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Sammanfattning – Svenska ungdomar tycks idag ha lågt förtroende för politiker och 

politiska institutioner men en hög tilltro till sin egen förmåga att förändra rådande 

omständigheter. Samtidigt växer alternativa kanaler för politisk delaktighet fram och tycks bli 

en allt större del av vår politiska vardag. Denna uppsats utforskar med hjälp av en 

enkätundersökning riktad mot ungdomar i 17–18-årsåldern sociala mediers kapacitet som 

plattform för samhällsengagemang med hypotesen att förekomsten av politiskt deltagande i 

denna kommunikationskanal ofta förbises. Undersökningen diskuterar även relationen mellan 

samhällsengagemang i sociala medier och politiskt förtroende. Slutsatserna är att sociala 

medier tycks ha potential att kanalisera ungdomars samhälleliga engagemang medan den 

kopplingen mellan medborgerlig delaktighet i sociala medier och politiskt förtroende tycks 

något oklar.  

 

Abstract – Adolescent swedes seem to score lower than ever when it comes to trust in 

institutions and politicians, yet at the same time they have high confidence in their ability to 

make a difference. With the help of a survey targeting 17–18 year olds, this thesis explore the 

potential role social media play when it comes to political participation and by extension the 

creation or undermining of political trust among young people with the hypothesis that this 

form of engagement is often overlooked. The thesis concludes that social media seem to be a 

potential powerful platform for the civic engagement of young people. The relationship 

between civic engagement in social media and political trust seem to be somewhat indistinct.   
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1. Sociala medier som plattform för ungdomars engagemang 

I en undersökning publicerad av Skolverket år 2010 konstaterades att svenska 14-åringar hade 

ett lågt förtroende för politiker och det politiska systemet men samtidigt en relativ stor tilltro 

till sin egen förmåga att förändra samhället.
1
 Generellt tycks partitillhörighet, politiskt 

förtroende och samhälleligt engagemang idag vara på en låg nivå bland Sveriges unga.
2
 I 

följande uppsats riktas uppmärksamheten mot 17-18–åringar år vilka 2014 uppnått 

rösträttsålder. Om dagens ungdomsgeneration misstror politiker och inte tycks engagera sig i 

samhällsfrågor, vad för sorts framtid går svensk demokrati till mötes? Frågan har ställts förr
3
 

och många varnande och dystopiska framtidsvisioner har senare visat sig överdrivna eller 

direkt felaktiga.
4
 Hur samhälleligt engagemang definieras, kategoriseras och vad som i 

förlängningen således ses som deltagande, engagemang och delaktighet, har tydlig inverkan 

på vilka slutsatser som kan dras om det rådande läget.  

 

Med resultatet av höstens riksdagsval färskt i minnet uppmärksammade Dagens Nyheter i 

november 2014 en eftervalsanalys från konsultföretaget Mediavision. Efter att ha analyserat 

olika mediers inverkan på valutgången konstaterade konsultföretaget att sociala medier och 

specifikt Facebook spelat en till synes central roll i den politiska mobiliseringen kring, och i 

förlängningen för utgången i, riksdagsvalet. Särskilt bland ungdomar hade sociala medier haft 

en tydlig inverkan: 6 av 10 förstagångsväljare hade tagit till sig politiska budskap via sociala 

medier under valrörelsen hävdades det.
5
  

 

Ytterst få ungdomar står idag utanför de sociala mediernas flöden
6
 och att sociala medier 

därför har potential att vara en betydelsefull förmedlare av politiska budskap till unga tycks 

uppenbart. Med tanke på att sociala medier är en reciprok kommunikationskanal, 

konsumenterna är med och skapar det informationsflöde de själva konsumerar, torde det även 

vara en potentiell plattform för integrerande, vardagligt och flexibelt samhällsengagemang.  

 

                                                 
1
 Skolverket (2010). 

2
 Se bl.a. Skolverket (2010), s.52 ff., s.58 ff. och s.67, ”Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna” 

2
 Se bl.a. Skolverket (2010), s.52 ff., s.58 ff. och s.67, ”Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna” 

(2013), Sveriges riksdag (2009), s.43, samt Bjereld & Demker (2011), s.51 f. 
3
 Se bl.a. Möller (1998) och Möller (2000). 

4
 Bergström & Oscarsson (2013), s.409 ff.  

5
 ”Fler vänder nyhetsflödet ryggen” (2014) och ”Efteranalys valet 2014: Facebook största mediekanal bland 

unga väljare” (2014).  
6
 Se avsnitt 3. 
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Denna uppsats diskuterar huruvida begreppet, och i förlängningen innebörden av, samhälleligt 

engagemang bör anpassas och specificeras för att passa nya uttrycksformer med nya villkor 

för att forskning kring detsamma ska utvecklas. Detta är dock ingen banbrytande ansats. 

Redan 2009 skrevs det i regeringsskrivelsen ”En strategi för ungdomspolitiken” att: ”Den 

digitala tekniken skapar nya möjligheter och kan utnyttjas för dialog och ökat inflytande för 

alla medborgare, men kanske särskilt för de unga generationerna.”
7
, och internet generellt och 

sociala medier specifikt har allt oftare kommit att bli föremål för forskning kring samhälleligt 

deltagande och engagemang bland ungdomar.
8
 Fyra år har gått sedan den tidigare nämnda 

Skolverketrapporten, 2010 års 14-åringar är 2014 års förstagångsväljare. Det är denna 

generation ungdomar födda under andra halvan av 1990-talet och idag på väg ut i det 

medborgerliga vuxenlivet uppsatsen ämnar undersöka för att diskutera den roll sociala medier 

spelar gällande ungdomars samhälleliga engagemang. 

 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en enkätundersökning problematisera manifest 

samhälleligt engagemang i sociala medier
9
 bland ungdomar i 17–18-årsåldern. Undersökningen 

ämnas genomföras i sex stycken årskurs tre-klasser på tre kommunala gymnasieskolor i Uppsala 

kommun.  

 

Den övergripande forskningsfrågan för uppsatsen är:   

 

Hur samhällsengagerade är ungdomar i sociala medier idag? 

 

Forskningsfrågan behandlas genom att specifikt undersöka nivån av manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier i, a), enkätundersökningens totala urval samt i relation till
10

: b) 

socioekonomisk bakgrund, c) kön, d) utländsk bakgrund, e), föräldrarnas utbildningsnivå, och 

f), nivån på andra former av samhälleligt engagemang i och utanför sociala medier. Den sista 

ansatsen, g), är att diskutera manifest samhälleligt engagemang i sociala medier bland 

ungdomar i relation till politiskt förtroende.  

