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Förord 

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av 
och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda 
engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen 
ska även föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till 
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 
mellan de allmänna valen. En särskild uppgift för utredningen är att 
belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och 
inflytande. Inom ramen för denna uppgift ska utredningen 
undersöka ungas förutsättningar att medverka i formella 
beslutsprocesser och föreslå åtgärder som kan bidra till att ungas 
inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser stärks.   

Ali Abdelzadeh har på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning 
skrivit en underlagsrapport om hur ungas politiska missnöje och 
engagemang tar sig uttryck. Ali Abdelzadeh är doktor i 
statsvetenskap vid Örebro Universitet.  
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1 Inledning  

Vi lever i demokratins tidsålder. Många av samtidens stater 
betecknas som demokratier och andra strävar efter att införa ett 
demokratiskt styrelseskick i någon form. Stödet för demokratins 
ideal och dess grundläggande värderingar dominerar oinskränkt 
bland de flesta medborgare runt om i världen. Parallellt med detta 
starka stöd för demokratin som ett normativt ideal existerar 
emellertid ett tilltagande politiskt missnöje med såväl politiska 
institutioner som med hur demokratin fungerar i praktiken – och 
detta gäller i lika hög grad i gamla som nya demokratier. Utöver det 
växande politiska missnöjet uppvisar demokratierna också en rad 
andra kristecken. Det handlar bland annat om ett sjunkande 
valdeltagande, ett utbrett ointresse för engagemang i traditionella 
former av politiska aktiviteter, samt avtagande identifikation med 
och medlemskap i politiska partier, föreningar och organisationer. 
Dessa kristecken sägs vara mer framträdande och tydliga bland den 
yngre generationen, som tycks blir alltmer desillusionerad och 
politiskt passiv. Under de senaste två decennierna har därför stor 
uppmärksamhet ägnats åt att studera och analysera dessa aspekter 
av medborgarnas förändrade politiska deltagande och relation till 
det politiska systemet. Det råder emellertid vitt skilda 
uppfattningar om hur man bäst ska förstå detta nya tillstånd i 
demokratierna och om vilka eventuella konsekvenser dessa 
krissymptom kan få för demokratins funktionssätt och dess 
framtida utveckling. Medan vissa är pessimistiska och uttrycker en 
stark oro för demokratins tillstånd i dagens demokratier framhåller 
andra att farhågorna är överdrivna och att utvecklingen av kritiska 
medborgare och människors förändrade relation till det politiska 
systemet inte nödvändigtvis betyder en urholkning av demokratin. 
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I föreliggande rapport utvecklar jag tanken att en sådan dikotom 
syn på medborgarnas förändrade relation till det politiska systemet, 
i synnerhet vad avser ungas politiska missnöjesyttringar, inte är 
fruktbar för att uppnå en grundlig förståelse av unga medborgares 
mångfacetterade politiska verklighet och roll i ett fritt och 
demokratiskt samhälle. Med fokus på olika aspekter av ungdomars 
politiska missnöje vill jag istället tillföra nya insikter och nyansera 
den pågående debatten om ungdomarnas roll och betydelse i 
demokratin. Mer konkret är syftet med denna rapport att, med 
utgångspunkt i teorier rörande medborgarnas attityder gentemot 
det politiska systemet, analysera trender och förändringar i 
politiskt missnöje, såväl nationellt som internationellt. Rapporten 
ska sålunda besvara frågan om huruvida missnöjet har ökat eller 
minskat samt om det finns skillnader i missnöje gentemot olika 
samhällsinstitutioner1. Rapporten omfattar också en diskussion om 
hur ungdomar, utifrån en typologi baserad på graden av missnöje 
och tilltro till det politiska systemet och dess institutioner, deltar 
politiskt. Den övergripande målsättningen är alltså att lyfta fram 
olika perspektiv på såväl missnöje som deltagande samt att 
nyansera och öka förståelsen för hur ungdomars demokratiska 
deltagande och missnöje tar sig uttryck. 

För att uppfylla rapportens syfte och besvara dess 
grundläggande frågeställningar kommer ett antal nationella och 
internationella databaser att användas. Till analyserna av trender 
och förändringar i politiskt missnöje över tid i Sverige används data 
från SOM-institutets undersökningar vid Göteborgs universitet. 
SOM-institutets undersökningar genomförs årligen sedan 1986. En 
internationell översikt över medborgarnas attityder gentemot det 
politiska systemet kommer att ges med hjälp av data från både 
World Values Survey (WVS), som är en av de mest kända 
internationella attitydundersökningarna inom samhälls-
vetenskapen, och Eurobarometern, en återkommande opinions-
undersökning som genomförs av Europeiska kommissionen. 
Slutligen kommer rapporten att innehålla data från det 
flervetenskapliga projektet vid Örebro universitet som går under 

                                                                                                                                                          
1 I denna rapport ligger fokus på följande samhällsinstitutioner: riksdagen, regeringen, 
politiska partier, polisen, domstolarna och sjukvården.    
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namnet Political Socializaion Program (PSP)2, för att ge en översikt 
av hur olika ungdomsgrupper engagerar sig politiskt, samt för att 
besvara de frågor som är relaterade till huruvida det politiska 
missnöjet utgör ett hot eller en tillgång för demokratins 
funktionssätt. 

1.1 Rapportens struktur  

Denna rapport inleds med en forskningsöversikt som täcker de 
mest centrala delarna av de pågående diskussionerna om 
medborgarnas politiska missnöje och deltagande, dock utan att 
göra anspråk på att vara heltäckande. Därefter förs en diskussion 
om begreppet politiskt missnöje och dess olika dimensioner. I 
avsnittet därpå kommer fokus att läggas på det politiska missnöjet i 
Sverige i ett historiskt och internationellt perspektiv. En viktig 
dimension i det sammanhanget är att beskriva trender och 
förändringar i missnöje för olika samhällsinstitutioner som inträffat 
under de senaste decennierna. Några av frågorna som ska belysas i 
detta avsnitt är: Har det politiska missnöjet ökat eller minskat över 
tid? Finns det en variation i politiskt missnöje för olika 
samhällsinstitutioner? I samma avsnitt ges också en kortfattad 
beskrivning och överblick av missnöjet i ett internationellt 
perspektiv. En viktig fråga att ta upp då är hur Sverige står sig i 
jämförelse med andra europeiska länder ifråga om politiskt 
missnöje och en rad andra indikatorer. Detta avsnitt avslutas med 
en översikt över olika ungdomsgruppers deltagande i diverse 
politiska aktiviteter. Därefter följer en teoretisk och empirisk 
redogörelse för hur vi ska förstå det politiska missnöjet; ska 
missnöjda ungdomar betraktas som ett hot eller en tillgång för 
demokratins funktionssätt? Rapporten avslutas med en diskussion 
kring det politiska missnöjets implikationer och konsekvenser för 
demokratins funktionssätt och utveckling. 
  

                                                                                                                                                          
2 Huvudansvariga för planering, genomförande och finansiering av datainsamlingen var 
professorerna Erik Amnå, Mats Ekström, Margaret Kerr och Håkan Stattin. 
Datainsamlingen har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.  
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2 En forskningsöversikt  

Tjugohundratalet beskrivs alltsomoftast som den gyllene åldern för 
demokratin. Idag har fler länder än någonsin tidigare blivit eller 
strävar efter att bli demokratier. Demokratins antagonister tycks ha 
förlorat den ideologiska kampen, samtidigt som stödet för de 
grundläggande demokratiska principerna ständigt ökar bland 
medborgarna i olika delar av världen.3 Idag lever, enligt den senaste 
rapporten från the Economist, hälften av jordens population under 
någon form av demokratiskt styre.4 Regimer som av olika 
anledningar har misslyckats med att inleda en genuin och 
framgångsrik övergångsprocess mot demokrati har i medborgarnas 
och omvärldens ögon förlorat sin politiska legitimitet. I dessa 
länder fortsätter kampen för fler politiska rättigheter och 
möjligheter till inflytande samt delaktighet i de politiska 
processerna, med varierande framgång. De senaste årens 
medborgarengagemang och folkresningar mot diktaturer runtom i 
världen, i synnerhet de som svepte över Mellanöstern och 
Nordafrika och i vissa fall föranledde regimskifte, kan i detta 
sammanhang anföras som viktiga exempel. Kort sagt, demokratins 
ideal har under de senaste tre decennierna spridit sig och slagit rot i 
många delar av världen, förmodligen utan motstycke i världs-
historien. 

