan och i delar av vardagslivet.
Den radikala idén om porösa gränser och låga trösklar handlar
framför allt om det kollektiva handlandet. Forskare har kontrasterat
de digitala mediernas möjligheter att utifrån personliga preferenser
enkelt gå in och ut ur olika grupper med de konventionella politiska
aktiviteter som antas vara förknippade med mer långtgående åta
ganden och anslutning till politiska ideologier. Här antas trösklarna
ha blivit lägre. De digitala plattformarna skapar en infrastruktur för
lösare sammanslutningar och tillfälliga grupper som man kan ansluta
sig till genom ett klick, genom att dela och gilla (Bakardjieva, 2015;
Bennett & Segerberg, 2012; Boulianne, 2015). Dessa former för en[61]
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gagemang, som antas vara populära bland ungdomar, har till viss del
demoniserats med begrepp som clicktivism och slacktivism, medan andra framhållit att även enklare former av engagemang har ett värde i
sig (Earl, 2014; Halupka, 2014). Det anmärkningsvärda med de studier vi genomfört är att endast ett fåtal ungdomar deltar i kollektiva
politiska aktiviteter på detta sätt. Teorin om låga trösklar får inget
tydligt empiriskt stöd.
Mönstret förstärks när vi undersöker hur många som varit aktiva
samtliga år vi studerat, vissa år eller inget år. För kollektivt handlande
och produktion är det väldigt få (ca 1 procent) som varit aktiva under
den aktuella tvåmånadsperioden samtliga fyra år och en majoritet
som inte varit aktiv under något år (64 procent för kollektivt handlande och 76 procent för produktion). När det gäller interaktion och
information är det även här en liten grupp som varit aktiv under hela
perioden (8 procent respektive 14 procent). Här är dock en majoritet
(69 procent respektive 80 procent) vad vi kan beskriva som temporärt aktiva (under något/några av åren), det vill säga varken konstant
aktiva eller helt inaktiva. En mindre grupp (31 procent respektive 20
procent) står utanför det politiska år efter år.
Det är alltså inte så att de flesta ungdomar av tillfälligheter dras in
i kollektiva politiska grupper eller nätverk. Gränser till det politiska
framstår i detta avseende inte alls som porösa och många ungdomar
håller sig i allt väsentligt utanför det politiska även om de är mycket
aktiva i sociala medier i övrigt.
Ett vanligt argument i litteraturen är att forskare underskattat
ungdomars politiska deltagande som en konsekvens av att de använt
konventionella definitioner och missat nya former för deltagande i
digitala medier. Genom att inkludera olika former för aktivism och
protester i sociala medier förväntas forskare få en mer optimistisk
bild av engagemanget (Dalton, 2009; Loader, 2007; Theocharis,
2015). Det råder ingen tvekan om att de sociala rörelserna och den
politiska aktivismen utvecklas inom ramen för de digitala medierna
och engagerar stora grupper (Bakardjieva, 2015; Kavada, 2015). Men
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den studie vi genomfört visar dock att detta är aktiviteter som engagerar en mycket liten grupp av ungdomarna.
FRÅN PLIKTSKYLDIGHET TILL SJÄLVFÖRVERKLIGANDE

För att förstå medieutvecklingens betydelse för medborgarnas politiska engagemang är det väsentligt att inte analysera enbart omfattning
utan även former. Det är inte mycket som talar för att internet i sig
inneburit att det demokratiska engagemanget ökat eller minskat i ett
land som Sverige. Men kanske har medierna bidragit till mer grundläggande kvalitativa förändringar i det politiska medborgarskapets
normer och praktiker. En av de mest inflytelserika formuleringarna av denna generella idé är Lance Bennetts AC/DC-teori (Bennett,
2007, 2008; Bennett, Wells & Rank, 2009; Vromen, 2011). Vi ska
kort presentera den för att sedan visa på några intressanta resultat
från våra studier (Shehata, Ekström & Olsson, 2015).
Teorin bygger på två centrala idéer. För det första argumenterar
Bennett för att medborgarnas politiska engagemang är under stark
förändring, från dutiful citizenship (DC) till self-actualizing citizenship
(AC). Politiskt engagemang styrs således allt mer av individers förverkligande. Det kan ske genom politisk konsumtion, offentligt uttryckta åsikter, deltagande i protester i enskilda frågor och nätverk
för sociala rörelser. Samtidigt antas medborgarna uppleva minskade
skyldigheter gällande konventionella former för politiskt deltagande
och en minskad tilltro till såväl den politiska eliten som de traditionella nyhetsmedierna. Begreppen AC och DC i Bennetts teori syftar
på normer (vad man bör göra som god medborgare) och praktiker
(eller det som ibland beskrivs som styles of citizenship).
Det skifte som Bennett diskuterar relaterar till mer generella sociala och kulturella förändringsprocesser, en ökad individualisering
och orientering mot postmateriella värderingar (Inglehart, 1997).
Bennetts analys överensstämmer väl med en slutsats som andra forskare dragit om att medborgarna i västdemokratier är allt mindre in[63]
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tresserade av medlemskap och långtgående åtaganden i partier och
andra organisationer, och mer attraherade av aktiviteter relaterade
till enskilda frågor med ett tydligt mål (Dalton, 2009; Furlong &
Cartmel, 2012; Norris, 2004).
För det andra antas de digitala medierna spela en avgörande roll
i detta skifte mot mer självförverkligande former av politiskt engagemang. Medan de traditionella nyhetsmedierna enligt Bennett är
utformade för medborgare med ett förväntat intresse och skyldighet
att hålla sig informerade om de etablerade politiska institutionerna,
främjar de digitala medierna interaktivitet och aktivt deltagande, vilket styrs av personliga planer, idéer och identiteter. Sociala rörelser
och politiska aktioner organiseras i nätverk och erbjuder därmed relativt lösa och flexibla former för deltagande. I dessa miljöer inbjuds
individer att själva reglera nivån på sitt deltagande. Plattformarna i
social medier möjliggör initiativ till egna grupper, kreativa och expressiva aktiviteter, diskussioner, delande och gillande av andras initiativ.
De centrala idéerna i Bennetts teori har också diskuterats av andra
forskare (Loader, 2007; Norris, 2003; Wells, 2010). Ungdomarna har
i dessa sammanhang lyfts fram som den grupp som tydligast representerar och tagit ledning i utvecklingen mot nya former för politiskt
deltagande (Theocharis, 2015). Teorin fångar en mer generell argumentation i litteraturen som kan sammanfattas som att ungdomar
inte är politiskt oengagerade bara för att deras deltagande i politiska
partier minskar, men deras sätt att engagera sig har förändrats.
Men är det verkligen så? För att svara på det har vi undersökt två
antaganden i litteraturen. Det första gäller själva relationen mellan
kommunikativa praktiker och politiskt medborgarskap. Stämmer det
att den traditionella nyhetskonsumtionen respektive användning av
digitala nätverksmedier främjar olika politiska medborgarskap? För
det andra, stämmer det att de självförverkligande formerna dominerar ungdomars engagemang?
För att undersöka detta identifierade vi ett antal aspekter som i
litteraturen beskrivits som kännetecknande för ett traditionellt för[64]
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pliktigande (DC) respektive självförverkligande (AC) medborgarskap (Shehata, Ekström & Olsson, 2015). Vi studerade tre centrala
aspekter både av det traditionellt förpliktigande och av det självförverkligande.
Det traditionellt förpliktigande medborgarskapet:
Deltagande i institutionell politik (vi frågade ungdomarna om de
trodde att de som vuxna skulle rösta i val, bli medlemmar i politiska partier, ställa upp som kandidater i val till kommunen).
Tilltro till ett antal centrala politiska institutioner (riksdagen, politiska
partier, EU).
Hur man bedömer att de politiska institutionerna representerar medbor
garna (bryr sig makthavarna om medborgarnas åsikter och
kan man genom deltagande påverka politiska beslut).
Det självförverkligande medborgarskapet:
(1) Deltagande i aktionsorienterad politik ”offline” (nio olika aktiviteter, t.ex. namnunderskrift, bojkott, insamling, bära kläder med
politiskt budskap).
(2) Deltagande i aktionsorienterad politik ”online” (t.ex. att organisera en protest eller bojkott; skriva under eller dela sådana
aktiviteter; länka videoklipp med politiskt innehåll, skapa en
Facebookgrupp kring en samhällsfråga).
(3) Upplevd förmåga att själv ta initiativ och delta (diskutera politik
med andra, organisera en protest, övertyga andra att skriva
under namnlistor).
Vi har inkluderat denna tredje egenskap (som brukar benämnas
”self-efficacy”) för att fånga individers egna drivkrafter som en aspekt
av ett självförverkligande medborgarskap. Studier inom projektet indikerar också att de producerande och kreativa aktiviteter som möjliggörs på internet (genom bloggar etc.) kan öka just individers tilltro
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till sin egen förmåga och därigenom främja ett politiskt deltagande
(Ekström & Östman, 2013; Östman, 2012).
De analyser vi genomfört ger tydligt stöd för den generella idén
att medievanor främjar olika former för politiska engagemang, men
också bidrar till hur ungdomar ser på sin relation till det politiska.
Nyhetskonsumtion (och positiva erfarenheter av detta) är tydligt relaterat till det förpliktigande medborgarskapet, medan ett starkt engagemang i digitala nätverksmedier är tydligt relaterat till det självförverkligande medborgarskapet. Genom att studera detta över flera
år har vi också sett att relationerna mellan medievanor och politiskt
medborgarskap (AC respektive DC) är ömsesidigt förstärkande.
Men har det självförverkligande politiska medborgarskapet huvudsakligen ersatt ett traditionellt förpliktigande politiskt medborgarskap i de yngre generationerna? Svaret är huvudsakligen nej. Visst
har de mer aktionsorienterade och expressiva aktiviteterna i digitala
medier utvecklats till att bli en central del i ungdomars politiska engagemang. Men de empiriska analyserna pekar tydligt på att dessa
snarare kompletterar än ersätter de mer konventionella formerna
för deltagande. De ungdomar som deltar i de förra aktiviteterna är
också betydligt mer benägna att delta i de senare. Det faktum att vi
kan se ömsesidigt förstärkande relationer mellan medievanor och
det Bennett i sin teori beskriver som olika typer av politiskt medborgarskap, ska inte tolkas som att det finns en uppdelning mellan
självförverkligande och traditionellt förpliktigande grupper av ungdomar. Klyftorna går snarare mellan dem som deltar och dem som
inte deltar. Det finns inte heller något som tyder på att ungdomar
generellt orienterar sig bort från de konventionella formerna för politiskt deltagande till förmån för en mer aktionsorienterad politik
på nätet. Är man aktiv i det senare är sannolikheten stor att man är
aktiv även i det förra.
I en särskild studie har vi prövat fyra hypoteser om och i så fall
hur det politiska deltagandet på nätet och i andra former samspelar.
En del hävdar att det är två helt olika, av varandra oberoende del[66]
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tagarformer. Andra hävdar det rakt motsatta, att de står i en växel
verkan med varandra. Mellan dessa motpoler finns de som menar
att offline-aktiviteter spiller över i online-deltagande och de som gör
gällande att det förhåller sig tvärtom, det vill säga att online-aktiviteten fungerar som inkörsport till att delta offline. Vi undersökte vad
som hände bland äldre tonåringar och unga vuxna mellan två olika
tillfällen. Vi fann att för tonåringarna fungerade online-aktiviteten
som en inkörsport till andra former av deltagande utanför nätet. För
de unga vuxna däremot fungerade det precis tvärtom. Där spillde det
traditionella politiska deltagandet över i aktiviteter på nätet. Studien
visar bland annat att samspelet mellan deltagandeformerna tycks
fungera olika beroende på ålder och det utvecklingsstadium ungdomarna befinner sig i (Kim, Russo & Amnå, 2016).
När det gäller att bedöma internets politiska effekter finns det
också skäl att uppmärksamma personlighetens betydelse. Överlag
finner vi att särskilt ungdomar som är öppna, nyfikna och självsäkra
tar del i politiska aktioner på nätet. De som däremot är mer samarbetsorienterade och självdisciplinerade tenderar att undvika politisk
nätaktivitet. Med andra ord ser nätet ut att favorisera vissa personlighetstyper och diskriminera andra. Nätet som ett rum för politisk aktivitet är alltså präglat av personlighetsklyftor (Russo & Amnå, 2016a,
2016b). Våra studier på de här punkterna nyanserar särskilt deltagardemokratiska optimisters tal om internet som en allmän räddning för
ett till synes sjunkande samhällsengagemang bland ungdomar.
POLITISK SOCIALISATION I DIGITALA MEDIER