 

                                                 
7
 Regeringen (2009) s.43-44. 

8
 Se tidigare forskning (avsnitt 2). 

9
 Se bl.a. avsnitt 2.1 och 4.3.2. 

10
 Dessa aspekter valdes då de traditionellt anses påverka politiskt deltagande. Se bl.a. avsnitt 3 och 5.1. 
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1.2 Disposition 

Inledningsvis (avsnitt 2 och 3) avhandlas samhälleligt engagemang, politiskt förtroende och 

tidigare forskning i respektive ordning. I avsnitt 4 presenteras därefter forskningsmetodik, 

urval och enkätdesign och i avsnitt 5 resultatdiskussion och statistisk analys. Avslutningsvis 

(avsnitt 6) formuleras en kort sammanfattande slutats och avslutande diskussion. Avsnitt 7 är 

referensförteckning och i avsnitt 8 bifogas till sist enkätblanketten och appendix.  

 

Kursiveringar används stundtals för att förtydliga resonemang.  

2. Engagemang och förtroende – sociala medier  

I detta avsnitt presenteras resonemang till grund för uppsatsens problematisering av 

samhällsengagemang i sociala medier och politiskt förtroende. Inledningsvis (avsnitt 2.1) 

behandlas Joakim Ekman och Johan Lindes bok ”Politik, protest, populism – deltagande på 

nya villkor” från 2010 med särskilt fokus på dess problematisering av samhällsengagemang. 

Därefter (avsnitt 2.2) diskuteras William Mishler och Richard Rose resonemang kring 

politiskt förtroende i ”What are the Origins of Political Trust? – Testing Institutional and 

Cultural Theories in Post-Communist Societies” från 2001 samt delar av Ylva Norén Bretzers 

diskussion om detsamma i avhandlingen ”Att förklara politiskt förtroende. Betydelsen av 

socialt kapital och rättvisa procedurer” från 2005. Tanken med detta avsnitt är inte att 

avhandla någon enhetlig teoretisk genomgång utan snarare föra övergripande resonemang 

kring hur samhällsengagemang kan betraktas samt hur politiskt förtroende skapas. 

Denna uppsats argumenterar delvis för att ifrågasättandet av etablerade definitioner och 

modeller är en avgörande del i att ta forskningen inom detta område framåt, men framhåller 

även värdet i att hålla en sund distans till tekniska landvinningar och sträva efter att, som 

Susan C. Herring formulerar det i boken ”Youth, identity and digital media”: ” […] mov[e] 

away from a fascination with technologies to a focus on young people themselves and their 

communicative needs as they happen to be expressed through particular media.”
11

 Viktigt att 

ha i åtanke är även att alternativt engagemang i exempelvis sociala medier måhända inte är 

alternativt eller nytt på ett teoretiskt plan, utan snarare på ett operationellt.  

 

                                                 
11

 Buckingham (2008), s.72. 
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Studier av internetfenomen är ännu ett förhållandevis nytt forskningsfält och forskare tycks 

ofta vara tvungna till att försöka översätta internetfenomen till något tolkningsbart i syfte att 

relatera till en större kontext i linje med etablerade diskursramar och definitioner. Erik 

Andersson belyser i sin undersökning “The political voice of young citizens. Educational 

conditions for political conversation – school and social media” denna problematik: “En 

utmaning för internetforskare är […] att identifiera och beskriva online-fenomen i kulturellt 

meningsfulla termer och samtidigt grunda de distinktioner som görs i empiriskt observerbara 

beteenden och data.”
12

  

 

2.1 Politiskt deltagande i och utanför sociala medier – manifest engagemang 

Antologin ”Politik, protest, populism – deltagande på nya villkor” kretsar kring tematiken 

politikens förändrade villkor och behandlar missnöje, protest och populism på tre olika nivåer 

i samhället: medborgarnivå, partinivå och elitnivå. Politikens individualisering, en diskussion 

grundad i Ronald Ingleharts resonemang kring postmaterialism, och vad detta inneburit för 

samhälleligt engagemang är ett återkommande ämne.
13

  

 

Ekman & Linde driver i bokens inledande kapitel tesen att samhälleligt engagemang kommit 

att bli allt svårare att undersöka empiriskt då vad idag uppfattat och kategoriserat som 

relevant politik (och därmed i förlängningen relevant engagemang) allt oftare kommit att bli 

en fråga öppen för subjektiv bedömning. Något uppfattat som en vardagshandling för vissa: 

köpa ekologisk mat, diskutera samhällsfrågor på internet eller samåka till jobbet, kan för 

andra mycket väl vara uttryck för samhälleligt engagemang.
14

  

 

Den vanligt förekommande uppfattningen att ungdomar inte bryr sig om samhällsfrågor 

ifrågasätts också. Författarna menar att det är troligare att rådande representativa strukturer 

inte förmår kanalisera nya typer av samhälleligt engagemang och att rådande definitioner av 

(och därigenom forskning kring) deltagande är missvisande. Därför uppmuntrar Ekman & 

Linde mer forskning kring alternativa former av medborgerlig delaktighet, involvering och 

engagemang och specifikt ungdomars syn på det demokratiska politiska systemet och hur de 

relaterar denna syn till samhälleligt engagemang.
15

 Detta är något denna uppsats ämnar företa 

                                                 
12

 Andersson (2012), s.148. 
13

 Ekman & Linde (2010), s.7-8. 
14

 Ibid, s.13-14. 
15

 Ibid, s.18-19. 
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sig med sociala medier som hypotetisk plattform för samhälleligt engagemang bland 

ungdomar. 

 

Erik Amnå och Joakim Ekman strävar i antologins andra kapitel efter att skapa ett allsidigt 

ramverk för att teoretiskt diskutera och empiriskt undersöka nya och gamla former av 

medborgerligt deltagande och samhälleligt engagemang. Författarna förankrar sin diskussion 

genom att ifrågasätta etablerade definitioner av politiskt deltagande av bland andra Robert 

Putnam, Ben Berger och Jan Teorell och argumenterar för att en lucka, en otillräcklighet, i 

rådande forskning kring politiskt deltagande står att finna.
16

  

 

Utgångspunkten i Amnå & Ekman diskussion kring denna bristfällighet är att rådande normer 

kring vad som kan och inte kan kallas samhälleligt engagemang, samt den dominerande 

uppfattningen att medborgare i stort och ungdomar specifikt blir allt mer politiskt 

frånkopplade, bör ifrågasättas.
17

 I likhet med denna uppsats driver författarna tesen att 

engagemang i samhällsfrågor i sig inte nödvändigtvis behöver vara något stort åtagande. Detta 

är särskilt intressant i relation till denna uppsats syfte, då sociala medier blivit en integrerad 

del av de flesta ungdomars liv. Sociala medier är vardag, och den diskussion kontinuerligt 

förd i dessa medier förtjänar specifik uppmärksamhet. Amnå & Ekman är särskilt intresserade 

av engagemang de menar tenderar att falla utanför forskning:
18

  

 

”[n]är det under de senaste årtiondena har diskuterats huruvida medborgarnas politiska deltagande 

har förändrats eller eroderats, räcker det inte med att bara se på partiaktivitet eller valdeltagande. 