Trots demokratins globala dominans och ett starkt folkligt stöd 
för demokratin som idé och samhällssystem har medborgarnas 
förhållningsätt och relation till de politiska systemen i väsentlig 
grad förändrats, inte minst i de etablerade demokratierna.5 I en 
omfattande forskningslitteratur om vad som ofta benämns 
                                                                                                                                                          
3 Norris, 1999; Pharr & Putnam, 2000. 
4 The Economist Intelligence Unit, 2014. 
5 Norris, 1999; Pharr & Putnam, 2000. 
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krissymptom i de moderna demokratierna har det konstaterats att 
medborgarna inte längre engagerar sig politiskt på samma sätt eller 
i samma utsträckning som tidigare.6 Deltagande via de traditionella 
kanalerna för politiskt engagemang, så som val och medlemskap i 
politiska partier, har stadigt minskat. De politiska partierna, 
föreningarna och organisationerna har ständigt tappat medlemmar 
och sympatisörer. Identifikationen med de etablerade politiska 
partierna har avtagit och förtroendet för dem har försvagats.7 
Vidare uppvisar medborgarna tydliga tecken på missnöje med de 
politiska institutionerna (exempelvis riksdagen, regeringen och de 
politiska partierna) och med hur demokratin fungerar de facto. 
Medborgare runt om i världen blir också alltmer skeptiska och 
kritiska mot sina förtroendevalda och de politiska aktörerna, inte 
minst i de etablerade demokratierna.8 Den största utmaningen för 
de samtida demokratierna tycks således inte komma från några 
externa fiender med alternativa ideologiska modeller, utan istället 
från deras egna medborgare, som har blivit alltmer kritiska och 
skeptiska.9 Följden av detta har blivit en ständigt växande klyfta 
mellan medborgarna och det politiska systemet, som i sin tur har 
väckt många frågor kring såväl demokratiernas prestations-
duglighet som deras legitimitet.  

Dessa trender och förändringar är inte begränsade till ett fåtal 
etablerade demokratier i Europa, utan sträcker sig långt utanför 
dess gränser. Dessa fortgående förändringar och kristecken har 
iakttagits i många av dagens demokratier: i Västeuropa10, i 
Sydostasien11, i USA12, men också i Sverige och de övriga nordiska 
länderna13, vilka i ett internationellt perspektiv är demokratier med 
en hög nivå av folkligt stöd.14 En central fråga som inställer sig i 
sammanhanget är: hur bör man förstå demokratins samtida 
tillstånd och dessa fenomen, som alltför ofta uppfattas som 
indikatorer på kris?  

                                                                                                                                                          
6 Dalton, 2002; Pharr & Putnam, 2000; Putnam, 2000. 
7 Mair, 2013.  
8 Dalton, 2004; Esaiasson & Westholm, 2006; Hay, 2007; Holmberg, 1999; Stoker, 2010. 
9 jfr Dalton, 2004. 
10 Kaase & Newton, 1995; Norris, 1999. 
11 Pharr & Putnam, 2000; Rose, Shin, & Munro, 1999. 
12 Putnam, 2000.  
13 Amnå & Munck, 2003; Holmberg, 1999.  
14 Pharr & Putnam, 2000. 
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Förändringar i det medborgliga engagemanget och ett sjunkande 
förtroende för de politiska institutionerna och ledarna tillhör de 
fenomen som har studerats mest ingående och flitigast inom 
statskunskapen under de senaste två decennierna. Dessa 
förändringar har i många fall utgjort en källa för utbredd oro och 
livliga debatter, såväl inom forskningen som i den offentliga och 
politiska debatten.15 Vid en närmare granskning av den 
statsvetenskapliga diskussionen, i synnerhet av forskningen om 
politisk kultur och stödet för det politiska systemet, undgår det 
ingen att oenighet råder kring medborgarnas förändrade politiska 
deltagande och relation till det politiska systemet, inte minst kring 
deras avtagande stöd för olika komponenter i det politiska 
systemet. Oenigheten gäller såväl konsekvenserna av dessa 
krissymptom som orsakerna till dess utveckling. 

Inom den statsvetenskapliga diskussionen går det, mycket 
förenklat, att urskilja två huvudståndpunkter gällande det politiska 
missnöjet och deltagandet. Den första uppfattningen är att det 
utbredda politiska missnöjet utgör anledning till oro: det kan – om 
det består under en längre period – urholka demokratins 
effektivitet och försvaga den demokratiska processen. Enligt vissa 
forskare som företräder denna mer alarmistiska linje speglar det 
sjunkande förtroendet för politiska institutioner och missnöjet 
med hur demokratin fungerar inte medborgarnas ökade 
förväntningar eller benägenhet att vara kritiska. Man påpekar 
istället att den politiska desillusionen eller besvikelsen 
(disenchantment) i själva verket beror på att medborgarna har 
tappat tron på sin egen förmåga att påverka politiska beslut och 
tron på det politiska systemets kapacitet att reagera och vara 
mottaglig för påverkansförsök. Detta, i förening med det 
tilltagande politiska missnöjet och passiviteten, påstås således 
indikera djupgående kriser inom de demokratiska systemen, vilka 
successivt kommer att utgöra en allvarlig utmaning för dess 
legitimitet och stabilitet.16 Vidare menar andra forskare att 
medborgarna i själva verket inte är intresserade av att engagera sig 
politiskt, utan mycket hellre vill överlåta den uppgiften till kapabla 

                                                                                                                                                          
15 Crozier, Huntington, & Watanuki, 1975. 
16 Hay, 2007; Hay & Stoker, 2009; Stoker, 2006, 2010.  
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politiker som fattar de viktiga politiska besluten åt dem.17 I linje 
med dessa tankegångar menar andra att det är alltför tidigt att fira 
den demokratiska triumfen eftersom världen mycket väl kan 
uppleva en demokratisk recession eller början på en våg av ständigt 
återkommande demokratiska haverier under de första decennierna 
av tjugohundratalet.18 

Alla har emellertid inte tolkat och betraktat det förändrade 
politiska deltagandet och det tilltagande politiska missnöjet och 
dess konsekvenser som ett minskat förtroende för det politiska 
systemet som krissymptom eller framtida hot för demokratin och 
dess utveckling.19 Den andra, mer optimistiska, gruppen av forskare 
har istället den uppfattningen att det politiska missnöjet och det 
växande antalet mer uttalat "kritiska medborgare", det vill säga 
personer som förhåller sig kritiska till centrala politiska 
institutioner men samtidigt hyser starkt stöd för demokratin och 
dess grundläggande värderingar, är ett tecken på en livskraftig och 
sund demokrati. Förekomsten av sådana medborgare i de 
representativa demokratierna, som karakteriseras av en viss grad av 
politiskt missnöje, kan i själva verket vara till nytta för demokratins 
funktionssätt och en bra drivkraft för förändringar i samhället.20 
Genom att kritiskt granska och övervaka politiken kan 
medborgarna framtvinga signifikanta politiska reformer och 
förändringar i samhället. De har också makten att med jämna 
mellanrum kasta ut de makthavare som de har fått nog av eller som 
inte sköter sina uppgifter och istället ge chansen till några andra. 
Sjunkande folkligt förtroende behöver därför inte vara särskilt 
bekymmersamt.21 Också inom forskningen om medborgerligt 
engagemang finns det optimistiska röster kring de ungas 
samhällsengagemang och demokratiska delaktighet. Det hävdas 
bland annat att många unga, som för stunden är politiskt passiva, i 
allra högsta grad är intresserade av politik och vad som händer i 
samhället i stort. Dessa medborgare befinner sig i ett "standby-läge" 
och är beredda att ingripa om så skulle bli nödvändigt, exempelvis 
när demokratin i deras ögon inte fungerar väl eller när det politiska 