Politisk socialisation handlar om de processer genom vilka individer aktivt och i samspel med sociala miljöer utvecklar sig själva som
demokratiska medborgare, med identiteter, intressen, värderingar
och deltagande i det gemensamma, det vill säga vad Nick Couldry, Sonia Livingstone och Tim Markham beskrivit som ”a world of
public issues beyond what is private interest” (Couldry, Livingstone
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& Markham, 2007). Forskningen om politisk socialisation har under
lång tid undersökt mediernas betydelse i dessa processer. Vi har valt
att presentera analyser kring två teman. I detta kapitel undersöker vi
nyhetskonsumtionens betydelse i politisk socialisation. Nästa kapitel
handlar om ungdomars demokratiska värderingar och bland annat
hur aktiviteter i digitala medier kan bidra till dessa.
Politisk socialisation och nyhetskonsumtion

Forskningen om medier och politisk socialisation har ägnat stor uppmärksamhet åt nyhetskonsumtionens betydelse. Nyheterna är den
genre som explicit och mest regelbundet rapporterat om politik och
då inte minst de etablerade politiska institutionerna. Det är här som
medborgarna kan hålla sig informerade om den aktuella politiska
agendan. En rad studier har visat att nyhetskonsumtion positivt påverkar individers politiska kunskaper, intressen och politiska deltagande (Moeller & de Vreese, 2013).
Nyhetsförmedlingen har förändrats i de digitala medierna. Genom mobila medier och plattformar har det blivit enklare att ta del
av nyheter vid tillfällen när det passar den enskilde. Forskare har
samtidigt argumenterat för att ett mer diversifierat utbud av nyheter
och information, samt olika möjligheter att söka och dela nyheter på
nätet, inneburit att individernas val och vanor fått ökad betydelse för
vilka nyheter de faktiskt kommer att del av (Prior, 2007; Ksiazek,
Malthouse & Webster, 2010).
De studier vi genomfört bekräftar att nyhetsläsning och informationssökning har stor betydelse i den politiska socialisationen. Vi har
studerat internetaktiviteter genom att skapa ett mått utifrån frågor
om hur ofta man läser nyheter, söker efter information och fakta,
samt besöker webbsidor för lära sig mer om sina intressen. Analyserna visar att sådana aktiviteter har positiva effekter på ungdomars
politiska intresse, demokratiska värderingar, engagemang i politiska
diskussioner och i viss utsträckning även på det politiska deltagandet (Ekström, Olsson & Shehata, 2014; Ekström & Östman, 2015;
[68]

4. Internet och de sociala medierna

Kruikemeier & Shehata, 2016). Studierna bekräftar vad som visats i
många andra studier.
Hur ska detta förklaras? Genom vilka processer påverkar nyhetsläsning och informationssökning ungdomars politiska engagemang?
De analyser vi gjort på vårt omfattande longitudinella datamaterial
ger stöd åt några olika teoretiska perspektiv som i sin tur huvudsak
ligen kompletterar varandra. Som vi varit inne på tidigare tyder
mycket på att de kommunikativa processerna, samtal om politiska
frågor, är centrala i den politiska socialisationen. Studier visar att
nyhetsläsning påverkar politiskt deltagande främst indirekt via diskussioner i olika vardagliga situationer (i familjen, med kompisar, i
och utanför sociala medier). Att ungdomar som tar del av nyheter på
nätet i större utsträckning diskuterar samhällsfrågor på nätet, och
som en följd av det är aktiva på nätet genom att till exempel ansluta
till protester i sociala medier, är möjligen inte så anmärkningsvärt.
Det skulle kunna förklaras av det vi ovan beskrivit som låga trösklar. Men detta tycks inte vara den enda eller ens den huvudsakliga
förklaringen. Dels har vi visat (se ovan) att många ungdomar som är
aktiva i sociala medier inte alls är särskilt engagerade politiskt (trots
de eventuellt låga trösklarna). Dessutom visar det sig att de indirekta
effekterna av nyheter och information, via samtal och diskussioner,
också gäller politiskt deltagande utanför nätet och i mer konventionella former för politisk deltagande (Ekström & Östman, 2015).
Vår förklaring går i stället tillbaka till den centrala roll som de vardagliga diskussionerna tycks ha i den politiska socialisationen. Detta
bekräftas av tidigare forskning. Med utgångspunkt i omfattande studier har Nam-jin Lee, Dhavan Shah och Jack McLeod utvecklat en
citizen communication model i vilken de placerar kommunikation i centrum för den politiska socialisationen (Lee, Shah & McLeod, 2013).
Genom samtal om politik kan nyheter och information omsättas i
vardagslivets sociala praktiker. Nyheter kan inspirera till samtal, men
i samtalen omsätts nyheterna dessutom till egna ställningstaganden.
Deltagarna kan möta olika perspektiv, utveckla sina åsikter, sina in[69]
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tressen och sin beredskap att delta aktivt när tillfället ges. Tillgången
till sociala relationer inom ramen för det Constance Flanagan beskrivit som mini-polities, där diskussioner om nyheter och politik välkomnas och värderas positivt, är av stor betydelse (Flanagan, 2013, s. 2).
En av de mest inflytelserika idéerna om hur nyhetsanvändning är
relaterad till ett politiskt engagemang formulerades av Pippa Norris
(2000) med begreppet virtuous circles. Idén är i grunden enkel men
inte desto mindre betydelsefull som tänkbar förklaring. Norris argumenterar för att det framför allt är de redan intresserade, kunniga
och engagerade som tar del av nyheter om politik och samhällsfrågor. Genom denna nyhetskonsumtion tenderar deras kunskaper och
engagemang att öka. För de icke intresserade gäller motsatta förstärkande spiraler. Nyhetskonsumtionen bidrar således till att förstärka
uppdelningen mellan de engagerade och de icke engagerade. Som
Sanne Kruikemeier och Adam Shehata visar kan det översättas till
två centrala processer i politisk socialisation. Dels den socialisation
som individer själva driver när de (som en del i utvecklingen av identiteter, intressen och värderingar) väljer vilka sociala sammanhang de
är aktiva i och i detta fall vilka medier de använder och hur. Dels det
lärande (i vid mening) som olika former av medieanvändningen kan
ge (Kruikemeier & Shehata, 2016). Vår longitudinella studie har gjort
det möjligt att empiriskt undersöka dessa processer över tid och få en
uppfattning om vilken betydelse de har.
Kruikemeier och Shehata har undersökt om dessa processer skiljer sig åt avseende nyhetskonsumtion på internet jämfört med traditionella massmedier. I litteraturen finns konkurrerande argument
som säger att individernas selektiva val blir viktigare på internet (på
grund av de större valmöjligheterna) alternativt mindre viktiga (eftersom det blivit enklare för alla att ta del av nyheter). Två övergripande slutsatser från deras empiriska analyser framstår som särskilt
centrala. För det första ger de tydligt stöd för idén om förstärkande spiraler. De analyser som fokuserade särskilt på politiskt intresse
visar samtidigt processer som framför allt drivs av individernas val.
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Det politiska intresset styr nyhetskonsumtionen samtidigt som den
senare tycks ha svag påverkan på intresset. För det andra tycks det
inte finnas några avgörande skillnader mellan nyhetskonsumtion på
nätet och i traditionella medier med avseende på dessa förstärkande
spiraler. Individers politiska intresse har således stor betydelse för
nyhetskonsumtionen oavsett medier.
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Ungdomsåren är en period i livet då individer utforskar och reflekterar över sin egen identitet, vem man är, vad man står för och hur
man vill bli uppfattad av andra (Erikson, 1968; Buckingham, 2008).
Värderingar är en del av detta. Med värderingar syftar vi här på individers uppfattningar om vad som är viktigt i livet, för dem själva och
samhället (Dalton, 2002, s. 77). Värderingar är mer grundläggande
än attityder och åsikter. De är vägledande för hur individer uppfattar
enskilda frågor och anser att de bör handla i olika situationer (Johansson, 2007).
Frågan om hur ungdomar utvecklar och tillägnar sig olika värderingar är central i forskningen om politisk socialisation. En funge
rande demokrati förutsätter medborgare som ansluter till centrala
värderingar, även om det inte är självklart vilka värderingar som är
viktiga och hur de ska tillämpas (Dahlgren, 2009, s. 110). Vanligen
skiljer man i detta sammanhang mellan substantiella värderingar (alla
människors lika värde, jämlikhet, frihet) och procedurella värderingar
(öppenhet, ansvarsutkrävande). Värderingar ligger också till grund
för olika konfliktlinjer i samhället.

[72]

5. Samhällsvärderingarna

FRÄMJAR AKTIVITETER PÅ NÄTET UTVECKLINGEN
AV DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR?