Människor engagerar sig på andra sätt, i sfärer som rent formellt faller utanför den politiska – på 

det viset att det inte handlar om direkta försök att påverka makthavare – men som rör saker som 

ändå har med samhället att göra: människor tar del av nyheter om politik, människor diskuterar 

samhällsfrågor och globala problem.”
19  

 

Att uttrycka sina politiska idéer, åsikter och tankar på Internet torde mer än väl rubriceras sig 

som en form av samhälleligt engagemang. Just ett vardagligt och spontant engagemang i 

sociala medier kan, som Amnå & Ekman liknar en jämförbar typ av delaktighet, vara en 

reservoar av politiskt deltagande vilken ofta faller mellan stolarna inom forskningen.
20

  

                                                 
16

 Ekman & Linde (2010), s.36 f. 
17

 Ibid, s.35-38. 
18

 Ibid, s.35-38. 
19

 Ibid, s.37. 
20

 Ibid, s.38. 
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För att föra forskning kring samhälleligt engagemang framåt menar Amnå & Ekman att nya 

analytiska infallsvinklar fodras. De formulerar därför en typologi uppbyggd kring tre 

distinktioner för att kategorisera olika typer av deltagande. För det första en åtskillnad mellan 

deltagande och icke-deltagande politiskt engagemang, för det andra en skillnad mellan 

individuella respektive kollektiva uttrycksformer av politiskt deltagande, och för det tredje en 

åtskillnad mellan latent och manifest politiskt deltagande.
21

 Syftet med Amnå & Ekmans 

typologi är enligt dem själva att få med hela spektrumet av samhälleligt engagemang, att 

fånga in både traditionellt politiskt deltagande samt former av delaktighet vilka traditionellt 

inte setts, eller ses, som politiska.
22

 Den fullständiga typologin följer nedan: 

 

 

Tabell 1. ”Tabell 2.2. Fullständig typologi av olika former av icke-deltagande, samhällsengagemang och politiskt 

deltagande.”
23

  

 

Politisk delaktighet i form av passivt och aktivt icke-deltagande är enligt författarna ett 

politiskt uttryck, vilken per definition kan tyckas vara själva motsatsen till deltagande, värdig 

mer uppmärksamhet. Medan en passiv icke-deltagare är en politiskt ointresserad medborgare 

vilken inte anser att samhällsfrågor spelar en tillräckligt viktig roll i dennes liv för att förtjäna 

att spendera tid på så är den aktivt icke-deltagande enligt författarnas typologi en person 

                                                 
21

 Ekman & Linde (2010), s.40, s.46 och s.54. 
22

 Ibid, s.46. 
23

 Ibid, tabell kopierad från s.54. 
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vilken aktivt motsätter sig alla former av politiska uttryck eller deltagande. En person med en 

föraktfull syn inte bara på politiker utan på politik i stort. Den latent politiskt deltagande är 

antingen aktivt deltagande och visar samhällsengagemang, eller uppmärksam på politik och 

samhällsinvolverad. Den manifest politiskt deltagande är deltagande antingen formellt via 

traditionella kanaler eller visar prov på utomparlamentariskt deltagande i form av laglig eller 

olaglig aktivism.
24

  

 

Likt Amnå & Ekman strävar denna uppsats inte efter att i detalj diskutera och problematisera 

underliggande motiv till respektive form av delaktighet utan snarare diskutera en analytisk 

infallsvinkel för forskning.
25

 Till skillnad från Amnå & Ekmans typologiska ansats vilken 

yrkar på att täcka in alla former av politiskt engagemang, är denna uppsats ambition att 

problematisera i första hand det som i undersökningen definieras som manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier, latent samhälleligt engagemang i sociala medier, manifest 

samhälleligt engagemang utanför sociala medier, och latent samhälleligt engagemang utanför 

sociala medier. Allt utifrån strikt avgränsade operationaliseringar med särskild fokus på det 

som definieras som manifest samhälleligt engagemang i sociala medier. Se avsnitt 4.3.2 för 

att läsa hur dessa fyra kategorier avgränsas och operationaliseras med hjälp av enkäten. 

Medan Amnå & Ekman argumenterar för en bredare, mer mångfacetterad typologi för att 

behandla alla typer av deltagande argumenterar denna uppsats därmed för mer finkänsliga, 

specifikt avgränsade verktyg för att diskutera samhällsengagemang i sociala medier.
26

   

 

Begreppet samhällsengagemang, snarare än semi formellt politiskt deltagande eller liknande, 

används genomgående i denna uppsats. Detta av ett flertal skäl. För det första för att det anses 

lämpa sig mest för en jämförelse av engagemang i och utanför sociala medier givet 

uppsatsens syfte, avgränsningar och operationella definitioner. För det andra för att det 

används av Skolverket i den i inledningen nämnda rapporten, med motiveringen: ”[…] att det 

empiriska material vi har till förfogande rör just skolelever, och inte vuxna medborgare.”
27

. 

Ett argument vilket även anses vara tillämpligt i denna undersökning då respondenterna är 17 

och 18 år gamla och således inte alla vuxna medborgare i lagens mening (och då inte heller 

                                                 
24

 Ekman & Linde (2010), s.39-55. 
25

 Ibid, s.51. 
26

 Denna uppsats har därmed inte för avsikt att problematisera någon form av icke-deltagande eller aktivism i 

linje med Amnå & Ekmans typologi. Även om det går att argumentera, såsom kort belyst i tidigare forskning, att 

vissa typer av politisk mobilisering i sociala medier ibland liknas vid en typ av aktivism. 
27

 Skolverket (2010), s.60. 
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alla röstberättigade).
28

 För det tredje för att en stor del av Amnå & Ekmans resonemang 

kretsar kring betydelsen att inkorporera nya enligt dem ofta förbisedda typer, och definitioner, 

av samhälleligt engagemang. Detta kontextualiseras därmed i denna uppsats genom att 

undersöka uttryck för samhälleligt engagemang i sociala medier utifrån fastslagna definitioner 

och operationaliseringar.  

 

På samma sätt som Amnå & Ekman menar att typologin är: ”[…] [deras] sätt att lämna ett 

bidrag till forskningen om medborgarnas förändrade engagemang och deltagande.”
29

 är 

tanken att denna uppsats ska bidra till att ta forskning kring unga medborgares 

samhällsengagemang vidare, med sociala medier som specifik plattform för engagemang. I 

syfte att i förlängningen värna om mer välgrundade samhällsanalyser. Grundat i Amnå & 

Ekmans konklusion att dagens medborgare inte är så passiva och ointresserade av politik som 

viss forskning indikerar, driver denna uppsats tesen att sociala medier är en inflytelserik 

plattform för individuella former samhälleligt engagemang och att detta engagemang kan 

innebära att individen förbereds för att engagera sig på andra sätt,
30

 men framförallt att denna 

typ av samhälleligt engagemang i sociala medier har ett egenvärde. 