                                                                                                                                                          
17 Hibbing & Theiss-Morse, 2002.  
18 Diamond, 2008a, 2008b. 
19 Amnå, 2008; Amnå & Ekman, 2014; Norris, 1999.  
20 Berger, 2009; Klingemann, 1999; Norris, 1999.  
21 Nye, 1997.  
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systemet inte förmår att leverera längre. Förmågan att befinna sig i 
detta tillstånd av påpasslighet sägs vara en väsentlig och viktig 
egenskap hos den unga, postmoderna medborgaren.22  

Dispyten mellan de två huvudståndpunkterna inom forskningen 
är mest påtaglig i debatter om ungdomars politiska engagemang 
och missnöje. Å ena sidan betraktas unga som ett potentiellt hot 
mot demokratins funktionssätt och framåtskridande, bland annat 
på grund av deras minskande politiska deltagande23 och parti-
identifikation24, tilltagande politiska missnöje och ointresse för 
politik.25 Å andra sidan ses ungdomar som en tillgång för 
demokratin eftersom de engagerar sig politiskt på ett helt annat 
sätt än sina föräldrar och tidigare generationer, och eftersom de 
ifrågasätter politiska auktoriteter. Unga medborgare är inte mindre 
engagerade och intresserade, utan istället aktiva via nya kanaler för 
politiskt engagemang, vilka kan ta sig många olika uttryck, 
exempelvis i form av konsumentbojkotter och konsumtionsval26, 
politisk aktivitet på nätet27 och volontärarbete28. Man menar således 
att medborgarna numera har tillgång till andra medel för att göra 
sin röst hörd och ge uttryck för sina klagomål. Vi måste därför, 
hävdar dessa forskare, se tecknen på kris i ljuset av de omfattande 
förändringarna som ägt rum i världen under de senaste decennierna 
vad avser medborgarnas engagemang, vilket opponerar mot 
perspektivet om en utbredd politisk apati.29 Andra forskare inom 
det optimistiska lägret hävdar istället att vi inte ska vara alltför 
oroliga för ungas låga demokratiska delaktighet eftersom det enbart 
rör sig om en livscykeleffekt. Unga har alltid haft en systematiskt 
lägre andel engagerade och intresserade och en lägre andel som 
deltar i valen och som identifierar sig med politiska partier än äldre. 
Deras politiska beteende och attityder kommer att normaliseras i 
takt med att de blir äldre.30 På det hela taget verkar det sålunda 
finnas en polarisering inom forskningen om ungas politiska roll 

                                                                                                                                                          
22 Amnå & Ekman, 2014.  
23 Inglehart, 1997; Pattie, Seyd, & Whiteley, 2004.  
24 Mycock & Tonge, 2012.  
25 Hay, 2007; Stoker, 2010.  
26 Micheletti, 2003; Micheletti & Stolle, 2009.  
27 Bennett, Wells, & Freelon, 2011; Loader, 2007.  
28 Flanagan, 2013.  
29 jfr Rosanvallon, 2006.  
30 jfr Quintelier, 2007.  
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och betydelse i våra demokratiska samhällen, även om det självfallet 
finns de som har en mer nyanserad bild av dagens ungdomar och 
deras relation till det politiska systemet.31 

Även om de ovan nämnda teoretiska utgångspunkterna 
beträffande medborgarnas relation till det politiska systemet har 
bidragit med en rad värdefulla insikter till den pågående debatten, 
så är båda förknippade med två viktiga begränsningar. Den första 
handlar om den tudelade synen på ungas politiska missnöje som 
antingen en tillgång för eller ett hot mot de demokratiska 
systemen. En sådan dikotom förståelse och endimensionell bild av 
unga tar inte hänsyn till de ungas komplexa politiska verklighet och 
deras relation till det politiska systemet. För det andra är båda 
perspektiven främst inbäddade i en normativ debatt byggd på 
ofullständiga empiriska belägg. Det finns enbart ett begränsat antal 
empiriska studier som på ett mer konkret plan har adresserat frågan 
om huruvida och på vilket sätt de kritiska medborgarna, varav de 
unga utgör en majoritet, utgör en tillgång för demokratin och dess 
funktionssätt32. Till följd av dessa två begränsningar är det inte fullt 
möjligt att med de befintliga empiriska underlagen identifiera de 
specifika demokratiska egenskaperna hos dessa kritiska 
medborgare och på ett övertygande sätt fastställa vilken roll de kan 
spela för demokratins funktionssätt. Sammantaget är förståelsen 
för hur man bäst ska tolka det tilltagande politiska missnöjet, i 
synnerhet bland unga medborgare, bristfällig. Ambitionen med 
föreliggande rapport är sålunda att tillföra empiriska insikter till 
den pågående debatten mellan dessa två teoretiska perspektiv och 
nyansera bilden av dagens ungdomar i våra demokratiska 
samhällen.  

2.1 Det politiska missnöjets olika dimensioner  

Inom den traditionella forskningen om politisk kultur och 
systemstöd råder enighet om att långsiktigt stabila och effektiva 
demokratier kräver medborgarnas politiska stöd samt delaktighet i 
landets maktapparat och gemensamma angelägenheter. Djupgående 

                                                                                                                                                          
31 jfr Amnå & Ekman, 2014.  
32 Dahlberg, Linde, & Holmberg, 2013; Geissel, 2008.  
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politiskt missnöje och passivitet anses underminera de 
demokratiska processerna och i det långa loppet utgöra ett hot mot 
hela det politiska systemets legitimitet och existens.33 En central 
fråga som inställer sig är: Vad är det för slags folkligt stöd (eller 
brist därpå) vi pratar om specifikt? 

Det existerar en uppsjö av definitioner och typologier av 
politiskt stöd (systemtilltro) eller avsaknad av detsamma inom den 
statsvetenskapliga forskningen.34 Många av dessa har inspirerats av 
eller tagit en tydlig utgångspunkt i statsvetaren David Eastons 
politiska systemteori. I sin systemfunktionalistiska teori om politik 
urskiljer Easton två typer av politiskt stöd gentemot det politiska 
systemet: diffust och specifikt stöd. Det förstnämnda beskrivs som 
en djupt rotad och beständig uppsättning av politiska attityder, 
som överförs till de yngre generationerna via politisk socialisation. 
Denna typ av stöd kan liknas vid en reservoar av goodwill som 
hjälper medborgarna att acceptera statens och det demokratiska 
systemets legitimitet, även i tider av sviktande effektivitet och 
tilltagande missnöje med specifika politiska processer eller ledare. 
Specifikt stöd, däremot, är mer relaterat till de politiska 
auktoriteternas och institutionernas prestationer och effektivitet. 
Dessa två typer av stöd kan, enligt Easton, riktas mot tre olika 
objekt av det politiska systemet: de politiska auktoriteterna, den 
politiska regimen och det politiska samhället. Sammantaget handlar 
politiskt stöd om medborgarnas positiva attityder gentemot och 
utvärdering av det politiska systemets olika komponenter.  