Vi har intresserat oss särskilt för hur substantiella demokratiska värderingar utvecklas under ungdomsåren och om ungdomars olika aktiviteter i digitala medier kan påverka det. Vi har tagit hjälp av Shalom Schwartz teori om mer universella värderingar och distinktionen
mellan humanistiska och hedonistiska värderingar (Schwartz, 1994).
De humanistiska värderingarna sammanfaller i allt väsentligt med
centrala substantiella demokratiska värderingar: jämlikhet, att hjälpa
andra människor, social rättvisa, att arbeta tillsammans för ett bättre
samhälle. De utmärks samtidigt av att vara vad Schwartz beskriver
som self-transcendent. De står i kontrast till hedonistiska värderingar –
att ha mycket pengar, se bra ut, ha roligt och njuta av livet, frihet att
göra vad man vill, mycket fritid – som huvudsakligen är self-focused.
Individers värderingar kommer enligt Schwartz till uttryck i den
relativa prioriteringen av vad individen anser vara viktigt. Vi har
mätt det genom att ungdomarna fick ta ställning till hur de värdesätter olika förhållanden på en skala från (1) ”inte alls viktigt”, till (5)
”mycket viktigt”. Det är inte så att individer antas ha eller helt sakna
dessa värderingar. En mer värderingsmässig orientering bortom det
egna jaget, mot altruistiska värderingar och ett ansvar för det gemensamma, har emellertid beskrivits som grundläggande för individers
demokratiska och sociala engagemang (Flanagan, 2013). Värderingarna är en förutsättning för, men kan också förstärkas av, deltagande
i politiska och humanitära aktiviteter.
Tidigare forskning tyder på att ungdomsåren generellt utmärks av
att individer utvecklar värderingar som karaktäriserats som humanistiska och self-transcendent (Stattin & Kerr, 2002). Men det är rimligt
att tänka sig att ungdomar också lever sina liv i sociala miljöer där
sådana värderingar betonas och premieras i olika utsträckning. Ur ett
socialisationsperspektiv skulle det innebära att ungdomar tillägnar
sig värderingar med olika implikationer för deras demokratiska en[73]
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gagemang. Socialisation handlar ju väsentligen om hur individer gör
värderingar till sina egna. Många ungdomar tillbringar stora delar
av sitt vardagsliv i olika miljöer och aktiviteter i digitala och sociala
medier och frågan är om det påverkar de grundläggande värderingar
som de utvecklar under ungdomsåren.
Som Danah Boyd visat tar ungdomar (liksom vuxna) i stor utsträckning med sig sina vanor och värderingar in i de sociala medierna. Även om teknikerna gör det i princip möjligt att umgås med
”vem som helst” som Boyd skriver, så tenderar ungdomar i praktiken
att ansluta till dem de har mest gemensamt med (2014, s. 156, 166).
Skillnader i värderingar och attityder mellan olika grupper förstärks
således. Boyd har studerat detta relaterat till klass och etnicitet bland
amerikanska ungdomar. Vi undersöker andra värderingar i en helt
annan kontext, men det är rimligt att tänka sig att den grundläggande
process som Boyd beskriver gäller också här.
Den fråga vi ställde oss är om ungdomars val av aktiviteter i digitala medier påverkar deras utveckling av humanistiska respektive
hedonistiska värderingar. Kan det vara så att värderingarna influeras
av vad de gör i sociala medier (och inte bara vilka de umgås med)?
Den tidiga forskningen om internet ställde ofta frågor om hur individers internetanvändning i sig påverkar det demokratiska deltagandet. Frågan förefaller i dag vara närmast meningslös med hänsyn till
att internet används av de flesta men i helt olika sammanhang och
sociala aktiviteter. Det finns olika sätt att ta hänsyn till det. Ett alternativ är att studera ungdomars användning av specifika plattformar
(Facebook, Twitter, Youtube) med hänvisning till att deras arkitektur huvudsakligen möjliggör och gynnar vissa former för deltagande
(Papacharissi, 2009; Pasek, Moore & Romer, 2009). Men flera plattformar används för en mångfald av aktiviteter som kan förväntas ha
olika implikationer för politisk socialisation. Facebook kan användas
för att hålla kontakt med kompisar men också för att initiera och
ansluta sig till politiska grupper.
Vi har i stället utvecklat en kategorisering som baseras på aktivite[74]
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ter (Ekström & Östman 2015; Ekström, Olsson & Shehata, 2014). Vi
har studerat aktiviteter som att ta del av nyheter och söka information;
hålla kontakt med vänner och berätta om sig själv; använda plattformar för skapande produktion av text, bild och musik; spelande. Detta
är aktiviteter som ungdomar kan vara engagerade i på olika plattformar och i olika utsträckning. Utmärkande för medierna är att de erbjuder nya förutsättningar för redan väl etablerade sociala aktiviteter.
Våra studier visar att valet av aktiviteter har betydelse. Nyhetskonsumtion och informationssökning i digitala medier är aktiviteter
som har positiva effekter på utvecklingen av de värderingar som karaktäriseras som humanistiska och self-transcendent. Vi kan uttala oss
om dessa positiva effekter på mycket goda grunder då vi har analyserat detta i ett longitudinellt perspektiv där vi också tagit hänsyn till
en rad andra faktorer. En av de andra aktiviteter som vi intresserat
oss för, spelande, visar sig däremot inte ha några signifikanta effekter,
vare sig positiva eller negativa.
Det mest anmärkningsvärda resultatet av dessa analyser är dock
de övergripande effekterna som det får då man ägnar mycket tid åt de
aktiviteter som de sociala medierna i stor utsträckning är utformade
för (att hålla kontakt med vänner, berätta om sig själv, lägga ut och
dela bilder från det egna vardagslivet). Man skulle kunna tänka sig
att sådana sociala aktiviteter bidrog till utvecklingen av humanistiska
värderingar, men effekterna är entydigt de motsatta. När vi studerade
utvecklingen över tid under flera år för de ungdomar som vid första
undersökningstillfället var antingen 13 år eller 17 år, såg vi att en omfattande användning av sociala medier för dessa aktiviteter försvagar
de humanistiska värderingarna och förstärker de hedonistiska. Vi såg
tydliga effekter på båda dessa grundläggande värderingar, vilket bekräftar den övergripande slutsatsen att de sociala mediernas centrala
aktiviteter bidrar till en ökad fokusering på det egna jaget.
Vi tror att förklaringen till detta finns i själva de aktiviteter och
kulturer som de sociala medierna i betydande utsträckning präglas
av. Det handlar i stor utsträckning om att presentera sig själv, att
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utveckla sina egen privata nätverk och fritidsintressen. De sociala
medierna är i stor utsträckning konstruerade för en performativ kultur. Det är sociala miljöer genomsyrade av livsstil och konsumtion.
De sociala medier som ungdomar i Sverige använder representerar
naturligtvis inte en enhetlig kultur och social miljö, men de domineras av vissa kulturer mer än andra. De bloggar som drar flest besökare
är exempelvis tydligt inriktade på personlig konsumtion, privatliv
och livsstilar (mode, mat, hälsa, träning, hemmet, styling, sex), och
är i många fall väsentligen (om inte helt) frikopplade från frågor
om det gemensamma och det politiska. Det är som Christian Fuchs
framhåller knappast de politiska bloggarna som har det största genomslaget (Fuchs, 2014, s. 62). Detta är inte förvånande. Medierna
drivs av kommersiella intressen och återspeglar det samhälle som de
är en del av.
Här är det viktigt med några förtydliganden så att slutsatserna
inte missförstås. Vi menar självklart inte att det i sig är negativt att
ungdomar använder sociala medier, men dessa kulturer premierar
ofta värderingar som är self-focused. Det är viktigt att komma ihåg att
det är just generella effekter vi studerat, som naturligtvis inte utesluter att ett engagemang i sociala medier under vissa omständigheter
och för vissa grupper kan ha stor betydelse i utvecklingen av demokratiska och humanistiska värderingar.
Det råder ingen som helst tvekan om att sociala medier också används i sammanhang som främjar ungdomars politiska engagemang.
Forskningen om detta är omfattande och har pekat på en rad olika
aspekter. Det gäller studier av aktionsrörelser där sociala medier används som resurser för att organisera verksamheter och möjliggöra
engagemang i olika former. Det gäller studier som indikerar att användningen av sociala medier kan öka chansen att man kommer i
kontakt med politiska frågor och diskussioner och själv blir inspirerad att delta (Brundidge, 2010; Ekström & Shahata, 2016; Xenos,
Vromen & Loader, 2014). Vi har i våra studier också kunnat visa att
de kreativa och producerande aktiviteter som underlättas av digitala
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plattformar och verktyg kan ha en lärande effekt, bidra till generella kompetenser, som också har betydelse för deltagande i offentliga
politiska sammanhang (Ekström & Östman, 2015). Om vi ska förstå
politisk socialisation kan vi emellertid inte bara fokusera på det som
främjar ett demokratiskt engagemang. De flesta ungdomar som är aktiva i sociala medier är inte alls särskilt engagerade i samhällsfrågor.
Många är i allt väsentligt frikopplade från det politiska. Vad gäller
värderingar tycks den mer generella effekten av att ägna mycket tid
i sociala medier vara att intresset för det egna jaget och privatlivet
förstärks, samtidigt som ungdomarna uppfattar värderingarna relaterade till det gemensamma och det som ligger utanför det egna privatlivet som mindre viktiga. I den betydelsen är de sociala medierna
således inte särskilt sociala.
VÄRDEN UNGDOMARNA TROR ATT DERAS FÖRÄLDRAR HAR
OCH TVÄRTOM

I det här avsnittet ska vi presentera några resultat från vår forskning
som få skulle kunna förvänta sig. De går radikalt emot konventionella
sätt att tänka men är i samklang med forskning i kognitiv psykologi,
perceptions- och emotionspsykologi samt socialpsykologi.
Förstår ungdomar hur deras föräldrar tänker om basala livsvärden
och förstår föräldrar vad deras ungdomar tänker om dessa värden?
Traditionellt tänker sig forskare att föräldrar överför sina värderingar
och attityder på sina barn i den dagliga kommunikationen i hemmet.
Oftast har forskare antagit att det är föräldrarna som initierar dessa
samtal. Föräldrarnas värderingar är input och ungdomarnas värderingar output. Detta är inte nödvändigtvis korrekt.
Vi har granskat humanistiska värden, ekologiska värden och hedonistiska värden. För att göra det mer konkret så frågade vi ungdomarna och föräldrarna om vad de upplevde som viktigt i sina liv. Vi
ställde följande frågor:
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Människor skiljer sig åt beträffande vad de ser som viktigt i livet. Hur
viktigt är följande för dig?
Humanistiska värden:
Jämlikhet, samma möjligheter för alla människor
En fredlig värld som är fri från krig och konflikter
Att hjälpa andra människor
Social rättvisa, att ta bort orättvisor och bry sig om de svaga
i samhället
• Att arbeta tillsammans med andra för ett bättre samhälle
•
•
•
•