 

2.2 Politiskt förtroende – samhällsengagemang i sociala medier 

William Mishler och Richard Rose för i ”What are the Origins of Political Trust? – Testing 

Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies” ett resonemang kring 

bakomliggande förklaringsfaktorer till politiskt förtroende utifrån två teoretiska traditioner: 

kulturteorier och institutionella teorier.
31

 Inom den förstnämnda traditionen betraktas politiskt 

förtroende som rotat i seglivade kulturella normer kommunicerade via socialiseringsprocesser 

tidigt i människors liv, vilka i stort sett tenderar att bestå livet ut.
32

 Den institutionellteoretiska 

traditionen yrkar istället på att politiskt förtroende är rationellt grundat i hur väl den 

förtroendesökande institutionen, politikern eller motsvarande uppfyller våra förväntningar. En 

persons unika kunskaper och upplevelser formar således dennes politiska förtroende.
33

 En 

huvudsaklig distinktion mellan de två perspektiven är därmed huruvida politiskt förtroende 

                                                 
28

 Se avsnitt 4.1 för ett resonemang kring begreppet ”ungdom” och avsnitt 4.2 för en utförlig diskussion kring 

enkätundersökningens urval.  
29

 Ekman & Linde (2010), s.56. 
30

 Ibid, s.57. 
31

 Mishler & Rose (2001), s.1-2 och s.4. 
32

 Ibid, s.1 och s.4 ff. 
33

 Ibid, s.1-2 och s.6 ff. 
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tolkas som en inneboende och mer eller mindre statisk del av vår kultur, eller, som en direkt 

konsekvens av hur vi bemöts av politiker och institutioner. Mishler & Rose hävdar dock att de 

två perspektiven inte är inkompatibla med varandra.
34

 Båda är i viss mån baserade på en 

persons individuella upplevelser, även om de ser olika perioder i en persons liv som olika 

inflytelserika.35  

 

Det som skiljer de två perspektiven åt är dock att de leder till olika slutsatser kring hur 

politiskt förtroende bildas. Om nivån av tillit å ena sidan är djupt kulturellt rotad finns det 

kanske inte mycket att göra för att stärka den på kort sikt. Om förtroende å andra sidan är en 

produkt av individuella möten med förtroendesökande skulle tillit kunna skapas genom 

exempelvis ekonomisk tillväxt eller genom att motarbeta korruption och effektivisera 

statsbyråkratin.
36

  

 

Det finns även olika typer av förtroende beroende på vilken ”beståndsdel” av vår politiska 

omvärld som åsyftas. Ylva Norén Bretzer definierar i sin avhandling ”Att förklara politiskt 

förtroende – Betydelsen av socialt kapital och rättvisa procedurer” politiskt förtroende utifrån 

tre olika nivåer: Samhället, Institutionerna, och Aktörerna. Med samhället menar Norén 

Bretzer det sätt på vilket demokratin fungerar, med förtroende för institutioner syftas 

förtroende för parlament, regering samt politiska partier, och förtroende för politiska aktörer 

syftar på förtroendet för politiker. Dessa tre nivåer är utplacerade på en abstraktionsskala från 

Diffust/abstrakt politiskt förtroende till Specifikt/konkret politiskt förtroende.
37

 Norén Bretzers 

kategorisering är baserad på Pippa Norris femnivåsindelning längs en liknande 

abstraktionsskala och Norris är i sin tur baserad på David Eastons dito.
38

 Norén Bretzers 

resonemang vilar således på en lång tradition av politiskt förtroende-teoretiserande.  

 

Bretzers trenivåskala har i denna uppsats tillämpats för att skapa en distinktion anpassad och 

avgränsad för att behandla politiskt förtroende i relation till manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier. Tillämpningen gjorde delvis av avgränsnings- och tidsskäl med 

främst för att skapa ett effektivt instrument för att behandla uppsatsens forskningsfrågas sista 

ansats. Den anammade analytiska tudelade distinktionen för att behandla politiskt förtroende i 

                                                 
34

 Mishler & Rose (2001), s.8. 
35

 Ibid, s.9. 
36

 Ibid, s.2 ff. 
37

 Norén Bretzer (2005), s.39. 
38

 Norris (1999), s.10 och Norén Bretzer (2005) s.34-39. 



Gustav Aspengren – 900329                                          Samhällsengagemang i sociala medier 

 

13 

 

relation till samhälleligt engagemang i sociala medier inspirerad av Norén Bretzers 

kategorisering av politiskt förtroende innebär därför en åtskillnad mellan: a) Förtroende för 

det politiska samhället och dess institutioner, och b), förtroende för politiker. 

 

Denna uppsats argumenterar för att politiker och det partipolitiska systemet, både på grund av 

en individualisering av politiken och nya kanaler för och former av deltagande och 

engagemang, idag möter nya utmaningar vad gäller upprätthållande av förtroende. Detta 

ställer större krav på politiker i en allt mer transparant, hårdare och snabbare samhällsdebatt i 

sociala medier. Denna uppsats ansluter sig därmed på sätt och vis till den 

institutionellteoretiska traditionen och diskuterar förhållandet mellan upplevelser senare i livet 

(specifikt i sociala medier) och politiskt förtroende. Hur politiskt förtroende explicit förändras 

eller skapas är dock inte i fokus, utan syftet är snarare att problematisera politiskt förtroende i 

relation till ungdomars manifesta samhälleliga engagemang i sociala medier såsom definierat. 

Se avsnitt 4.3.2 för att läsa om hur denna tudelade distinktion operationaliseras i 

enkätundersökningen. 

 

3. Tidigare forskning 

I denna översiktliga forskningsöversikt kretsar diskussionen inledningsvis kring politiskt 

förtroende bland ungdomar, övergripande och i relation till kön och bakgrund, för att sedan 

ledas över till samhälleligt engagemang i sociala medier. Därefter diskuteras sociala mediers 

genomslagskraft bland svenska ungdomar och avslutningsvis potentiella baksidor med 

engagemang i sociala medier.  

 

I Skolverkets rapport ”Skolor som politiska arenor – Medborgarkompetens och 

kontrovershantering” från 2010 framhålls tillit till politiker och det politiska systemet med 

dess institutioner som en av fem
39

 viktiga grundförutsättningar för ett aktivt medborgarskap. 