I den eastonianska tanketraditionens anda har forskarna under 
de senaste åren föreslagit en rad olika typologier över människors 
stöd för det politiska systemet. Den senaste och mest 
uppmärksammade av dessa typologier kommer från Pippa Norris 
och hennes kollegor35. Med utgångspunkt i Eastons typologi gör 
författarna en konceptuell distinktion mellan fem olika 
komponenter av det demokratiska systemet. Mot var och en av 
dessa fem komponenter, som placeras på ett kontinuum från det 
mest diffusa till det mest specifika stödet, kan medborgarna rikta 
sitt stöd eller missnöje. Den första komponenten, den politiska 
                                                                                                                                                          
33 Almond & Verba, 1963; Easton, 1965.  
34 Abdelzadeh & Ekman, 2012; Christensen, 2015; Dalton, 2004; Geissel, 2008; Hofferbert 
& Klingemann, 2001; Möller, 2000; Norris, 1999; Qi & Shin, 2011.  
35 Norris, 1999.  
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samhälligheten, ger uttryck för den mest diffusa typen av stöd och 
handlar i själva verket om en känsla av samhörighet och lojalitet 
med det egna politiska systemet eller nationen. På nästa 
abstraktionsnivå finns den politiska regimens principer, som avser 
medborgarnas stöd för demokratin som ett normativt ideal samt 
deras accepterande av grundläggande demokratiska värden. Den 
tredje komponenten, den politiska regimens effektivitet, berör 
däremot medborgarnas utvärderingar av hur väl det politiska 
systemet fungerar i praktiken. Den fjärde nivån, regimens 
institutioner, omfattar attityder gentemot olika institutioner, så 
som regeringen och parlamentet. Den sista och mest specifika 
typen av stöd, politiska aktörer, omfattar stöd för enskilda 
auktoriteter och politiker. Sammantaget verkar denna förfinade 
modell inbegripa ett bredare spektrum av medborgarnas stöd (eller 
brist därav) än Eastons ursprungliga typologi.  

Denna rapport använder sig av en annan, men snarlik, indelning. 
Här kommer fokus framförallt att riktas mot två distinkta 
huvudaspekter av politiskt missnöje: prestations- respektive 
principdrivet missnöje.36 Det första inbegriper såväl misstro mot 
centrala politiska institutioner och aktörer, som missnöje med hur 
demokratin fungerar i praktiken. Den här aspekten av missnöje 
riktar sig alltså gentemot det politiska systemets output och är 
därmed nära relaterat till Eastons specifika stöd för det politiska 
systemet. Principdrivet missnöje, däremot, handlar om ett uttalat 
stöd för icke-demokratiska styrelseskick, det vill säga avvisande av 
demokratin på ett mer principiellt plan. Dessa två typer av missnöje 
täcker in de centrala och grundläggande aspekterna av 
medborgarnas politiska attityder, i synnerhet missnöjesyttringar, 
gentemot det politiska systemet. Kombinationen av dessa två typer 
av missnöje kommer längre fram i rapporten att användas för att 
identifiera olika grupper av unga, vilka sedan jämförs med avseende 
på diverse demokratiska kompetenser och egenskaper.   

                                                                                                                                                          
36 jfr Abdelzadeh & Ekman, 2012. 
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3 Sverige i ett historiskt och 
internationellt perspektiv  

Trots att det svenska politiska systemet i många viktiga avseenden 
är likt de politiska systemen i Skandinavien och Västeuropa, så 
utmärker det sig på en rad centrala demokratiska indikatorer, som 
ofta används inom jämförande politik. I World Values Surveys 
kartläggning av världsbefolkningens värderingar och politiska 
kultur37, utmärker sig Sverige som det land i världen där 
postmaterialistiska värden är starkast. Detta innebär att svenskarna 
lägger störst vikt vid värden som är kopplade till välmående och 
självförverkligande. De visar också mer intresse för frågor 
relaterade till miljön, frihet, och samhörighet. Vidare, i jämförelse 
med andra länder, har deltagandet i allmänna val och den sociala 
tilliten varit stabil och relativt hög. Under de senaste 40 åren har till 
exempel valdeltagandet i riksdagsvalen legat på i genomsnitt cirka 
86 procent, vilket vid en internationell jämförelse framstår som 
förhållandevis högt.38 Denna positiva utveckling sammanfaller dock 
med sjunkande nivåer av identifikation med och medlemskap i 
politiska partier. I genomsnitt är drygt 5 procent av den svenska 
befolkningen medlemmar i ett politiskt parti, medan endast en 
procent deltar aktivt i sina partiers verksamhet.39 

Vidare har svenskarnas grad av missnöje med centrala politiska 
institutioner och även med hur demokratin fungerar i praktiken 
stadigt minskat under de senaste tio åren (figurerna 3.1 och 3.3), 
till skillnad mot medborgarna i andra demokratier. Vid en närmare 
titt på misstron mot olika samhällsinstitutioner, som framgår av 

                                                                                                                                                          
37 Inglehart & Welzel, 2010.  
38 Blais, 2007.  
39 Abdelzadeh, 2014; SCB, 2012, 2013.  
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figur 3.1, ser vi en rad intressanta trender och skillnader. Siffrorna 
visar bland annat att misstron mot sjukvården och polisen under 
perioden 1986–2013 befinner sig på en låg, stabil nivå i jämförelse 
med misstron mot politiska institutioner, som riksdagen och 
regeringen. Det förekommer med andra ord en mycket stor 
variation i missnöje mellan olika samhällsinstitutioner. Om vi 
fokuserar på misstron mot de politiska institutionerna (riksdagen 
och regeringen) under samma period kan vi se en större förändring 
och instabilitet mellan åren. Ett lågt missnöje från mitten av 1980-
talet övergår i början av 1990-talet till ett förhållandevis högt 
missnöje, för att sedan minska drastiskt vid valåret 1994, och sedan 
åter öka. Dessa fluktuationer över tid kan tänkas bero på en rad 
politiska, ekonomiska och kulturella faktorer. Effekten av en sådan 
faktor för det politiska förtroendet syns tydligt i figuren nedan. 
Det institutionella missnöjet tenderar att vara lägre under valåren 
än under mellanvalsperioderna. Sammantaget visar kartläggningen 
av utvecklingen av svenska folkets samhällsförtroende på 
betydande skillnader och variationer beroende på vilken typ av 
institution som studeras. I allmänhet åtnjuter de politiska 
institutionerna ett lägre förtroende än de övriga samhälls-
institutionerna, sås om sjukvården, domstolarna och polisen.  
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Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. SUPER-RIKS-SOM 1986-2011 [datafil]. Göteborgs 
universitet, SOM-institutet, 2013. Göteborg, Sverige: Svensk Nationell Datatjänst (SND) [distributör], 
2013. 

 
Hur står sig då Sverige i ett internationellt perspektiv i fråga om 
politiskt missnöje? Svenskarna är betydligt mer nöjda än den 
genomsnittlige EU-medborgaren med hur demokratin fungerar i 
det egna landet. Som illustreras i figur 3.2 har endast medborgarna i 
Danmark och Luxemburg en lägre nivå av politiskt missnöje än 
svenskarna. I jämförelse med de övriga europeiska länderna har 
alltså Sverige en betydligt högre andel medborgare som är nöjda 
med hur demokratin fungerar de facto. Bland länder med högst 
missnöje finns Grekland, Kroatien, Slovenien, Bulgarien och 
Rumänien. Även svenskarnas missnöje mot de politiska 
institutionerna är mycket lägre än EU-genomsnittet.40  

                                                                                                                                                          
40 Abdelzadeh, 2014. 
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Källa: Standard Eurobarometer 81, (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/ 
eb81_publ_en.pdf. 

 
Ovan ges en allmän och kort översikt av svenskarnas politiska 
attityder, värderingar och beteenden. Men för att få en heltäckande 
inblick i ungas politiska delaktighet i de politiska processerna och i 
den svenska demokratin är det också av stor vikt att redogöra för 
eventuella skillnader och likheter som förekommer mellan unga 
och äldre svenskar med avseende på olika demokratiska egenskaper. 
Unga svenskar (16–29 år gamla) verkar vara intresserade av att 
diskutera politik och politiska frågor i samma utsträckning som 
äldre (30 och uppåt). Deras valdeltagande är dock lägre än för äldre 
svenskar, men med en stigande trend sedan riksdagsvalet 2006. 
Dessutom är antalet unga människor bland nominerade och valda 
kandidater till den svenska riksdagen och kommunfullmäktige lägre 
än i samhället i stort. När det gäller missnöje med hur demokratin 
fungerar har dock unga människor i genomsnitt varit mindre 
missnöjda än äldre svenskar under de senaste tjugo åren (figur 3.3). 
Ett annat viktigt faktum som kan utläsas i figur 3.3 nedan är att 
överlag har missnöjet med hur demokratin fungerar minskat 
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drastiskt under samma period. Utvecklingen är dock inte lika 
entydig när det gäller missnöjet med olika politiska och sociala 
institutioner över tid. De senaste rapporterna pekar emellertid på 
att det institutionella missnöjet, det vill säga missnöjet med bland 
annat riksdagen och regeringen, är något lägre bland yngre svenskar 
än äldre svenskar.41 I korthet skiljer sig de unga från de äldre 
såtillvida att de deltar mindre i valen och ställer upp i lägre i 
utsträckning som kandidater, men verkar vara mindre politiskt 
missnöjda.  