Ekologiska värden:
• Att respektera naturen och tänka ekologiskt
• Att förhindra nedsmutsning av miljön och inte slösa på natur
resurser
• Att skydda miljön och bevara naturen
•
•
•
•
•

Hedonistiska värden:
Att ha kul och njuta av livet
Att ha mycket fritid
Att ha mycket pengar
Att se bra ut
Frihet att göra som jag vill

Ungdomarna och föräldrarna svarade på skalor som gick från 1 (”Inte
alls viktigt”) till 5 (”Mycket viktigt”).
Ett grundläggande antagande i politisk, sociologisk och psykologisk
litteratur är att de värderingar som föräldrar har kommer att övertas
av barnen. Normalt ser forskare överföringen på följande sätt. Först
uppfattar barn de värderingar som deras föräldrar har. Sedan beslutar
de sig för om de ska acceptera dem. Dessa värden sägs vara internaliserade när barnen korrekt uppfattar sina föräldrars värderingar och
har beslutat att anta dem som sina egna. Det är en logisk modell, men
den kan vara missvisande.
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Vi hävdar att när det gäller värderingar som inte är konkreta och
observerbara, som de här ovan, tenderar ungdomar att tolka sina föräldrars värderingar så att de liknar ungdomarnas egna. På samma sätt
tenderar föräldrar att tolka sina barns värderingar så att de liknar dem
de själva har.
Det är således inte alls så enkelt att föräldrarnas värderingar överförs och blir barnens. Det är snarare så att de åsikter som ungdomar
tror att deras föräldrar har ofta inte överensstämmer med de tankar
som föräldrarna rapporterar att de har. På motsvarande sätt överensstämmer inte alltid de åsikter som föräldrarna tror att deras barn har
med de värderingar som barnen rapporterar att de har.
Vid första ögonkastet går våra hypoteser stick i stäv mot vad
både litteraturen och gemene man förväntar sig. Problemet är projektion, det vill säga när människor uppfattar eller tolkar andra männi
skors attityder så färgas de av sina egna attityder. De tror att andras
värderingar liknar dem de själva har. Till följd av projektionen tenderar man att uppfatta andra som mer lika en själv än vad de egentligen
är.
Det finns många skäl till varför människor gör denna systematiska
missbedömning. Forskare har konstaterat detta i kognitiv psykologi,
perceptions- och emotionspsykologi och i socialpsykologi (Hogg &
Mullin, 1999; Ross, Green & House, 1977; Sherif & Hovland, 1961;
Tversky & Kahneman, 1973). Projektion kan hjälpa människor att
behålla och stärka en positiv känsla om sig själva. Eftersom människor
vill ha en positiv självsyn och vill att andra ska ha positiva uppfattningar om dem så blåser de upp likheten mellan sig själva och andra. För
det andra kan projektion ge känslomässiga fördelar. När människor
gör slutledningar om andras egenskaper, så är de benägna att uppleva
ett visst psykologiskt obehag på grund av att de är osäkra. Projektion
blir därför ett enkelt sätt för människor att minska detta psykiska obehag, eftersom en förmodad likhet mellan dem själva och andra min
skar osäkerheten. I kognitiv psykologi menar man att projektionen
ger genvägar när man ska göra slutledningar om andras egenskaper.
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Människor använder sällan all information som finns tillgänglig. Man
bygger sin uppfattning på ett mindre antal informationsbitar. Dessa
informationsbitar kommer sannolikt att återspegla de föreställningar,
attityder och värden som man själv har.
Andra forskare har påpekat att människor använder sina egna
perspektiv som ett ankare när man bedömer andra. De finjusterar
sina perspektiv efter detta ankare, vilket leder till större upplevd än
faktisk likhet. Likaså påpekar vissa forskare att människor tenderar
att utsätta sig mer för information som är förenlig med de egna ståndpunkterna, och har svårare att ta in information som ligger utanför
det egna sättet att tolka världen. Livet blir så mycket enklare då.
Alla dessa förklaringar från olika discipliner visar att det finns inre
drivkrafter och kognitiva mekanismer som gör att människor upp
lever att andras värden, attityder och åsikter liknar dem de själva har
– även om det inte är så i realiteten.
Vi kommer här att ställa frågan om ungdomar förstår hur deras
föräldrar tänker och tycker om grundläggande samhällsvärderingar.
På samma sätt frågar vi om föräldrarna förstår hur deras ungdomar
tänker och tycker. Vi frågade ungdomar i 16-årsåldern hur viktiga
våra nämnda humanistiska, ekologiska och hedonistiska värden var
för dem. Vi frågade också hur viktiga dessa värden var för deras föräldrar. Slutligen frågade vi föräldrarna till ungdomarna hur viktiga
dessa värden var för dem, och hur viktiga dessa värden var för deras
barn.
I figur 5.1 sammanfattas våra resultat utifrån en modell (strukturell ekvationsmodellering, SEM). Värderingarna i figuren kan
för enkelhets skull tolkas som regressionskoefficienter (eller korrelationskoefficienter efter att man tagit hänsyn till andra samtidiga
samband).
Låt oss först ställa frågan om ungdomars värden liknar föräldrarnas (kongruens, se 1 i figur 5.1). Det tycks inte finnas speciellt stor
överensstämmelse här, sambanden var låga: 0,14 för humanistiska
värden, 0,17 för ekologiska värden och 0,26 för hedonistiska. Anta[80]
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Figur 5.1. En perceptionsmodell för att undersöka projektion av samhälleliga värden. Sambanden
i figuren kan tolkas som regressionskoefficienter (eller korrigerade korrelationskoefficienter).

sina

Detta är en strukturell ekvationsmodell där de tre värdena vi undersöker är latenta variabler. Siffrorna i figuren kan läsas på följande sätt: humanistiska värden/ekologiska värden/
hedonistiska värden.
** sannolikheten är mindre än 1 procent att värdet tillkommit av en slump.
*** sannolikheten är mindre än 1 promille att värdet tillkommit av en slump.
n.s. värdet är inte statistiskt säkerställt.

gandet att ungdomar och deras föräldrar har liknande uppfattningar
om livsvärden kan förkastas.
Låt oss gå vidare till projektion (2 och 3 i figuren). När ungdomar
tolkade sina föräldrars värden var de ganska lika de värden de själva
hade (sambanden var 0,69, 0,48 och 0,60). När föräldrarna tolkade
sina ungdomars värden var de också lika de värden som föräldrarna
hade (sambanden var 0,60, 0,50 och 0,52). Både ungdomar och deras
föräldrar tror att de värderingar som de uppfattar att den andre har,
liknar dem som de själva har.
Det visade sig att hur ungdomarna uppfattade sina föräldrars värden hade få likheter med hur föräldrarna skattade sina värden. Alla
samband var runt noll. Men också föräldrarna missbedömde sina
ungdomar. Sambanden var förvisso statistiskt säkerställda, men relativt låga (0,16, 0,21 och 0,22).
När ungdomar ska uppskatta sina föräldrars humanistiska, eko[81]
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logiska och hedonistiska värderingar så upplever de alltså att föräldrarnas värderingar liknar de värderingar de själva har. Det finns
ringa samband mellan hur ungdomarna upplever sina föräldrars värderingar och hur föräldrarna själva skattar dem. Nästan detsamma
gäller föräldrarna. När föräldrarna uppskattar sina ungdomars humanistiska, ekologiska och hedonistiska åsikter så upplever de att ungdomarnas värderingar liknar de värden de själva har. Det finns låga
samband mellan hur föräldrarna upplever sina barns åsikter och hur
ungdomarna själva skattar dem. Det är mycket som tyder på att det
finns en systematisk missbedömning i föräldrarnas och ungdomarnas
perception. Projektion tycks således råda.
Låt oss fundera på vad det här betyder. Först ska sägas att vi har
studerat abstrakta värderingar. Det som vi funnit här kommer vi sannolikt inte att se för mer konkreta attityder. Där kan vi förvänta oss
större överensstämmelse. Som ett exempel rapporterade Alan Acock
och Vern Bengtson (1980) mycket hög samstämmighet hos ungdomar vad det gällde att uppfatta sina föräldrars religiösa attityder.
Dessa religiösa värden är mer explicit socialiserande än andra.
En första slutsats av vår studie är dock att vi tenderar att uppfatta
andra som mer lika oss själva än vad de egentligen är. Det är kanske
enklare att leva tillsammans med andra – i ett äktenskap eller i en
föräldra–barn-relation – om vi har den grundsynen. Men det kan ha
sitt pris. Anta att du är en förälder till en 16-åring. Om du tror att
de samhällsvärden som du själv har också är de värden som ditt barn
har, så kommer du kanske aldrig att ta upp dessa värden i diskussioner med ditt barn. Du tror ju att din son eller dotter också har din
grundsyn. Våra resultat tyder på att det är viktigt att vara medveten
om förekomsten av projektion, särskilt när vi ska förstå fenomen där
mellanmänskliga uppfattningar spelar en central roll, som i uppfostran och socialisation.
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För att en demokrati ska leva måste medborgarna delta och att alla
medborgare ska kunna delta i politiken på jämlika villkor är ett utmärkande drag för en demokrati. Dessutom gör det medborgarna
gott att delta. Så långt är alla i stort sett överens. Men när man i nästa
steg ska bestämma sig för vad som utgör politiskt deltagande finns
sedan 50 år tillbaka en stor oenighet.
ATT FÅNGA DET SAMTIDA DELTAGANDET