Rapporten behandlar hur svenska skolväsendet förbereder elever för att bli 

samhällsmedborgare och baseras på data från den internationella utvärderingen ”International 

Civic and Citizenship Education Study (ICCS)” med attitydenkäter och kunskapsprov 

                                                 
39

 Skolverket (2010), s.71. 
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besvarade och skrivna av 7000 elever födda under mitten av 1990-talet på 169 svenska 

högstadieskolor.
40

  

 

Situationen tycks till en början vittna om ett tillfredsställande politiskt förtroende hos svenska 

14-åringar. 73 % av de tillfrågade svarade exempelvis att de har ett gott förtroende för 

regeringen och 72 % detsamma för riksdagen. När tillit till politiker som en aspekt av politiskt 

förtroende behandlas blir dock slutsatsen en annan.  Hela 63 % respektive 66 % instämde med 

påståendena De politiska partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras 

åsikter samt Politikerna glömmer snabbt bort behoven hos dem som valde dem. Dessutom 

menar närapå hälften (47 %) av de tillfrågade att De styrande bryr sig väldigt lite om vad 

vanliga människor tycker. I sammanhanget intressant, och snudd på paradoxalt, nog tycks 

dock möjligheten till påverkan i samhällsfrågor skattas hög bland de tillfrågade trots den låga 

tilliten till förtroendevalda. Exempelvis höll hela 77 % med påståendet Det finns många 

lagliga sätt för medborgare att påverka vad regeringen gör. Detta gäller i stort för 

åldersgruppen och ingen större skillnad mellan pojkar och flickor påvisas vad gäller dessa 

mått. Dock har elever med utländsk bakgrund i regel ett lägre förtroende för politiska 

institutioner.
41

 Denna elevgrupp utmärker sig också, med statistisk signifikans, vad gäller 

engagemang i samhällsfrågor där de enligt Skolverkets mått är mer engagerade jämfört med 

elever med svensk bakgrund. Ser vi till skillnader mellan pojkar och flickor, tycks mönstret 

vara att flickor är aningen mer engagerade än pojkarna.
42

 Elever med utländsk bakgrund är 

även mer politiskt självsäkra samt har en högre tro på sin egen förmåga att kunna förändra 

den rådande situationen i samhället. De har dock i regel en lägre politisk kunskap.
43

 Detta 

resonemang motiverade inkluderandet av utländsk bakgrund och kön som kontrollvariabler i 

analysen. 

 

Överlag vittnar detta således om en hög tro på sin egen möjlighet att kunna påverka i 

samhällsfrågor kombinerat med en vacklade politisk tillit i denna generation av svenska 

ungdomar födda runt mitten av 1990-talet. Vad denna kombination av lågt politiskt förtroende 

med hög tro på den egna möjligheten att förändra konkret beror på tycks i sammanhanget 

något oklart. Tänkbara bakomliggande skäl är inte något denna uppsats specifikt ämnar 

behandla i någon större utsträckning. Ulf Bjereld och Marie Demker diskuterar i boken ”Den 

                                                 
40

 Skolverket (2010), s.5.  
41

 Ibid, s.52-55. 
42

 Ibid, s.64-65. 
43

 Ibid, s.54-57 och Skolverket (2011), s.107-108.  
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nödvändiga politiken” hur dagens medborgare i allt mindre utsträckning tycks intressera sig 

för partipolitikers helhetslösningar och istället individuellt engagerar sig i enskilda sakfrågor. 

Ofta med nya kommunikativa uttrycksformer som hjälpmedel. Ett tydligt symptom på detta är 

enligt Bjereld & Demker den minskade partitillhörigheten och den större väljarrörligheten 

mellan valen.
44

 Författarna diskuterar vidare något de kallar den kommunikationella 

revolutionen när de refererar till framväxten av nya kommunikationsformer de senaste 

årtiondena. Denna revolution har undergrävt den ursprungliga funktion politiska partiers haft 

som kanal för politiska budskap samt ytterligare bidragit till en ökad individualisering av 

samhället.
45

 Författarna menar att detta å ena sidan kan komma att få ödesdigra konsekvenser 

för den representativa demokratins funktionssätt, men att det å andra sidan talar för en 

framväxt av ett starkare deltagardemokratisk samhälle.
46

 

 

Skolverket diskuterar begreppet politiskt deltagande i den ovan nämnda rapporten med den 

teoretiska utgångspunkten att samhällsengagemang idag inte nödvändigtvis sker inom den 

traditionella politiska sfären eller är kopplat direkt till politiska beslutsfattare.
47

 De skriver att 

ungdomar å ena sidan visserligen: ”[…] inte uppfattar de kollektiva, formella formerna för ett 

politiskt engagemang som särskilt lockande.” medan de å andra sidan inte är emot idén att 

rösta i allmänna val och på det sättet delta i en högst traditionell form.
48

 Åldersgruppen 

känner således att de kan delta och i förlängningen förändra, men oftast inte via traditionella 

vägar. I rapporten ”Skolan och medborgarskapet” från 2011, även den baserad på ICCS, 

förkunnar Skolverket att ”[…] eleverna [är] barn av sin tid; de tänker inte nöja sig med de 

konventionella kanalerna för ett politiskt engagemang.”, och de förutspår, likt Bjereld & 

Demker, att detta kan leda till bristande partipolitiskt stöd i framtiden.
49

 Joakim Ekman och 

Jonas Linde sätter ord på ett liknande fenomen i den tidigare diskuterade ”Politik, protest, 

populism”:  

 

”Man vill ’göra nånting’, men det handlingsutrymme som erbjuds via de etablerade politiska 

partierna eller organisationerna uppfattas inte som ändamålsenligt för det individuella 

engagemanget.”
50

  

 

                                                 
44

 Bjereld & Demker (2011), s.48 ff. 
45

 Ibid, s.28 f. och s.46 f. 
46

 Ibid, s.68-70. 
47

 Skolverket (2010), s.58 ff. 
48

 Ibid, s.67.  
49

 Skolverket (2011), s.109. 
50

 Ekman & Linde (2010), s.11.   
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Kan då sociala medier vara en alternativ kanal ungdomar engagerar sig igenom istället för, 

eller vid sidan om, de ”traditionella” och ”konventionella”? Enligt en undersökning utförd vid 

Örebro Universitet är 18-åringar den åldersgrupp mest samhälleligt engagerade på internet
51

, 

och även om internet som kanal för samhälleligt engagemang nämns i ”Skolor som politiska 

arenor”, går rapporten inte in på djupet och nämner aldrig sociala medier som ett särskilt 

politiskt forum.
52

 Det finns dock mycket forskning gjord kring sociala mediers som potentiell 

plattform för samhälleligt engagemang. 