 
Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. SUPER-RIKS-SOM 1986–2011 [datafil]. Göteborgs 
universitet, SOM-institutet, 2013. Göteborg, Sverige: Svensk Nationell Datatjänst (SND) [distributör], 
2013.   

                                                                                                                                                          
41 SCB, 2012; Weibull & Holmberg, 2012.  
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3.1 Inställningen till demokrati ur ett internationellt 
perspektiv  

Sjunkande förtroende för politiska institutioner och missnöje med 
hur demokratin fungerar anses dock inte utgöra allvarliga hot mot 
det politiska systemets existens och förmåga att överleva, förutsatt 
att dessa inte existerar under en längre period.42 Konsekvenser av 
en hög grad av missnöje kan bland annat omfatta val av nya ledare 
och distansering från regerande partier. Bristande stöd för den 
politiska regimens grundläggande principer kan däremot ha mycket 
allvarligare konsekvenser för det politiska systemets överlevnad 
och förmåga att operera effektivt. Det kan, i värsta fall, leda till 
inbördeskrig, revolution och rentav kollaps av det politiska 
systemet.43 Så hur starkt är då stödet för demokratins principer?  

I syfte att presentera en empirisk översikt av inställningen till 
demokratin, men också till alternativa, icke-demokratiska 
styrelseskick, skapade jag ett index bestående av tre frågor. En av 
dessa frågor omfattar stödet för ett demokratiskt politiskt system, 
medan de resterande två frågorna mäter medborgarnas inställning 
till påståenden om att låta experter eller en stark ledare styra och 
bestämma vad som är bäst för landet, utan att behöva bekymra sig 
om riksdagen och politiska val. Utifrån dessa frågor identifierades 
tre grupper av medborgare: icke-demokrater, svaga demokrater och 
solida demokrater.44 Icke-demokrater omfattar individer som 
förespråkar auktoritära styrelseskick, samtidigt som de förkastar 
demokratin. Som svaga demokrater räknas de som föredrar såväl 
icke-demokratiska (dvs. expertstyre och enmansvälde) som 
demokratiska system. Solida demokrater uppvisar däremot en 
positiv inställning till demokratin som styrelseform, men tar 
avstånd från de auktoritära formerna av styrelseskick.  

Som framgår av tabell 3.1 tillhör en större andel medborgare i de 
länder som av organisationen Freedom House klassificeras som fria, 
gruppen solida demokrater. Undantagen är Taiwan och Rumänien, 
där det omvända gäller, en större andel medborgare är istället 
identifierade som svaga demokrater. Med sina 79 procent ligger 
Sverige på femte plats bland dessa länder. I länder klassificerade 
                                                                                                                                                          
42 Norris, 1999.  
43 Torcal & Montero, 2006.  
44 Bengtsson, Anckar, Denk, & Karvonen, 2013.  
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som delvis fria är andelen solida medborgare överlag lägre jämfört 
med länder klassificerade som fria. I nästan hälften av dessa länder 
är andelen solida demokrater lägre än 50 procent. Bland de icke-fria 
länderna ser vi dock, föga överraskande, en relativt stor andel 
människor som uttrycker stöd för en demokratisk styrelseform. 
Men huruvida detta stöd är rent symboliskt eller ger uttryck för ett 
djupt rotat och genuint stöd för demokratin är däremot föremål för 
diskussion. Andelen icke-demokrater är låg, i såväl fria, delvis fria 
som icke-fria länder. Det finns sammanfattningsvis en stark 
uppslutning bakom demokratin som ett normativt ideal bland 
medborgarna i både demokratiska och icke-demokratiska stater. 
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Källa: Worlds Values Survey, wave 6, (http://www.worldvaluessurvey.org); Freedom House 
(https://freedomhouse.org). 

3.2 Ungas politiska engagemang - offline och online  

Hur står det då till med de ungas engagemang i olika politiska 
aktiviteter? I avsnittet som följer presenteras en unik översikt över 
de unga och unga vuxnas deltagande i olika politiska och 
samhällsrelaterade aktiviteter. Resultaten som redovisas i figur 3.4 
anger andelen ungdomar som svarat att de under det senaste året 
engagerat sig "någon enstaka gång" eller "flera gånger" i olika 
politiska aktiviteter som har ägt rum offline. Åtminstone två 
intressanta mönster kan skönjas i figur 3.4. För det första varierar 
deltagandet i olika aktiviteter stort. Andelen unga som angivit att 
de har skänkt pengar till välgörande ändamål, skrivit under en 
namnlista och arbetat frivilligt för en god sak är till exempel 
betydlig högre än andelen som har deltagit i olika olagliga 
aktiviteter, så som bråk med politiska motståndare eller polisen och 
målning av graffiti på väggar. Detta stämmer för alla unga 
åldersgrupper (dvs. 13 till 28 år) och verkar ge ett visst stöd för 
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tesen om att dagens unga generation deltar via nya kanaler för 
politiskt engagemang.45  

För det andra visar figuren att en viss skillnad föreligger mellan 
olika åldersgrupper. Den tydligaste skillnaden syns i samband med 
bojkott eller köp av en viss produkt av politiska, etiska eller 
miljöskäl och skänkning av pengar till välgörande ändamål. Där 
framgår tydligt att det är de äldre grupperna inom gruppen unga 
som deltar i större utsträckning i dessa aktiviteter. Denna skillnad 
kan visserligen härledas till att de unga vuxna har egna inkomster 
och därmed större kontroll över inköpen av olika varor. En annan 
skillnad gäller deltagande i olika protester och olagliga aktiviteter, 
så som deltagande i olagliga aktioner/demonstrationer, bråk med 
politiska motståndare eller polis, och skrivande av politiska 
budskap eller målande av graffiti på väggar. Dessa aktiviteter verkar 
vara mer populära bland de yngre ungdomarna än de äldre. Detta 
resultat är i linje med den tidigare forskningen som konstaterar och 
visar att deltagande i illegala och våldsamma politiska aktioner är 
mer populära under tonårstiden för att sedan avta med stigande 
ålder.46  

                                                                                                                                                          
45 Micheletti, 2003; Micheletti & Stolle, 2009.  
46 V. Dahl, 2014; Watts, 1999.  
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Kommentar: Figuren visar andel ungdomar som har angivit att de har deltagit i aktiviteterna "någon 
enstaka gång" eller "flera gånger". Data kommer från Political Socializaion Program(www.oru.se/yes). 

 
Under de senaste årtiondena har antalet arenor där medborgarna 
kan uttrycka sina politiska åsikter och delta politiskt blivit 
betydligt fler, inte minst tack vare tillkomsten av internet och den 
pågående digitaliseringen. Som noterats tidigare framhåller vissa 
forskare att dagens ungdomar inte är mindre politiskt aktiva än 
tidigare generationer. Om man tar i beaktande och studerar mindre 
traditionella typer av engagemang, så som politiskt deltagande på 
nätet, så är de unga minst lika engagerade i politiken som sin 
föräldrageneration, konstaterar dessa forskare.47 Hur står det då till 
med olika ungdomsgruppers politiska deltagande online?  