Forskare är i dag intensivt engagerade i en diskussion om hur medborgarnas nutida politiska beteenden ska mätas och värderas. Den
gäller inte minst den unga generationen. I nära 50 år har man försökt
att fånga in olika former av deltagande som vuxit fram vid sidan av
valdeltagandet (Verba et al., 1971; Barnes et al., 1979). Den dominerande uppdelningen som forskare gör skiljer valdeltagande från alla
andra deltagandeformer, av skäl som vi ska återkomma till (Oser,
2016). När forskare tenderar att vidga deltagandebegreppet riskerar
det dock leda till att de förlorar i teoretisk precision (van Deth, 2014).
Samtidigt som valdeltagandet överlag har stagnerat eller minskat, har medborgarna i ökad utsträckning valt andra former för att
delta. Det kan gälla politiska handlingar på nätet och i affären eller
protester av olika slag. En förklaring till skiftet kan vara det skifte i
medborgarnormerna som diskuterades i förra kapitlet. Den förändringen skulle kunna förklara både nedgången i valdeltagandet och
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uppgången för andra icke-institutionaliserade aktiviteter (Bennett et
al., 2011). Som framgått finns det dock skäl att vara kritisk till tanken
att det här handlar om ett antingen-eller, det vill säga att medborgare
antingen röstar eller är aktiva i andra former. Snarare kan det handla
om att somliga medborgare gör både-och, medan andra gör inget
dera, som Jennifer Oser nyligen kunnat visa (2016).
Utvecklingen av digitala media ställer frågan om politiskt deltagande på sin spets. Som vi såg i föregående kapitel och som bland
andra utvecklats av Yannis Theocharis utgör de digitala nätverken
ofta en bas för annat politiskt deltagande. I olika delar av vardagslivet byggs potentialer för det som senare kan bli till meningsfulla
politiska handlingar. Theocharis budskap till dem som tenderar att
förringa nätaktiviteternas politiska betydelse är att dessa handlingar
på flera sätt väl uppfyller de minimalistiska, syfteorienterade och motivationsbaserade definitionerna av politiskt deltagande. Dessutom
hävdar han att till synes icke-politiska former av deltagande i digitala
nätverk kan vara nog så inflytelserika som de som vanligen accepteras
som politiska (Theocharis, 2015a).
OLIKA FORMER AV DELTAGANDE

Många valdemokrater hävdar att valdeltagandet är det i särklass viktigaste politiska deltagandet (Esaiasson, 2003). Genom att rösta kan
medborgarna både utvärdera hur politiken skötts och värdera de olika valprogram som partierna önskar genomföra om de får makten.
Ingen annan form av deltagande är så jämlikt som valdeltagandet,
eftersom rösterna inte vägs utan bara räknas. Dessutom finns det ingen annan form av deltagande som medborgarna själva anser vara mer
effektiv än att rösta. Valhandlingen är därför central i en demokrati
(Holmberg, 1999).
Ju fler som röstar, desto bättre, hävdar de allra flesta demokratiforskare. Väljare är medborgare som visar att de sluter upp bakom
demokratin som princip. I flera internationella jämförelser av demo[84]
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kratins styrka i olika länder läggs det därför stor vikt vid andelen röstande. Behöver demokratin stärkas så bör det ske genom att förstärka
den representativa demokratins mekanismer för maktutövning och
ansvarsutkrävande, det vill säga olika arrangemang kring de allmänna
valen. Andra förstärkningar av det politiska inflytandet, mellan valen, riskerar att tillföra ”brus i systemet” som gör det svårare att veta
vem som bär ansvar (Narud & Esaiasson, 2013; Karlsson & Gilljam,
2015). På så sätt äventyrar olika mellanvalsarrangemang partiernas
ställning som legitima folkföreträdare. Dessutom försämrar mellanvalsdeltagandet den politiska jämlikhet som valen bygger på (Esaiasson, 2010; Xenos et al., 2014). Med statsvetaren Sofie Marien i
spetsen har en grupp belgiska forskare visat att de inflytandeformer
som inrättas mellan valen generellt sett favoriserar välutbildade, välbeställda och välformulerade medborgare och missgynnar andras inflytande (2010). Vid en jämförelse framstår valdeltagandet helt enkelt
som det oöverträffade sättet att förverkliga folkviljan.
Förespråkarna för en annan idealmodell – deltagardemokratin –
hävdar att det är bra både för systemet och för medborgarna med
många slags deltagande också mellan de allmänna valen (Barber,
2003; Amnå, 2003). Utan att gå så långt som att förespråka en direktdemokrati av schweizisk modell menar de att det demokratiska
systemet mår väl av avstämningar även när det gäller till synes mindre frågor som dock kan vara nog så viktiga för medborgarna, men
som av olika skäl måste lämnas under valrörelserna. Mellanvalsaktiva
medborgare håller också tummen i ögat på makthavarna på ett sätt
som vitaliserar maktutövningen och minskar risken för hemlighetsmakeri och korruption.
För individerna ger ett deltagande mellan valen rika möjligheter
för att bevara, uppdatera och utveckla känslan och ansvaret för det
allmänna bästa som kännetecknar en god medborgarkultur (Pateman, 1970, 2012). Olika slags överläggningar med beslutsfattare och
andra medborgare kring de många frågor som ska lösas mellan valen
om inte minst lokala förhållanden ger medborgarna möjligheter att
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skola sig, vilket också tjänar den stora valdemokratin väl. En demokrati med en infrastruktur med många sådana chanser att diskutera,
övertyga och övertygas tar dessutom vara på dynamiken, kompetensen och engagemanget i det så kallade civilsamhällets finmaskiga nät
av olika associationer som existerar utanför staten och marknaden,
till exempel folkrörelser, nätcommunities, samfälligheter, föreningar
och stiftelser. Deltagardemokrater anser därför att en stark demokrati borde utnyttja hela denna arsenal av socialiserande mekanismer för
argumentation, kommunikation och lärande.
OPTIMISTER OCH PESSIMISTER

Skillnaderna i hur man principiellt värderar olika grader och former
av deltagande återspeglas också i den samtida diskussionen bland
samhällsforskare om ungdomars politiska deltagande. Enkelt uttryckt
kan man säga att det i forskningen om de västliga demokratierna
finns två motsatta ståndpunkter, en pessimistisk och en optimistisk.
Pessimisterna hänvisar till undersökningar av bland annat unga
medborgares valdeltagande, partiaktivitet, föreningsmedlemskap och
politiska kunskaper. Bilden de ger är tämligen entydig. Oavsett om
man jämför över tid, jämför unga i olika västliga demokratier eller
jämför unga med vuxna presenterar statistiken en generation som
i ökad utsträckning håller sig borta från valen (även om de svenska
förstagångsväljarna inte gjorde det i förra valet, 2014), partierna och
föreningarna. Det finns pessimister som går så långt att de anser att
de ungas försvinnande från de traditionella formerna utgör ett hot
för demokratierna. Det gäller särskilt om ett minskat samhällsengagemang går hand i hand med en minskad tilltro till de politiska institutionerna. Ojämlikheten kommer då också att öka. Pessimisterna
menar att vi håller på att få tudelade demokratier som befolkas av å
ena sidan ett fåtal välbeställda aktiva som behärskar metoderna för
att få till stånd en utveckling som går deras väg och å andra sidan
en massa av passiva medborgare som saknar både förtroende för det
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politiska systemet och möjligheter att påverka det (Putnam, 2015;
Jennings & Stoker, 2015).
Optimisterna menar dock att det inte räcker att bara mäta så
kallade konventionella former för deltagande som val, partier, ungdomsförbund, demonstrationer och namninsamlingar. De lyfter det
deltagande som sker bortom de etablerade institutionerna, inte minst
via internet men också konsumtionsbojkotter, en form som i synnerhet unga medborgare ägnar sig åt. De optimistiska forskarna menar
därför att påståendena om ungdomarnas växande apolitiska förhållningssätt är ensidiga och missvisande. Underförstått tycks de till och
med mena att ungdomarnas försvagade politiska deltagande i somliga
mer formaliserade former rentav kompenseras av deras växande deltagande i andra former som svarar bättre mot deras identiteter och
normer. Det är en diskussion som vi ska återkomma till i slutkapitlet.
Här ska vi bara lyfta fram en aspekt av förhållandet mellan offlineoch online-deltagande som vi undersökt närmare.
För en valdemokrat är ungdomarnas till synes minskade politiska
engagemang inte lika alarmerande. Några kan till och med se något
gott i denna utveckling. Som vi var inne på tidigare är massdeltagande inget självklart bra för en demokrati (Schumpeter, 1942). I en sund
medborgarkultur lämnar deltagarna i förtroende över maktutövningen till sina representanter, så ett visst mått av passivitet är till fördel
för effektiviteten i det demokratiska samhällsmaskineriet (Almond
& Verba, 1963, 1980). En riktigt cynisk elitist kan gå så långt att han
eller hon ser en positiv logik i en utbredd icke-aktivitet: om nu medborgarna överlag är ganska oinformerade, är det då rentav inte bra
om de håller sig borta från den politiska maktutövningens domäner
och avstår makten till andra, mera upplysta medborgare?
EN TYPOLOGI AV DELTAGANDEFORMER