 

Just politisk uppgivenhet och lågt förtroende för samhälleliga strukturer kombinerat med tron 

på sin egen förmåga att förändra är något Anita Harris, Johanna Wyn and Salem Younes 

diskuterar i relation till politiskt deltagande bland ungdomar I ”Beyond apathetic or activist 

youth: ’Ordinary’ young people and contemporary forms of participation” från 2010. Artikeln 

är baserad på en enkätundersökning omfattande 970 australiensiska ungdomar och ifrågasätter 

etablerade definitioner av politiskt deltagande med infallsvinkeln att ungdomar idag ofta 

uppfattas politiskt frånkopplade på grund av det traditionella politiska systemets 

oemottaglighet för deras åsikter.
53

 I linje med de slutsatser Skolverket drog utifrån ICCS 

konstaterar författarna att:  

 

”[…] young people [express] little interest in participating in conventional politics through 

conventional political forums because of a lack of faith in formal politics and the institutions of the 

state to listen to or act in the interests of citizens […] ”
54

  

 

Till skillnad från exempelvis Skolverket beskriver författarna explicit sociala medier som en 

plats där den politiskt förbisedda samhällsgruppen ungdomar kan diskutera politik och 

engagera sig samhälleligt. En plattform där ungdomar båda kan lyssna och känna sig lyssnade 

på i brist på lyhörda politiker. Tack vare sociala mediers genomslag är även det politiska 

samtalet ständigt närvarande och ett informellt, vardagligt och socialt samtal kan föras kring 

samhällsfrågor.
55

  Brian Loader och Dan Mercea skriver I ”Introduction Networking 

Democracy? Social media innovations and participatory politics” att medborgare tack vare 

                                                 
51

 Youth & Society (2014), s.6. 
52

 Skolverket (2010), s.60.  
53

 Harris et al. (2010), s.10. 
54

 Ibid, s.22. 
55

 Ibid, s.26-31. 
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sociala medier kan utmana rådande normer och diskurser och inte längre behöver vara passiva 

konsumenter av politiska budskap paketerade av politiker och vinklade av media.
56

   

 

Det är dock vanligt att politiskt deltagande online respektive offline avhandlas som två skilda 

och för sig avgränsade företeelser. I antologin ”Lycksalighetens Ö” diskuterar Nils 

Gustafsson och Lars Höglund huruvida politiskt engagemang i sociala medier påverkar en 

persons engagemang utanför internet.
57

 Gustafsson & Höglund refererar i sin undersökning 

till generationen född mellan 1977-1994 som internetgenerationen
58

 och noterar att denna 

(den yngsta i undersökningen) är den mest politiskt aktiva i sociala medier av de undersökta 

vad gäller alla typer av samhälleligt engagemang (med undantaget kontakta en politiker via 

sociala medier). Författarna konkluderar dock att det inte går att uttala sig huruvida 

användandet av sociala medier leder till ökat politiskt engagemang i ”verkliga livet”. 

Gustafsson & Höglund driver dock tesen att detta inte nödvändigtvis innebär att ungdomar 

idag är mindre politiskt aktiva än tidigare generationer eller andra åldersgrupper, utan snarare 

att de faktiskt deltar politiskt, och eventuellt mer än förr, men via en traditionellt förbisedd 

kanal för påverkan
59

:  

 

”Att deltagande genom sociala medier ofta tillmäts ett mindre värde än deltagande på traditionella 

sätt kan helt enkelt ha att göra med [en] ålders- eller generationsklyfta. De äldre sätter normen, och 

deltagande i sociala medier betraktas fortfarande som normavvikande.”
60  

 

Även den i tidigare nämnda Erik Andersson noterar hur denna nya typ av politiska samtal 

ungdomar emellan i ”icke-traditionella” medier ofta underskattas eller helt bortses ifrån. I 

”Det politiska rummet – Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap för 

ungdomar” diskuterar Andersson, likt Harris et al., hur sociala medier kommit att bli ett forum 

där ungdomar själva kan bilda opinion. Ett opinionsbildade vilket baseras på det han kallar 

”ömsesidig innehållskonsumtion”. Ungdomar upprätthåller själva den politiska dialogen utan 

att modereras eller styras. En utmaning för forskningen kring detta är därmed enligt 

Andersson att vidga vyerna vad det gäller att förstå olika, nya och flexibla typer av politiskt 

deltagande att behandla och relatera till ungdomar som en del av skapandet i det medium 

                                                 
56

 Loader & Mercea (2011), s.5. 
57

 Holmberg et al. (2011), s.521. 
58

 Ibid, s.514.  
59

 Ibid, s.522-524. 
60

 Ibid, s.524.  
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vilka formar dem själva snarare än; ”[…] ett passivt objekt för institutionell fostran.”
61

 Även 

om Andersson till mestadels baserar sina resonemang på teorier kring politisk kultur, ett ämne 

inte behandlat i större utsträckning i denna uppsats, är hans poäng att hur man ser på politiskt 

deltagande spelar in på huruvida en slutsats kan dras om deltagandet ökat eller minskat i en 

viss åldersgrupp lika självklar som den är ögonöppnande.  

 

Har denna typ ”online-engagemang” då någon form av egenvärde? Henrik Serup Christensen 

och Åsa Bengtsson publicerade år 2011 artikeln ”The Political Competence of Internet 

Participants” kretsande kring just denna fråga. Författarna diskuterar huruvida medborgare 

politiskt aktiva online faktiskt är politiskt kompententa, eller om internet snarare bör ses som 

en politisk lekplats för medborgare med knappa politiska insikter och låga ambitioner att driva 

några åsikter i det långa loppet. Med hjälp av den omfattande finska enkätundersökningen 

FNES
62

 kartlägger författarna olika typer av politiskt deltagande online och offline för att 

undersöka om internet kan mobilisera tidigare politiskt ointresserade medborgare, och om 

medborgare vilka deltar politiskt online är politiskt kompetenta. Bengtsson & Christensen 

delar in medborgare i fyra kategorier. Den första består av fullkomligt passiva deltagande 

vilka varken deltar online eller offline. Den andra består av medborgare politiskt deltagande 

offline. Den tredje innehåller medborgare vilka deltar online, och den fjärde kategorin 

medborgare vilka deltar både offline och online.
63

 De skriver: 

 

“[…] the results […] suggest that citizens who only participate over the Internet tend to be as 

capable as or even more so than active citizens who only engage in more traditional offline 

activities. There is nothing to suggest that the Internet activists constitute a sort of second-class 

activists who are led astray by the virtual world. Instead, they appear to be able to comprehend 

political matters as well as anyone.”
64 

 

Bengtsson & Christensens konkluderar för det första att internet tycks mobilisera en stor 

grupp medborgare som inte deltar politiskt i andra former än just online, och för det andra att 

online-deltagande tycks praktiseras av politiskt högst kompetenta medborgare. Resultatet 

pekar enligt författarna på att internet idag, i linje med andra forskares resonemang, erbjuder 

politiskt marginaliserade grupper en plattform att uttrycka sina åsikter samt tycks främja 

politiskt deltagande bland ungdomar och kvinnor. Författarna avslutar sin analys med att 

                                                 
61

 Andersson (2013), s.29-36. 
62

 Över 1400 respondenter. 
63

 Bengtsson & Christensen (2011), s.901-903. 
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påpeka att mer forskning på området krävs för att kartlägga deltagande online
65

, och medan 

Bengtsson & Christensens undersökning utgick från standardiserat enkätmaterial ämnar denna 

uppsats därmed gräva djupare i just detta avgränsade fenomen med hjälp av en egendesignad 

enkät.   