Siffrorna i figur 3.5 nedan anger andelen ungdomar som svarat 
att de under de senaste två månaderna har engagerat sig "någon 
enstaka gång" eller "flera gånger" i olika aktiviteter på nätet. 
Resultaten visar att en relativt stor andel ungdomar i olika 

                                                                                                                                                          
47 Zukin, Keeter, Andolina, Jenkins, & Carpini, 2006.  
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åldersgrupper är politiskt aktiva på nätet. Två aktiviteter som 
lockar till sig den största andelen ungdomar är: informations-
sökning om politik och samhällsfrågor, samt diskussion om 
samhällsfrågor eller politiska frågor med vänner. Vidare visar 
figuren att dessa online-aktiviteter verkar vara särskilt populära 
bland ungdomar i artonårsåldern. Sammantaget visar de samman-
lagda resultaten att svenska ungdomar i olika åldersgrupper är 
politiskt engagerade och samhällsengagerade, om än med 
varierande grad av intensitet och entusiasm. 

 
Kommentar: Figuren visar andel ungdomar som har angivit att de har deltagit i aktiviteterna "någon 
enstaka gång" eller "flera gånger". Data kommer från Political Socializaion Program(www.oru.se/yes).   
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4 Ungas politiska missnöje – hot 
eller tillgång? 

Det är nu dags att återgå till en av de centrala frågorna i 
diskussionerna gällande ungdomar: är ungas politiska missnöje ett 
hot eller en tillgång för demokratins funktionssätt? Ett sätt att 
adressera och komma närmare ett svar på denna fråga är att 
undersöka grundläggande demokratiska egenskaper hos olika 
ungdomsgrupper med olika profiler i fråga om politiskt missnöje. 
Men vilka är då dessa centrala och betydelsefulla demokratiska 
egenskaper? Forskare inom statsvetenskapen har länge försökt 
beskriva och fastställa normer för den "ideala medborgaren", det vill 
säga en medborgare som har de egenskaper som är av betydelse för 
ett väl fungerande, demokratiskt samhälle. För detta ändamål har 
bland annat forskningen inom demokratiteori och politisk kultur 
upprepade gånger utpekat ett antal beteenden, värderingar och 
attityder som viktiga förutsättningar för en fungerande demokrati. 
Elitinriktade teorier om demokrati, det vill säga teorier i vilka en 
kompetent, vald politisk elit förväntas styra landet med begränsad 
inblandning av folket, framhåller till exempel valdeltagandet som 
ett viktigt inslag i vara en god medborgare.48 Deltagande teorier om 
demokrati, å andra sidan, beskriver medborgarnas roll i demokratin 
i bredare termer. 49 Enligt dessa teorier utgör deltagande i valen och 
liknande former av politisk aktivitet enbart de minimivillkor som 
ett politiskt system måste uppfylla för att klassas som 
demokratiskt. Utöver deltagande i valen ska medborgarna ha 
möjligheten att engagera sig och påverka politiken också under den 
långa perioden mellan valen. Goda medborgare bör också vara 
                                                                                                                                                          
48 Schumpeter, 1950. 
49 Barber, 1984.  
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politiskt intresserade och ha goda kunskaper om politik för att 
kunna vara delaktiga och för att kunna utföra andra demokratiska 
skyldigheter effektivt.50 Sammantaget bör således medborgarna 
delta aktivt i politiken, vara politiskt kunniga samt intresserade av 
politik och samhällsfrågor.  

Utöver dessa, har också en rad värderingar och attityder anförts 
som viktiga dygder för den demokratiska medborgaren. Politisk 
tolerans, social tillit, humanistiska värderingar och normer är några 
av dessa viktiga demokratiska egenskaper som anses bidra till 
upprätthållandet av en demokratisk kultur.51 Demokrati är ett 
system som förmodas respektera och bejaka olikheter. Således 
måste medborgarna tolerera olika åsikter och människor från olika 
bakgrunder.52 En annan viktig egenskap för den demokratiska 
processen är social tillit. Tron att människor i allmänhet är rättvisa 
och trovärdiga anses vara avgörande för den demokratiska 
processen.53 Dessutom lyfts humanistiska värden, så som att hjälpa 
andra, tron på social rättvisa och jämlikhet, fram som väsentliga 
demokratiska egenskaper, centrala för en blomstrande demokratisk 
kultur och ett väl fungerande samhälle.54 Demokratiska medborgare 
förväntas också internalisera en rad normer för gott 
medborgarskap, så som att vara aktiva i organisationer, följa 
politik- och samhällsfrågor och göra sin röst hörd i samhället.55 

Hur skiljer sig då olika grupper av ungdomar från varandra med 
avseende på dessa demokratiska egenskaper? I syfte att identifiera 
olika grupper av ungdomar kombinerades de två ovan beskrivna 
huvudaspekterna av missnöje, det vill säga, prestations- och 
principdrivet missnöje. Denna kombination analyserades därefter 
med hjälp av en klusteranalysmetod, som identifierade fyra grupper 
av ungdomar med varierande politiskt missnöje, vilka här benämns 
enligt: nöjda, kritiska, ambivalenta och fientliga. Den nöjda gruppen 
kännetecknas av en låg grad av missnöje för båda aspekterna. Den 
kritiska gruppen, som i själva verket kan likställas med Norris56 
"critical citizens", omfattar unga som är missnöjda med det 
                                                                                                                                                          
50 R. A. Dahl, 1992; Schumpeter, 1950.  
51 Gibson, 1992, 1995.  
52 Sullivan & Transue, 1999. 
53 Almond & Verba, 1963; Putnam, 1993. 
54 Almond & Verba 1963; Dalton, 2008. 
55 Theiss-Morse, 1993; van Deth, 2007; Verba, Schlozman, & Brady, 1995. 
56 Norris, 1999.  
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politiska systemets prestationsförmåga, men som inte föredrar 
icke-demokratiska regimformer. Den tredje gruppen, de 
ambivalenta, omfattar individer som är nöjda med hur demokratin 
fungerar och har tilltro till politiska institutioner, men föredrar 
icke-demokratiska styrelseskick. Slutligen har vi den fientliga 
gruppen, som inkluderar unga som är missnöjda med hur 
demokratin fungerar i praktiken, men som också avvisar 
demokratin på en principiell nivå.   

I tabell 4.1 nedan redovisas hur dessa fyra grupper skiljer sig 
från varandra vad avser olika demokratiska egenskaper, som är 
indelade i tre kategorier: politiskt deltagande, politiska 
kompetenser samt värderingar och attityder. Utöver dessa tre finns 
också kategorin bakgrundsfaktorer, som inbegriper kön, utbildning 
och inkomst. De redovisade svaren är omkodade så att högre 
värden anger mer av egenskapen i fråga. Låt oss börja med den 
första kategorin, bakgrundsfaktorer, där kön och två socio-
ekonomiska faktorer ingår. Som framgår av tabellen är andelen 
unga män högre än andelen unga kvinnor i den fientliga gruppen 
(54 procent), till skillnad från i de övriga tre grupperna. Den lägsta 
andelen unga män finns bland den nöjda gruppen (33 procent). 
Nöjda och kritiska ungdomar har vidare en signifikant högre 
utbildningsnivå än de ambivalenta och fientliga. Inga signifikanta 
skillnader förekommer dock mellan grupperna gällande inkomst. 
Under kategorin politiskt deltagande förekommer det också en del 
intressanta skillnader. Valdeltagandet är signifikant högre bland de 
nöjda (94 procent) och kritiska (92 procent) ungdomarna jämfört 
med de fientliga (87 procent). Deltagande i konventionella 
politiska aktiviteter (så som insamling och signering av 
namnunderskrifter, deltagande i politiska möten och lagliga 
demonstrationer och kontakt med politiker), är signifikant högre 
bland den kritiska gruppen jämfört med de övriga grupperna. 
Däremot är andelen som brutit mot lagen av politiska skäl högre 
bland den fientliga gruppen (14 procent).  