Vi har ännu inte mer exakt definierat politiskt deltagande. Det var en
utmaning för oss utifrån den oklarhet som hade vuxit fram kring be[87]
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greppets båda delar. Väl medvetna att definitionen diskuterats livligt,
fanns en förförståelse som låg ganska nära den som statsvetaren Sidney Verba och hans forskarlag etablerat: ”en aktivitet som avser eller
leder till att den politiska styrelsens handlingar påverkas – antingen
direkt genom att påverka genomförandet av politiken eller indirekt
genom att påverka urvalet av människor som skapar politiken” (Verba et al., 1995, s. 38). Som ett slags reaktion mot att definitionerna
med tiden kommit att inkludera alldeles för mycket, har Jan van Deth
kritiskt granskat definitionerna. I stället för att fortsätta vidga begreppet har han föreslagit en definition som dessutom är så beskaffad
att man enkelt kan känna igen ett politiskt deltagande när man ser
det: Deltagandet är en aktivitet, som görs av människor i egenskap
av medborgare, det ska vara frivilligt och beröra den politiska styrningen
(government), politik eller staten i vid mening av dessa begrepp (van
Deth, 2014, s. 351 ff.).
Det fanns tidigt skäl för forskningsprogrammet att försöka ordna
upp i samhällsforskarnas diskussioner om politiskt deltagande (Ekman & Amnå, 2009). Vi såg att det förekom många olika definitioner
utan att de riktigt sattes i relation till varandra (van Deth, 2014).
För det första var ambitionen att inkludera alla former som brukade
förekomma i olika mätningar och analyser – från ett välordnat valdeltagande till våldsamma, illegala aktioner. Oberoende av engagemangets normativa innebörder borde de betraktas som uttryck för ett
samhällsdeltagande och politiskt deltagande.
För det andra strävade vi efter att ge icke-deltagandet en rimlig
position. I samma anda som statsvetare före oss, som Gabriel Almond
och Sidney Verba (1963, 1980) eller Pierre Rosanvallon (2008), ville vi fördjupa de politiska deltagande-analyserna utifrån det faktum
att den politiska passiviteten förefaller vara normaltillståndet för en
stor del av medborgare i olika åldrar. Både teoretiskt och empiriskt
finns det skäl att försöka fånga hela det spektrum av förhållningssätt
till politiken som medborgarna faktiskt representerar för att få en
mer realistisk helhetsbild. Forskningsstrategiskt kunde man anta att
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studier av den politiska passiviteten i sin tur kunde leda till upptäckter som ger viktiga perspektiv till nytta för analyser av den politiska
aktiviteten. Det var därför viktigt att både inkludera och hålla isär ett
anti-politiskt engagemang och ett apolitiskt engagemang. Båda kan
uttryckas i valskolk. En anti-politisk hållning handlar dock mer om
att man aktivt undviker politiska nyheter och diskussioner samt att
man uppfattar politik som något frånstötande. En apolitisk hållning
såg vi däremot som en passivare form av icke-deltagande. Man hade
egentligen inget emot politik, men man tyckte inte att det var intressant eller viktigt.
För det tredje var syftet att precisera ”deltagande” i förhållande
till andra uttryck för vad som brukar kallas ett samhällsengagemang
(Amnå, 2012). Vi talar om ett civilt deltagande som ett latent politiskt
deltagande. Det kan bestå av att man aktivt uppmärksammar politik
och samhällsfrågor i sitt liv. Man intresserar sig för politik och samhällsfrågor. Man kan också aktivt ta del i någonting konkret som ett
frivilligarbete för att bistå behövande utanför den egna familjen.
För det fjärde var avsikten att skilja de olika formerna åt med avseende på om de rimligen kunde betraktas som uttryck för ett ”politiskt” deltagande eller ej. Det manifesterade politiska deltagandet kan
röra sig om ett formellt politiskt deltagande i val, medlemskap i partier, fackföreningar, andra organisationer, demonstrationer och protester. Men det kan också inrymma blankröstning eller ekonomiskt
stöd åt ett politiskt parti eller en politisk organisation. Här inkluderas
även deltagande i rådgivande organ som medborgardialoger och brukarstyrelser. Men det manifesta politiska deltagandet kan också vara
mer aktivistiskt: legala utomparlamentariska aktioner som namninsamlingar, politisk konsumtion, medlemskap i sociala rörelser eller
gömmande av politiska flyktingar.
I det manifesta politiska deltagandet ingår också politiskt motiverade handlingar som bryter mot lagen som plankning, civil olydnad
eller bruk av våld mot person eller skadegörelse av egendom, enskilt
eller i organiserad form. Viktor Dahls studier visar att detta mest rör
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politiskt engagerade pojkar som särskilt i 16-årsåldern vill utmana i
synnerhet föräldrarnas auktoritet. Kompisar med erfarenhet av politiskt våld påverkar dem också (Dahl & Glatz, 2016; Dahl & Stattin,
2016).
Resultatet av försöken att bringa ordning i begreppsförvirringen
blev en typologi över olika former av icke-deltagande, samhällsengagemang och politiskt deltagande (tabell 6.1).
Som framgår av tabell 6.1 har typologin också färgats av en femte
idé, nämligen att över tid kunna ge rättvisa åt eventuella förändringar
i en individs politiska deltagande. Det är det som markeras i skiljelinjen mellan latent och manifest politiskt deltagande. Det latenta
deltagandet avser hållningar, attityder och aktiviteter som i ett visst
läge kan slå över till ett manifesterat politiskt deltagande på det vis
som visats i kapitel 2. Exempelvis bygger man via digitala nätverk resurser som vid behov kan komma att användas för en bredare politisk
mobilisering (Theocharis & Lowe, 2015). Det är ett samhällsengagemang som samspelar med och vid en viss tidpunkt kan gå över i ett
politiskt deltagande. Tanken är att typologin ska klara att urskilja när
sådana slumrande potentialer, som baserar sig i vardagslivets sociala
miljöer – kanske som politiska diskussioner i hemmet, skolan, kompisarna, föreningarna och internet – under olika personliga, sociala och
politiska förutsättningar övergår till ett mer eller mindre manifest
politiskt deltagande.
Vår ambition var att teoretiskt hantera de förändringar som skulle kunna ge sig till känna i de longitudinella mätningarna. Därför
separerade vi två av de mest använda faktorerna i forskningen om
politiskt beteende: å ena sidan en attityd, nämligen intresset, å andra
sidan en aktivitet, det politiska deltagandet. Det innebar en uppvärdering av det politiska intressets och vardagsmiljöernas betydelse för
det politiska deltagandet samtidigt som ett mer långsiktigt perspektiv tillämpades på själva deltagandet.
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Tabell 6.1. En typologi över olika former av icke-deltagande, samhällsengagemang och politiskt
deltagande (Ekman & Amnå, 2010).

Individuella
former

Icke-deltagande

Deltagande (latent politiskt)

Deltagande (manifest politiskt)

Aktiva
former av
icke-deltagande
(anti-politisk orientering)

Passiva
former av
icke-deltagande
(apolitisk
orientering)

Samhällsinvolvering (uppmärksamhet på politik
och samhällsfrågor)

Formellt politiskt
deltagande

Aktivism (utomparlamentariskt deltagande och protest
aktivitet)

Valskolk

Valskolk

Undviker
aktivt att
ta del av
nyheter
om politik
och samhällsfrågor

Uppfattar
politik som
ointressant
eller oviktigt

Intresserar sig för Skriver insändare
politik och sameller bloggar om
hällsfrågor
samhällsfrågor

Röstar i de allmänna valen och folkomröstningarna

Uppfattar politik
som viktigt

Avstår medvetet
från att rösta eller
röstar blankt

Buycotting
och bojkott
(politisk konsumtion)

Politisk passivitet

Samhälls
engagemang
(aktivitet)

Skänker pengarna
till välgörande
ändamål
Diskuterar politik
och samhällsfrågor med vänner
(eller med okända
på internet)

Uppfattar
politik
som frånstötande

Konsumerar nyheter om politik och
samhällsfrågor
Källsorterar

Kollektiva
former

Medveten
icke-politisk livsstil
I extrema
fall: ett
våldsamt
avståndstagande
från ”samhället”
(upplopp),
vilket
speglar
frustration, social
exkludering eller
alienation

Oreflekterad
icke-politisk
livsstil

Partiidentifikation Arbetar frivilligt för
att hjälpa andra
Känner samhörighet med eller
T.ex.: välgörentillhör grupp med hetsengagemang,
visst samhällskvartersgrupper,
fokus
”föräldrar på stan”
Delar gruppens
identitet, värderingar eller yttre
attribut (klädstil,
musikstil osv.)
T.ex.: veganer,
högerradikala
skinheadsgäng
eller vänsterradikala punkare

Undertecknar
namninsamlingar
Kontaktar politiker,
eller samlar
organisationer eller
in namntecktjänstemän
ningar
Innehar förtroenDelar ut polideuppdrag
tiska flygblad
Skänker pengar till
Gömmer eller
politiska partier
hjälper illegala
eller organisationer
flyktingar
Är medlem i ett
politiskt parti, ett
ungdomsförbund
eller fackförening
eller en politisk
organisation

Aktiverar sig
Lokala initiativ för
inom detta parti,
att rädda miljöomförbund eller orråden, skolor eller
ganisation (går på
kulturminnen
möten eller utför
Startar förskolor
arbete)
eller skolor på ideSitter med i rådell/religiös grund
givande organ
Är med i frigan
(ungdomsråd,
kollektiv
brukarstyrelser och
medborgarråd)
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Är medlem
i nya sociala
rörelser och
besöker
olika slags
forum och
toppmöten
Deltar i strejker, demonstrationer och
politiska aktioner eller manifestationer
Deltar i protester eller
gatufester med
distinkt politisk profil

Ägnar sig
åt civil
olydnad på
individuell
basis
Ägnar sig
åt politiskt
motiverat
våld eller
skadegörelse
(t.ex. sprayar
slagord på
offentliga
platser)
Plankning
Ägnar sig åt
civil olydnad,
sabotage,
blockader,
husocku
pation
eller deltar i
våldsamma
demonstrationer
Ägnar sig
åt politiskt
motiverat
våld eller
skadegörelse
i grupp
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FYRA TYPER AV UNGA MEDBORGARE

Genom att separera det politiska intresset från det politiska deltagandet (mätt med hjälp av 13 olika deltagandeformer) erhölls fyra klart
olika grupper av unga medborgare (tabell 6.2). En består av politiska
deltagare medan de tre andra utgörs av sådana ungdomar som är passiva fast på olika sätt.
Tabell 6.2. Fyra grupper av unga medborgare (Amnå & Ekman, 2014. M = medelvärde, SD =
standardavvikelse).

M (SD)
Oengagerade
(n=226)

Aktiva
(n=51)

Standby
(n=401)

Desillusionerade
(n=185)

Deltagande

3,29a (1,31)

0,03b (0,56)

-0,44c (0,18)

-0,44c (0,19)

Intresse

0,71a (1,10)

0,73a (0,59)

-0,30b (0,24)

-1,37c (0,44)

Som framgår av figur 6.1 skiljer sig storleken på de fyra grupperna
sig kraftigt åt. Mycket få är aktiva, omkring var tjugonde ungdom (6
procent). Som också framkom i föregående kapitel kan vi konstatera
att även med en generöst inkluderande definition av deltagandet, är
det få som tycks delta aktivt i politiken. De som är aktiva deltar dessutom på flera olika sätt, både mer traditionellt och internetbaserat.
Var femte framstår som desillusionerad (21 procent) och var fjärde
som oengagerad (26 procent). Nära nog varannan förefaller att stå
standby inför politiken (46 procent).
Figur 6.1. Fyra grupper av unga medborgare.
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När vi fördjupar analysen för dem som är nästan 17 år gamla ser vi
också att de olika grupperna skiljer sig systematiskt åt ifråga om dels
hur de förhåller sig till politiken när det gäller bland annat kunskaper,
ambitioner och känslor för politiken (tabell 6.3), dels vad de själva
gör i vardagslivet för att försöka påverka andra eller ta upp politiska
frågor i samtal med andra de möter (tabell 6.4).
Tabell 6.3. Fyra grupper av unga medborgares politiska orientering (MANOVA-analyser av k luster
skillnader, Amnå & Ekman, 2014. M = medelvärde, SD = standardavvikelse).