 

Vad gäller unga svenskars sociala medier-konsumtion står det enligt undersökningar klart att 

sociala medier är en stor del av de flesta svenska ungdomars liv. Göteborgs Universitets 

årligen genomförda SOM-undersökning visar att sociala medier ökat stadigt i popularitet de 

senaste åren och numera dominerar den tid vi spenderar på fritidsanvändning av internet. 

Ökningen är särskilt tydlig bland i åldersgruppen 16-29.
66

 Enligt den enkätbaserade 

undersökningen ”Unga & Medier 2012/2013”, utförd av Statens medieråd med syftet att 

kartlägga ungdomars medieanvändning, är 91 % av alla ungdomar i åldern 17-18 medlem i 

någon form av sociala medier-tjänst. Facebook är överlägset populärast med 93 % 

medlemskvot bland ungdomar i åldersgruppen. Den sociala bilddelningsapplikationen 

Instagram (vilken för övrigt ägs av Facebook) kommer på andra plats med 27 % 

medlemskvot, och mikrobloggen Twitter på tredje plats med 21 %. När respondenterna 

ombads uppge den hemsida de besöker oftast när de är online uppgav hela 84 % Facebook 

vilket gör siten mer än dubbelt så populär som Google (30 %) och placerar den långt före 

tvåan på listan, Youtube, på 49 %.
67

     

 

Enligt ovan nämnd undersökning från Statens medieråd besöker 78 % av alla 17-18–åringar 

sociala medier varje dag.
68

 Ungdomar spenderar också mer tid i de sociala medierna jämfört 

med tidigare. När Statens medieråd ställde frågan ”Om du tänker på en vanlig dag, ungefär 

hur länge brukar du på din fritid använda sociala medier?” svarade 12 % av samtliga 17-18–

åringar ”Mer än 5 timmar per dag”, 18 % ”3-4 timmar per dag”, 35 % ”1-2 timmar per dag”, 

32 % ”Mindre än en timme per dag” och bara 3 % svarade ”Inget alls.”
69

 Att lägga över 3 

timmar per dag på någon form av medieyttring har av Statens medieråd tidigare betraktats 

som högkonsumtion, men då denna typ av konsumtion kommit att bli allt vanligare i fallet 

sociala medier har begreppet enligt myndigheten kommit att tappa sin betydelse.
70

 Detta 

illustrerar hur användandet av sociala medier har ökat med en sådan hastighet att konsumtion 
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 Bengtsson & Christensen (2011), s.911-912. 
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 Bergström et al. (2012), s.498-501 samt Bergström & Oscarsson (2013), s.89.  
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 Statens medieråd (2013), s.43-45. 
68

 Ibid, s.41. 
69
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tidigare betraktad abnorm nu kommit att bli närmast norm. En skillnad mellan sociala medier 

och andra mer traditionella medier är den penetration mediet har i ungas vardag: 84 % av alla 

17-18–åringar äger en smart telefon och har således möjlighet att var som helst och dygnet 

runt nå, och nås av, sociala medier.
71

 

 

”Unga och Medier 2012/2013” indikerar att en viss skillnad finns i användandet av sociala 

medier mellan pojkar och flickor. Denna skillnad är som störst i 17-årsåldern då 15 % av 

pojkar spenderar mer än 3 timmar per dag på sociala hemsidor jämfört med flickornas 42 %.
72

 

Denna klyfta jämnar dock ut sig och i 18-årsåldern använder 32 % av pojkarna sociala medier 

mer än 3 timmar per dag och jämfört med flickornas 27 %.
73

  

 

Engagemang i sociala medier har dock även mött viss kritik och stundtals kommit att kallas 

”slacktivism” eller ”clicktivism”, en omskrivning för ett lojt uttryck för politisk aktivism 

vilket inte översätts till något reellt. En slags självcentrerad ”feel good”-aktivism.
74

 Detta är 

något David Karpf diskuterar i relation till namninsamlingar online med slutsatsen att kritiken 

till viss del är obefogad och att det inte är så stor skillnad mellan denna ”nya” typ av 

kampanjer och traditionella politiska kampanjer.
75

  

 

I enkätundersökningen ”Delad glädje är dubbel glädje” från 2014 diskuterar Ingela Wadbring 

och Sara Ödmark en annan tänkbar baksida till engagemang i sociala medier i relation till det 

faktum att unga allt oftare får nyheter och upplyses om samhällsproblem via flöden i sociala 

medier snarare än söker upp nyhetskällor direkt.
76

 En möjlig negativ konsekvens av detta 

enligt författarna att ungas nyhetskonsumtion blir allt mer likriktad. Ungdomar delar nyheter 

som faller dem i smaken och matas med liknande nyheter via sina vänner. Detta är inget unikt 

för ungdomar även om deras närvaro i sociala medier är stor, med denna form av 

nyhetskonsumtion cementerar enligt författarna rådande normer, diskurser och världsbilder 

snarare än ifrågasätter dem. Wadbring & Ödmark menar även att en nyhet möts av mindre 

källkritik när de delas av exempelvis en vän eller en upphöjd politiker via sociala medier 

jämfört med om individen själv söker upp den.
77

 Författarna skriver vidare att sociala medier 
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 Statens medieråd (2013), s.6. 
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 Ibid, s.24.  
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 Se bl.a. McCafferty (2011).  
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 Karpf (2010), s.3.  
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 Wadbring & Ödmark (2014), s.10. 
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kommit att bli synonymt med media i stort bland ungdomar, och att medier är just sociala, 

interaktiva och reciproka har kommit att bli ett normaltillstånd.
78

  

 

Aino Järveläinen och Jenny Vinterfrost diskuterar en annan risk med politiska budskap 

förmedlade via sociala medier i examensarbetet ”Implicita och explicita attityder om politiker 

– Sociala och traditionella mediers påverkan” från 2011. Att som politiker blottläggas och 

utsättas för kritik på ett personligt plan för något inte helt genomtänkt uttalande delat likt en 

löpeld i sociala medier.
79

 Detta såg vi prov på under våren 2014 med Beatrices Asks uttalande 

kring påstådda överdoser och dödsfall i samband med legaliseringen av marijuana i de 

amerikanska delstaterna Colorado och Washington.
80

 Bjereld & Demker konstaterar i linje 

med detta att ”[…] tiden för eftertanke och reflektion har krympt ihop”
81

, det snabbare 

snurrande medielandskapet, där sociala medier spelar en central roll, ställer allt högre krav på 

politiker. Detta gör förvisso det politiska samtalet snabbare och mer levande, men också 

hårdare och mer oförlåtande. Att mötas av anonymt hån och hat är en vardag för många som 

uttrycker sina åsikter online, särskilt för personer från politiskt och socialt marginaliserade 

grupper i samhället.  