Under kategorierna politiska kompetenser och värderingar och 
attityder framträder också en rad intressanta skillnader. Som 
framgår av tabellen är ungdomar i den fientliga gruppen mindre 
politiskt kunniga och intresserade, har lägre tilltro till sin egen 
förmåga att medverka politiskt, lägre tillit till sina medmänniskor 
och lägre tolerans gentemot människor från andra kulturer. De 
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lägger också mindre vikt vid olika humanistiska värden (så som 
jämlikhet, en fredlig värld, social rättvisa och att hjälpa andra 
människor), jämfört med de övriga grupperna. Sammanfattningsvis 
visar resultaten att de nöjda och kritiska ungdomarna skiljer sig 
signifikant från den fientliga och den ambivalenta gruppen vad 
avser diverse demokratiska egenskaper och såtillvida utgör en 
tillgång för demokratins funktionssätt.57  

Källa: Political Socialization Program (www.oru.se/yes). Mer information om de olika måtten finns 
tillgänglig på hemsidan: http://www.oru.se/yes. a,b,c och d indikerar statistiskt säkerställda skillnader 
mellan grupperna (p <5%).   

 
Att människor, som de i den nöjda gruppen, anammar en rad 
viktiga demokratiska egenskaper och attityder är onekligen viktigt 
för demokratin. Men för att demokratin ska vara levande och 
                                                                                                                                                          
57 jfr Abdelzadeh, A., Özdemir, M., & Van Zalk, M. (kommande).  
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fortsätta att utvecklas krävs det också att människor är vaksamma 
och beredda att intervenera om viktiga demokratiska värden 
undermineras och hotas. Därför framhåller jag i denna rapport att 
det, utöver de ovan beskrivna demokratiska egenskaperna, också är 
viktigt att beakta och undersöka medborgarnas attityder till 
lagbrott i syfte att få en bättre förståelse för huruvida missnöjda 
medborgare, särskilt den kritiska gruppen, utgör en tillgång eller ett 
hot mot demokratins funktionssätt.  

En vägran att lyda lagen, särskilt som en icke-våldsam och oftast 
kollektiv metod att tvinga fram eftergifter från staten, erkänns av 
de främsta samtida politiska filosoferna som ett sätt att värna 
demokratin, rättvisa politiska institutioner och rättsstats-
principen.58 Civil olydnad är tänkt att vara ett viktigt redskap för 
att åstadkomma förändringar och även en källa till främjande och 
skydd av rättigheter. Genom att stimulera omprövning av befintliga 
lagar, politik och institutionella ramar i ljuset av ny kunskap och 
sociala förändringar kan civil olydnad bidra till institutionell 
förändring, expansion av rättigheter och demokratisering. En 
allmän benägenhet att engagera sig i civila olydnadsaktioner kan 
också bidra till framväxten av nya former av politiskt deltagande, 
vilket kan skapa större möjligheter för medborgarna att delta i 
politiken samt utöva inflytande som medlemmar i ett politiskt 
samhälle.59  

I ljuset av denna diskussion, framhåller jag att missnöjda 
medborgare som är beredda att bryta mot lagen är en tillgång för en 
fungerande demokrati. Två viktiga villkor måste dock vara 
uppfyllda för att detta ska vara möjligt. För det första måste 
beredskapen att bryta mot lagen vara fredlig, det vill säga lagbrott 
ska endast ske när andra människor inte kommer till skada. För det 
andra måste lagbrott ses som ett sätt att åstadkomma förändring i 
samhället. En icke-våldsbejakande strategi, i förening med en 
beredskap att bryta mot lagen i syfte att förändra något i samhället, 
kan alltså kort sagt vara en viktig drivkraft för demokratins 
fortsatta utveckling och en betydelsefull beståndsdel i kampen mot 
antidemokratiska tendenser.  

                                                                                                                                                          
58 Habermas, 1973; Rawls, 1973. 
59 Cohen & Arato, 1994; Dworkin, 1978; Habermas, 1985; Rawls, 1973.  
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Hur ställer sig olika grupper av ungdomar med olika profiler av 
politiskt missnöje till att bryta mot lagen? Ungdomarna fick ta 
ställning till följande fråga: "Hur tänker och tycker du om att bryta 
mot regler för att förändra något i samhället?" Som framgår av 
tabell 4.2 anger 72 procent i gruppen nöjda att de tänker hålla sig 
inom lagen, jämfört med drygt 42 procent för den fientliga 
gruppen. En högre andel ungdomarna i gruppen fientliga (49,1 
procent) rapporterar att de är redo att bryta mot lagen. Här 
framträder också en viktig skillnad mellan de nöjda och de kritiska 
ungdomarna. En högre andel ungdomar i den kritiska gruppen 
(45,1 procent) är redo att bryta mot lagen för att åstadkomma 
förändringar i samhället, jämfört med de nöjda (26,8 procent). 
Vidare visar tabellen att en högre andel ungdomar i den fientliga 
gruppen (9,3 procent) kan tänka sig bryta mot lagen även om andra 
människor kommer till skada.  

Tabell 4.2 visar också hur sannolikt det är att olika grupper 
oftare bryter mot eller håller sig inom lagen än förväntat. I korthet 
visar dessa siffror att personer i den nöjda gruppen är 1,22 gånger 
mer benägna att hålla sig inom lagen än förväntat. De är däremot 
mindre benägna att bryta mot lagen (0,71 respektive 0,37 gånger 
mindre). Det motsatta gäller för den fientliga gruppen. De är mer 
benägna att bryta mot lagen även om människor kommer till skada 
och är mindre villiga att hålla sig inom lagen. Slutligen visar 
siffrorna att personerna i den kritiska gruppen är mindre benägna 
att hålla sig inom lagen (0,87) och signifikant mer villiga att bryta 
mot lagen (1,19). Detta gäller dock endast i de fall då andra 
människor inte kommer till skada. Sammanfattningsvis visar dessa 
resultat att den fientliga gruppen verkar kunna utgöra ett hot mot 
demokratins funktionssätt eftersom de är redo att bryta mot lagen 
även om människor kommer till skada. Medan den kritiska gruppen 
unga kan ses som en tillgång för demokratin eftersom de är 
beredda att agera i syfte att förändra något i samhället, men endast 
om andra människor inte kommer till skada.  
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Källa: Political Socialization Program (www.oru.se/yes). 
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5 Diskussion  

Syftet med denna rapport har varit att lyfta fram olika perspektiv på 
såväl missnöje som deltagande samt söka nyansera och öka 
förståelsen för hur ungdomars demokratiska deltagande och 
missnöje tar sig uttryck. För att uppfylla denna övergripande 
målsättning genomfördes en del empiriska analyser baserade på de 
teoretiska resonemangen som förts inom forskningen. Av dessa 
analyser kan två generella slutsatser dras. För det första är 
demokratin, ur ett internationellt jämförande perspektiv, djupt 
rotad i Sverige. En stor andel svenskar förhåller sig positiva till 
demokratin som styrelseform och är nöjda med hur den fungerar i 
praktiken. Svenskarnas politiska missnöje med olika samhälls-
institutioner är på nedgång och deras samhällsengagemang är stort, 
inte minst när det gäller volontärarbete och deltagande i olika 
former av internetbaserade aktiviteter. Samtidigt tillhör Sveriges 
valdeltagande bland de högsta i världen. Med detta sagt blir det 
dock viktigt att framhålla att Sveriges demokrati står inför en rad 
framtidsutmaningar. Det handlar bland annat om en ovilja hos de 
unga att kandidera till olika förtroendevalda positioner, identifiera 
sig med politiska partier, den höga andelen unga som lämnar sina 
förtroendeuppdrag i förtid samt om den kraftiga nedgången i de 
politiska partiernas medlemsantal. De förtroendevalda och politiska 
partierna utgör själva grundbulten i vårt demokratiska system. De 
politiska partierna utformar till exempel olika politiska alternativ, 
kanaliserar folkets åsikter och värderingar, mobiliserar väljarna 
inför valen, och utgör en rekryteringskanal för framtida politiker. 
Att vara vaksam och bemöta dessa utmaningar på ett innovativt sätt 
är därför viktigt för att hålla demokratin levande och se till att de 
politiska besluten avspeglar de åsikter och opinioner som finns 
representerade i hela det svenska samhället. Det är dock viktigt att 
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dessa försök till demokratisk och deltagande ingenjörskonst är 
genuina och inte initieras enbart för att skapa en illusion av 
inflytande. 