M (SD)
Aktiva (n=51)

Standby (n=401)

Oengagerade (n=226)

Desillusionerade (n=185)

Politisk självtilltro

0,73a (1,01)

0,36b (0,84)

-0,24c (0,84)

-0,67d (1,01)

Institutionell tillit

0,08ab (1,06)

0,30a (0,85)

-0,02b (0,95)

-0,62c (1,02)

Social tillit

-0,17ab (0,93)

0,12a (0,97)

0,04a (1,01)

-0,24b (1,03)

Känslor för politik

0,74a (0,99)

0,58a (0,97)

-0,25b (0,72)

-1,14c (0,65)

Nöjdhet med
demokratin

-0,44b (1,24)

0,15a (0,95)

0,12a (0,82)

-0,35b (1,10)

Egna politiska
ambitioner

1,14a (1,24)

0,33b (0,91)

-0,31c (0,71)

-0,66d (0,83)

Nyhetskonsumtion

0,50a (0,89)

0,32a (0,93)

-0,17b (0,84)

-0,62c (0,99)

Politiska kunskaper

0,06ab (1,10)

0,23a (0,98)

-0,17b (0,96)

-0,30b (0,93)

Tabell 6.4. Fyra grupper av unga medborgare med avseende på hur aktiva de är i vardagslivet
(MANOVA-analyser av klusterskillnader, Amnå & Ekman, 2014. M = medelvärde, SD = standard
avvikelse).

M (SD)
Aktiva (n=51)

Standby (n=401)

Oengagerade (n=226)

Desillusionerade (n=185)

Kompisar

0,72a (1,25)

0,31b (0,93)

-0,23c (0,83)

-0,60d (0,82)

Föräldrar

0,66a (1,13)

0,28b (0,94)

-0,15c (0,85)

-0,61d (0,88)

Skola

0,92a (1,12)

0,32b (0,99)

-0,34c (0,73)

-0,53c (0,79)

Internet

1,89a (1,77)

0,20b (0,87)

-0,35c (0,53)

-0,52c (0,54)
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De aktiva är de mest politiskt intresserade och de mest aktiva ungdomarna. De förknippar politik med något positivt. I sammanhanget
är det värt att notera att de visserligen i viss mån litar mycket på de
politiska institutionerna men de är ganska missnöjda med hur svensk
demokrati fungerar. Så missnöje behöver inte leda till apati eller destruktiva handlingar (Gamson, 1968). Här kombineras det med aktiviteter och protester som också kan vara bra för demokratins utveckling (Abdelzadeh, 2014). Vidare har de aktiva anmärkningsvärt nog
ingen särskilt hög tilltro till sina medmänniskor. Kanske är det därför
som de inte avvaktar eller nöjer sig med andras initiativ utan väljer att
ta saken i egna händer. Deras nyhetskonsumtion är högst av alla och
de har höga ambitioner och stora planer med sitt kommande medborgarskap. Även om deras politiska kunskaper inte är så omfattande
har de en hög tilltro till sin egen förmåga att göra skillnad. Mer än alla
andra är de indragna i politiska samtal i olika delar av sina vardagsliv.
De diskuterar politik med sina vänner, föräldrar och skolkompisar
liksom på internet.
De oengagerade är till skillnad från de aktiva inte särskilt intresserade av politik och deltar inte i några politiska aktiviteter. De är
ganska nöjda med hur den svenska demokratin fungerar men deras
förtroende till de politiska institutionerna är inte särskilt stort. Ordet
politik väcker inga särskilt positiva känslor hos dem. Men de är heller
inte anti-politiska i sina hållningar. De litar mer på sina medmän
niskor än vad de aktiva gör. Möjligen är det förtroende för andra som
gör att de för egen del avstår från att engagera sig och tenderar att dra
sig tillbaka. De har låga ambitioner i sitt politiska medborgarskap.
Inte heller är de särskilt flitiga nyhetskonsumenter. Deras politiska
kunskaper är måttliga liksom deras tilltro till sina egna möjligheter
att åstadkomma något i politiskt avseende.
En annan grupp passiva är de desillusionerade. I motsats till de
oengagerades apolitiska förhållningssätt kan de desillusionerade betraktas som anti-politiska. De har det lägsta politiska intresset och
det mest begränsade deltagandet av alla. Inga andra har heller ett så
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lågt förtroende för både de politiska institutionerna och sina medmänniskor. De avskyr faktiskt politik och är missnöjda med hur den
svenska demokratin fungerar. De undviker politiska nyheter och de
uppvisar inga stora kunskaper om politik. De har heller inga planer
på att bli aktiva. Tvärtom, deras framtidsplaner utesluter varje form
av politisk organisering. Vad som därutöver kännetecknar dem är en
avsaknad av tilltro till sin egen förmåga att åstadkomma någon förändring. De menar att de inte har någon politisk kompetens. Som
Sofia Sohls analyser visat saknar de helt enkelt en av de, vid sidan av
politiskt intresse, mest fundamentala förutsättningarna för ett politiskt engagemang, nämligen det som brukar kallas politisk självtilltro
(political efficacy, Sohl, 2014).
Den tredje gruppen av passiva skiljer sig på ett dramatiskt sätt från
de båda andra, och även från den aktiva gruppen. De är de mest politiskt intresserade av alla. Och politik förknippar de med positiva ting.
Mer än alla andra litar de också på både de politiska institutionerna
och på sina medmänniskor. De är dessutom nöjda med hur den svenska demokratin fungerar. De kan mer om politik än alla andra och de
har det näst högsta politiska självförtroendet. Precis som sina relativt
högutbildade föräldrar följer de det politiska nyhetsflödet. För egen
del har de dessutom gjort upp planer för att bli aktiva i framtiden.
Ändå är de inaktiva i den stora institutionaliserade politiken. Åtminstone för tillfället. Men till skillnad från till exempel de oengagerade
utgör de inga passiva åskådare, bystanders. Utan just nu står de i ett
standby-läge inför politiken (Amnå, 2008).
Det beskrivna aktivitetsmönstret går igen när vi analyserar hur
politiskt aktiva ungdomarna är i andra vardagssammanhang. Vi frågade om de försöker påverka föräldrar och vänner, om de tar upp
politiska frågor och samhällsproblem i skolan och hur politiskt aktiva
de är på internet. Bilden är entydig. Ungdomarna i den aktiva gruppen är också mest aktiva i alla sina vardagliga sammanhang medan
de oengagerade och de desillusionerade är mest passiva. Mellan dem
återfinner vi gruppen av ungdomar som just nu står standby.
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Upptäckten av en stor karaktäristiskt identifierbar grupp ungdomar som står inför politiken leder till en rad reflektioner av både empiriskt och normativt slag. Empiriskt vill man veta mer om varför de
står standby trots att de är så intresserade av politik. William Gamson
(1968) har hävdat att passivitet kan bero på antingen alienation eller
förtroende. De desillusionerades inaktivitet skulle i så fall kunna förstås som ett utslag av alienation inför den svenska politiken. De har
ingen tillit till vare sin egen förmåga eller de politiska institutionerna.
De oengagerades passivitet däremot är ett mer självvalt sätt att använda sig av de stora frihetsgrader en demokrati ger sina medborgare
att vara mer eller mindre passiva. Standby-gruppens passivitet är
däremot inte alls lika robust. Dess grundhållning är vaksamhet (jfr
Rosanvallon, 2008). Den kan vara högst tillfällig, för om situationen
så kräver kan den utväxlas i ett manifest politiskt deltagande, om än
temporärt. Medan ungdomarnas politiska intresse når en allt högre
grad av stabilitet är deras politiska deltagande däremot synnerligen
lättrörligt och flyktigt. Tack vare att vi kunnat följa dem under lång
tid ser vi hur de ena året står utanför de politiska institutionerna, andra året går de in och tredje året igen drar de sig bort från de politiska
deltagandeformerna.
En möjlig förklaring är att de har ett så stort förtroende för den
svenska demokratin och för de politiska institutionerna att de inte
behöver engagera sig. Så länge allting fungerar väl, eller, om man så
vill, så länge politikerna inte fattar några (tillräckligt) tokiga beslut,
nöjer medborgarna sig med att stillatigande se ut över allmänningen och uppdateras om vad som händer. De kan huvudsakligen syssla
med annat än att ge sig in i politiken.
I en ännu pågående analys prövar vi den hypotesen. Vi följer ungdomarna över tid med särskilt fokus på de standby-medborgare som
från att ha varit passiva aktiverar sig. Vi finner att somliga av dem
också aktiverar sig när deras förtroende för demokratin sjunker, sannolikt enligt logiken att något händer som manifesterar ett tidigare
latent förhållningssätt. I den studien bekräftas hypotesen att den som
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står standby mer liknar de aktiva än andra passiva. Det finns inget
empiriskt stöd för någon annan förändring än att en standbyer aktiverar sig. När han eller hon förändras sker det alltid i riktning mot
en högre aktivitetsgrad, det vill säga alltid en distansering från de
synbarligen passiva (Amnå, Abdelzadeh & Kim, 2015).
Det förtjänar att understrykas att standby-medborgarna verkligen utgör en grupp för sig och inte är några halvaktivister. När de
aktiverar sig handlar det inte om något definitivt rollbyte. Han eller
hon blir inte någon aktivist. Snarare kan man se den tillfälliga aktiveringen som något kvalitativt annorlunda än som en övergång mer
permanent från en grupp till en annan (Fallazadeh & Amnå, 2016).
Standby-begreppet spränger därmed den vanligen dominerande
gränsen mellan aktiva och passiva medborgare (van Deth, 2014). De
är på samma gång för aktiva för att kallas passiva och för passiva för
att kvala in som aktiva enligt den vanliga dikotomin. Att fortsätta
med att dela upp medborgare i passiva och aktiva framstår i det ljuset som en missvisande och teoretiskt ogrundad förenkling. Det kan
dessutom innebära en risk för att man vilseleder policy-utvecklingen
och demoniserar dem som framstår som inaktiva bara därför att deras
samtida uttryckssätt för ett samhällsengagemang inte passar inte i
forskarnas obsoleta schemata.
Standby-medborgarna har därtill osynliggjorts i de traditionella
deltagandemätningarna och i analyserna. De framstår på ytan och i
tillfälliga enkäter som passiva. Att begreppsligt i stället se dem som
standby-medborgare beskriver deras normalläge, medan begreppet
aktiverade medborgare fångar dem när de gjort ett mer eller mindre tillfälligt inhopp i den institutionaliserade politiken. Men det bör
betonas att det inte finns något som säger att de någonsin under sitt
livslopp kommer att aktivera sig.
Standby-begreppet är viktigt för att förstå utvecklingen under
tiden innan ett mer varaktigt mönster hos unga medborgare har bil
dats. Med hjälp av det kan man urskilja en annan utveckling över tid,
nämligen att fler och fler under tonårstiden lämnar sin mer genuint
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passiva position som oengagerade. Utan standby-begreppet hade de
tveklöst rubricerats som fortsatt passiva, och slutsatsen blivit att de
blir allt passivare ju äldre de blir. Nu kan en delvis annan, teoretiskt
förankrad bild tecknas. Som framgår av figur 6.2: ju äldre de blir,
desto mer positiva blir deras attityd till politik. I takt med att deras
politiska intresse ökar under tonårstiden framstår de mer och mer –
och de betraktar också sig själva så – som standby-medborgare.
Figur 6.2. Utvecklingen av olika engagemangstyper under tonåren och de tidiga vuxenåren.

Även när standby-begreppet har tillämpats i studier i andra sammanhang och/eller med delvis andra metoder förefaller det att ha förutsättningar att mer rättvisande återspegla de många nyanser, den
stora variationsrikedom och de betydande förändringar över tid som
utmärker det politiska deltagandet i samtida demokratier (t.ex. Evans
& Stoker, 2016; Vromen, Xenos & Loader, 2015; Campbell, 2015;
Sveningsson, 2014, 2016; Talò, Mannarini & Rochira, 2014; Toots
& Idnum, 2016). En annan av våra studier visar att det tycks finnas
ett generellt samband mellan förekomsten av standby-medborgare
och ett högt förtroende för demokratin och de politiska institutioner[98]
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na även i andra mogna demokratier (Amnå, Ekman & Abdelzadeh,
2016). Det tyder i så fall på att den starka demokratin vilar på en ironi: ju mer välskötta demokratierna är, desto mer obenägna blir dess
medborgare att aktivera sig.
Sammantaget inspirerar standby-begreppet för inlägg i den tidigare nämnda normativa diskussionen mellan de valdemokrater som
överlag är tämligen nöjda med vårt fynd och de deltagardemokrater
som är mer bekymrade över det. Valdemokraterna är naturligtvis
inte glada över ett alltför omfattande deltagande mellan valen. De ser
egentligen inget konstigt i att det finns ett förtroende som i normalfallet minskar incitamenten för medborgarna att delta vid sidan av de
allmänna valen. I våra rön ser de en bekräftelse av sin förmodan att
valet i en relativt välskött demokrati erbjuder tillräckliga möjligheter
för medborgare att delta. Därför bör politikerna också avstå från att
experimentera med mer konstlade former som ändå inte kommer att
lyfta ansvaret för politikens utfall från deras egna axlar.
De deltagardemokratiskt inriktade forskarna blir mer ambivalenta inför standby-ungdomarna. Samtidigt som de ser rationaliteten i
den kalkyl som standbyers gör i en välfungerande demokrati, beklagar forskarna att så få medborgare deltar i protester, namninsamlingar, demonstrationer, föreningar och så vidare. De är oroliga för att
medborgarandan – känslan för det allmänna bästa – inte odlas och
tränas i den utsträckningen en aktiv demokrati förutsätter. Medbor
garna träffas inte för att diskutera gemensamma frågor, vilket hotar
utvecklingen av övertygade, välinformerade och kritiska demokrater.
Risken ökar därmed för starka eliter och de allt färre mediekoncernerna att styra den politiska dagordningen och att frisera verkligheten.
Utan något eget deltagande i politiska samtal i vardagsmiljöerna blir
standby-medborgaren höggradigt beroende av mediernas bilder. När
väl det står klart att något mycket viktigt håller på att hända, kan det
vara för sent att aktivera för att nå någon politisk effekt.
Mer optimistiska deltagardemokrater kan förvisso också se något löftesrikt i en standby-medborgares beredskap; samtidigt fruk[99]

Ungdomars politiska utveckling

tar de att utvecklingen mot standby-medborgare antyder att själva
medborgardygden om det aktiva medborgarskapet ohjälpligen håller
på att försvagas. Som vi såg i det föregående kapitlet förefaller dock
den stora skiljelinjen gå mellan dem som via politiskt intresse, politisk nyhetskonsumtion och politiska samtal utvecklas till deltagare
och dem som utifrån ett politiskt ointresse undviker både politiska
nyheter och politiska samtal och som i normalfallet förblir inaktiva.
De förra är huvudsakligen antingen nöjda eller kritiska till hur demokratin fungerar och står standby respektive deltar aktivt också mellan
valen. De inaktiva är antingen fientliga eller ambivalenta till hur den
svenska demokratin sköts. Gemensamt för dessa är att de sviktar i sitt
stöd för det demokratiska styrelseskicket. Som Ali Adelzadeh (2015)
visat är det den fientliga gruppen som är allra minst tillfreds och som
också har det lägsta politiska intresset, den lägsta sociala tilliten och
den lägsta toleransen.
Analyserna av ungdomarnas politiska deltagande ger sammanfattningsvis flera olika bilder av den svenska demokratin. Framför
allt tillförs demokratiforskningen mer realism. Inga medborgare är
aktiva dygnet runt, varje dag. Vår forskning visar att en betydande
andel av medborgarna mellan valen går in och deltar i politiken när
det behövs. Sedan går de ut och gör andra saker som behöver göras i
familjelivet, jobbet, civilsamhället och så vidare.
Detta kan i sin tur leda till olika tolkningar och slutsatser. Somliga
kanske inte finner någon anledning till oro så länge valdeltagandet
ligger på en hög nivå, uppslutningen kring demokratins värden är så
omfattande och utvecklingen av det politiska intresset stark i ungdomsåren. För andra blir måhända våra besked en tankeställare, att
det är så få ungdomar som tycks välja vanor som står i samklang med
den ofta underförstådda normen om det ständigt aktiva medborgarskapet. Vår verklighetsbild ligger mycket nära den som statsvetaren
Gabriel Almond presenterat. Han menade att medborgarna inte alltid kommer att delta fullt ut, men de kommer att ha tillgång till en
”medborgerlig reserv” av förmågor och engagemang i frågor som är
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viktiga (Almond & Verba, 1963, s. 481). Våra analyser ger empiriskt
stöd för detta. Ytterst beror tolkningarna liksom eventuella åtgärder
på vilka ideal vi har om hur ett folkstyre bör vara beskaffat. Men vi
har sett att många unga är passiva, och att valet att vara passiv tycks
kunna bero på olika faktorer. Att det exempelvis hos ett antal ungdomar under deras ungdomstid utvecklas en känsla av främlingskap
inför den svenska demokratin är ett resultat som knappast kan lämna
någon demokrat oberörd.
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I den här boken har vi visat på vad som kännetecknar svenska ungdomars politiska utveckling i några viktiga avseenden från den tidiga tonårstiden till vuxenblivandet. Den unika databasen och det
flervetenskapliga angreppssättet kastar ett nytt ljus på den politiska
socialisationen i en mogen demokrati. Även om många studier ännu
pågår och många fler kommer att inledas vid olika universitet i Europa, USA och Australien har de första studierna vi gjort gett viktiga
besked.
Men våra studier har också pekat på vilka områden som behöver
utforskas mer. Låt oss avslutningsvis peka på några sådana områden.
Det politiska intressets avgörande betydelse för snart sagt alla andra politiska attityder, kunskaper och beteenden gör oss nyfikna på
varifrån det egentligen kommer och varför somliga utvecklar det och
andra inte (Prior, 2010). Vi vill framför allt öppna för studier av åren
kring skolstarten (van Deth, Abendschön & Vollmar, 2010). Fastän
våra studier tyder på stabilitet från en viss ålder kan utvecklingen
dessförinnan vara mindre stabil. Vi kan inte utesluta att även de tidiga barnaåren utgör en viktig tid för politisk socialisation. Det kan
finnas skäl att återvända till de allra första statsvetenskapliga socialisationsforskarna David Eastons och Jack Dennis (1969) intresse för
den politiska utvecklingen i lägre åldrar.
Tydligare än de flesta tidigare socialisationsforskare har vi visat
hur den politiska utvecklingen under ungdomsperioden i hög grad
tycks styras av ungdomarna själva i många olika slags interaktioner
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med andra ungdomar och vuxna. De svarar inte bara på intryck och
inflytande från andra utan gör val, startar diskussioner och söker upp
hemsidor utifrån egna politiska drivkrafter. Det flervetenskapliga angreppssättet som vi valt har resulterat i kompletterande bilder av vad
som påverkar ungdomars politiska utveckling. Vi har bland annat visat vad den sammanlagda betydelsen av personligheten, relationerna
till föräldrar och kompisar liksom lärarna spelar för utvecklingen. En
av de processer som visat sig spela en avgörande roll är den politiska
kommunikationen, det vill säga samtalen om politik i vardagslivets
olika sammanhang, i fysiska möten såväl som på nätet. Där kan deltagarna i bästa fall möta olika perspektiv, utveckla åsikter, intressen
och beredskap för att delta när tillfälle ges. Oavsett medier styrs också
ungdomarnas nyhetskonsumtion av individernas politiska intresse.
Men vi behöver mer studier av vad medier gör med användarna och
deras värderingar.
De val som ungdomar gör innebär att somliga närmar sig politiken och ger sig in i den medan andra lika medvetet distanserar sig.
Här skulle vi vilja se fler studier som fördjupar kunskapen om hur
social och ekonomisk ojämlikhet påverkar det politiska intresset och
det politiska deltagandet. Att studera den territoriella dimensionen
framstår också som väsentligt. Hur påverkar platserna där man föds
och bor – landsbygden eller staden – liksom känslan av tillhörighet
till europeiska eller globala sammanhang ens politiska utveckling?
När vi kombinerat utvecklingspsykologiska, kommunikationsvetenskapliga och statsvetenskapliga perspektiv har vi också kunnat
fördjupa förståelsen av hur tonåringars och unga vuxnas politiska
engagemang utvecklas över tid. Även om de flesta inte kan sägas
vara konstant passiva tycks de i långa stycken överge tidigare generationers organisationsformer. Till skillnad från dem rör sig många
ungdomar tämligen fritt över såväl rum som tid mellan aktivitet och
tillfällig passivitet utifrån personliga preferenser. Man kan tolka det
som en stor framgång för en demokrati som tillåter sina medborgare
att leva i den frihet som den utlovat och utmejslat. Samtidigt vet vi
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att den snart ett hundra år gamla svenska demokratin också fordrar
uthålliga och långsiktiga engagemang. Standby-medborgarnas vaksamhet och beredvillighet är förvisso en kostbar tillgång. Det är bra
att många medborgare äger en reservoar för politiskt handlande som
kan användas vid extraordinära tillfällen. Men kan en demokrati leva
uthålligt om inte ett antal medborgare är beredda att binda upp sig
och anpassa sig till vissa givna, kollektiva ordningar för en tid? Även
om den här boken knappast ska ses som en larmrapport, ställer våra
studier frågan om vad den svenska demokratin ska svara på den strävan mot individuell frihet som den själv både utgår från och har bäddat för, och som nu kännetecknar många av dess unga medborgares
politiska utveckling.
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