En andra, minst lika viktig, slutsats som kan dras av de 
empiriska resultaten är relaterad till dikotomiseringen av unga som 
antingen en tillgång för demokratin eller som ett hot mot dess 
funktionssätt och utveckling. En sådan syn på dagens ungdomar 
fångar inte riktigt upp komplexiteten i deras politiska verklighet 
och relation till det politiska systemet. Resultaten från denna 
rapport visar att ungdomar utgör en heterogen grupp med 
varierande politiska attityder och värderingar. Medan vissa kan 
försvaga demokratins kvalitet eller till och med hota demokratin på 
längre sikt utgör andra en tillgång för den demokratiska processen. 
Fientliga ungdomar tillhör den första av dessa kategorier. De är 
inte bara missnöjda med hur demokratin fungerar i praktiken och 
hyser ett lägre förtroende för politiska institutioner utan förkastar 
också demokratin som samhällssystem. Ett sådant förhållningssätt, 
i kombination med deras beredskap och vilja att bryta mot lagen 
även om andra människor kommer till skada, gör denna grupp av 
ungdomar till en viktig utmaning för eller till och med hot mot 
demokratins stabilitet och funktionssätt. Risken är stor att 
personer från denna grupp söker sig till våldsbejakande 
extremistiska miljöer för att finna tillhörighet, men också för att 
leva ut våldstendenser. De kritiska ungdomarna eller de missnöjda 
demokraterna, å andra sidan, som förhåller sig positiva till 
demokratin som ett normativt ideal, men är missnöjda med hur den 
fungerar i praktiken, tillhör den senare kategorin. Dessa ungdomar 
deltar aktivt i samhället och omfattas av en rad viktiga 
demokratiska värderingar, normer och attityder, som vårt samhälle 
vilar på. Men ännu viktigare är att dessa kritiska ungdomar också är 
villiga bryta mot lagen om så skulle krävas för att förändra något i 
samhället, dock enbart under förutsättning att andra människor 
inte riskerar att komma till skada. Denna mentala beredskap, i 
förening med deras demokratiska inställning och kompetens, kan 
vara en viktig drivkraft för att hålla demokratin levande. De två 
existerande narrativen om ungdomar som antingen en drivkraft för 
samhällsutvecklingen eller som ett potentiellt hot mot en 
fungerande demokrati är kort sagt inte oförenliga eller ömsesidigt 
uteslutande. Enkelt uttryckt kan ungdomar som lever i samma 
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samhälle och under samma politiska förhållanden, precis som 
resten av befolkningen, utveckla och inta olika politiska 
ståndpunkter, av vilka vissa är mer skonsamma och hälsosamma för 
demokratin än andra.  

En fråga som inställer sig i sammanhanget är: Vad innebär dessa 
resultat och slutsatser för forskningen och inte minst för de 
berörda demokratiska institutionerna? Att dagens ungdomar, 
morgondagens medborgare och beslutsfattare, är bärare av 
kommande generationers demokratiska ideal och värderingar är 
ingen hemlighet. Det finns därför ett stort behov av studier med 
inriktning på deras nuvarande relation till det politiska systemet 
och deras attityder gentemot demokratin. Med en tydligare bild av 
ungdomars politiska liv ökar sannolikheten att man kan göra mer 
korrekta prognoser för deras framtida politiska engagemang och 
demokratiska ansvarsskyldighet. En annan sak som inte bör 
glömmas bort i sammanhanget är att tonårstiden är en unik period 
av livet. Det är en tid med ständiga sociala, politiska och 
psykologiska förändringar, som är av enorm betydelse för de ungas 
relation till det politiska systemet och delaktighet i de 
demokratiska processerna. Debatter i statsvetenskap och studier av 
ungdomar bör därför ta hänsyn till de olika tendenser och 
förändringar som konstant omger de ungas vardagsliv. Men det 
faktum att det finns vitt skilda uppfattningar om ungas politiska 
missnöje och samhällsengagemang påvisar att en hel del kvarstår att 
göra för att få en mer realistisk bild av deras politiska verklighet. 
Teoretiskt enkelspåriga modeller och perspektiv kan således inte 
fånga komplexiteten i ungdomars långsiktiga politiska utveckling 
och deras roll i det politiska systemet. Därför krävs det bättre 
teoretiska verktyg och analysinstrument för en utökad förståelse av 
ungdomars politiska engagemang och attityder. 

Samtidigt bör det påpekas att ungdomar inte bara befinner sig i 
en period av sina liv där stora förändringar äger rum utan också är 
omgivna av ständiga och drastiska samhällsförändringar som 
demokratierna genomgår. Numera är till exempel våra samtida 
samhällen präglade av en ökad kulturell, religiös och etnisk 
mångfald. Vi går, med andra ord, mot ett mångkulturellt samhälle, 
där respekt och förståelse för olikheterna är en viktig förutsättning 
för att skapa en stabil grund för en framgångsrik integrations-
process. Också på den tekniska fronten har det skett betydande 
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framsteg med åtföljande förändringar som öppnat nya möjligheter 
och förändrat livet för många människor. Internet i allmänhet och 
olika sociala medier i synnerhet har förändrat landskapet för 
kommunikation och nätverkande. Även på global nivå har det 
förekommit stora och betydande förändringar som ett led i de 
pågående globaliseringsprocesserna i olika sfärer av samhället. I 
kölvattnet av dessa förändringar har ungdomarna hittat nya sätt att 
uttrycka sina politiska åsikter och önskemål, samt funnit nya, 
innovativa sätt att engagera sig politiskt, vilka sträcker sig långt 
bortom de traditionella kanalerna för engagemang. En ny politisk 
kultur verkar ha vuxit fram i den yngre generationen, en kultur som 
utan tvekan medför nya utmaningar för demokratin nu och i 
framtiden. Den ställer nya krav på den politiska processen, skapar 
nya konfliktlinjer, medför ifrågasättande av de existerande 
demokratiska institutionerna och kräver politiska reformer av olika 
slag. Dessa utmaningar, som i själva verket skapar möjligheter för 
en förnyelse och fördjupning av demokratin, bör tas på allvar och 
bemötas med medvetna och aktiva insatser för att säkerställa 
demokratins kvalitet och fortgående utveckling. 

Hittills tycks de politiska partierna och andra medborgar-
sammanslutningar för folkligt inflytande ha släpat efter i 
förhållande till de senaste och betydande förändringarna som ägt 
rum, vilka skapade grogrunden för transformeringen av de ungas 
förhållningssätt och agerande i relation till staten. Det är därför 
föga överraskande att partierna och andra samhällsinstitutioner inte 
har lyckats att engagera och locka till sig ungdomar, i alla fall inte i 
den utsträckning som skulle behövas. För att kunna bemöta de nya 
utmaningar och framtida behov, som framväxten av denna nya 
politiska kultur har medfört, krävs det att politiska partier och 
andra demokratiska institutioner anpassar sig till de rådande 
förutsättningarna, presenterar utarbetade strategier, samt 
omformulerar sin uppfattning om ungas politiska betydelse i våra 
demokratiska samhällen. Hänsyn bör tas till de många förändringar 
som har ägt rum i unga människors vardag och nya kanaler hittas 
för att integrera de yngre generationerna i det politiska landskapet. 
Förverkligandet av en sådan satsning är inte bara förenlig med den 
svenska nationella ungdomspolitiken, som föreskriver att 
ungdomar (i åldrarna 13–25) ska ha möjlighet att vara delaktiga och 
ha inflytande, utan den är också i enlighet med demokratins 
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grundläggande tanke att medborgarna själva ska fatta egna beslut 
och att de ska ges möjlighet att göra sina röster hörda i frågor och 
beslut som berör dem och samhället i stort. 
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