 

Kontentan kring diskussionen i detta avsnitt är att: a) många ungdomar känner lågt eller inget 

förtroende för politiker och politiska institutioner, b) många ungdomar känner att de kan 

påverka i samhällsfrågor men är missnöjda med rådande kanaler för påverkan, c) sociala 

medier är en naturlig del av de flesta svenska ungdomars vardag, d) många svenska ungdomar 

spenderar en betydande del av sin fritid i sociala medier, e) ytterst få ungdomar står helt 

utanför sociala medier, f) sociala medier kan vara en plattform för samhälleligt engagemang, 

g) sociala medier har potential att engagera tidigare politiskt ointresserade medborgare, och 

h), det finns vissa baksidor med engagemang i sociala medier.  

 

4. Forskningsmetodik, urval och enkätdesign 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis begreppsdefinitioner (avsnitt 4.1) samt avgränsningar 

och val av analysobjekt (4.2). I underavsnitten 4.3, 4.3.1 och 4.3.2 diskuteras enkätdesign, 
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forskningsmetod och operationaliseringar. Avslutningsvis (4.3.3) redovisas ”Information till 

respondenter och forskningsetik”.  

 

Främst två enkätmetodböcker har rådfrågats vid utformningen av, och förberedelserna inför, 

enkätutsökningen. Jean M. Converse och Stanley Pressers ”Survey Questions: Handcrafting 

the Standardized Questionnaire” från 1986 samt ”Att Fråga: Om frågekonstruktion vid 

intervjuundersökningar och postenkäter” av Bo Wärneryd från 1990. Converse & Pressers 

bok är skriven i form av en litteraturgenomgång och behandlar ett flertal beprövade 

infallsvinklar och tillvägagångssätt vid enkätundersökningar för forskningsprojekt. 

Författarna utgår ofta från egna erfarenheter och tar upp tänkbara problem viktiga att 

reflektera över och ta itu med vid enkätundersökningar. Bo Wärneryds ”Att Fråga” var 

ursprungligen en rådgivande enkäthandbok använd internt vid Statistiska Centralbyrån 

sedermera omarbetad och släppt i form av en metodbok. 

 

Converse & Presser och Wärneryd har även kompletterats med ”Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhället” av Peter Esaiasson, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson och Lena Wägnerud.  

 

4.1 Centrala begrepp: ungdomar, sociala medier och samhällsfrågor 

I detta avsnitt kommer tre för uppsatsen centrala begrepp redogöras för: ”ungdomar”, ”sociala 

medier” och ”samhällsfrågor”. 

 

Epitetet ”ungdomar” syftar i denna uppsats främst på elever i årskurs tre på gymnasiet 

höstterminen 2014, i regel födda 1996 och således mellan 17 och 18 år gamla år under 2014. I 

de tidigare behandlade Skolverketundersökningarna (Skolverket 2010 och Skolverket 2011) 

var ungdomar födda runt 1996 analysobjekt, vilket motiverade och ansågs stärka relevansen 

av att undersökta nämnd årskull. Viktigt att ha i åtanke är dock att avsikten inte är att likställa 

denna uppsats med dessa två undersökningar, varken vad det gäller syfte eller urval. 

Användandet av ordet ungdomar i denna uppsats syftar således främst till personer i denna 

ålder, även om resonemang förs där begreppet används mer flytande för att relatera till en 

större åldersgrupp.  

 

Samlingsbenämningen ”sociala medier” är omstridd och kan innefatta en mängd olika 

hemsidor, applikationer och uttrycksformer beroende på definition. I denna uppsats likställs 
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sociala medier med de tre mycket populära
82

 sociala tjänsterna Facebook, Twitter och 

Instagram. Denna avgränsning gjordes främst på grund av tjänsternas popularitet och dess 

lämplighet för att diskutera uppsatsens syfte. Det är möjligt att inkluderandet av andra sociala 

tjänster såsom de nyare Ask.fm och Snapchat samt äldre forum och mötesplatser av typen 

Flashback eller Fragbite hade förändrat uppsatsens resultat. Av ovan nämnda anledningar, 

samt av avgränsningsskäl, ansågs dock Facebook, Twitter och Instagram bäst lämpade för att 

behandla uppsatsens forskningsfrågor givet syftet.
83

  

 

Att använda benämningen ”samhällsfrågor” genomgående i uppsatsen istället för exempelvis 

”samhällsproblem” eller det mer avgränsade ”politik” var ett medvetet val. Många ungdomar 

tycks ha dåliga associationer till vad ordet politik inbegriper
84

, och benämningen 

samhällsfrågor ansågs neutralare och mer lämpat för att nå ut till enkätundersökningens 

målgrupp och diskutera uppsatsens forskningsfråga. Att ”samhällsfrågor” är ett brett 

samlingsnamn kan tyckas försvåra möjligheten att bedriva slagkraftig forskning, den ovan 

åberopade fördelen anses dock väga upp för detta. Detta resonemang går även hand i hand 

med den anammade operationella definitionen av manifest respektive latent 

samhällsengagemang i och utanför sociala medier.
85

  

 

4.2 Avgränsning och val av analysobjekt 

Analysobjektsavgränsningen för denna uppsats sattes vid sex stycken skolklasser i årskurs tre 

på tre olika kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun. Den tidigare diskuterade 

Skolverketrapporten från 2010
86

  behandlandes skolungdomar i 14-årsåldern och ambitionen 

att undersöka denna ungdomsgeneration fyra år senare (när de är i förstagångsväljarålder), 

styrde till stor del urvalet och beslutet att avgränsa undersökningen till elever i årskurs tre. 

Dock föreligger inte några generaliserande ambitioner i klass med Skolverket eller några 

intentioner att likställa denna uppsats med deras arbete.  

 

                                                 
82

 Se avsnitt 3 för mer om nämnda tjänsters genomslag bland svenska ungdomar. 
83

 Viktigt att nämna är också att ingen respondent motsatte sig denna definition av sociala medier under 

enkätundersökningens genomförande. 
84

 Skolverket (2010), s.64. 
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 Se avsnitt 4.3.2. 
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En avgränsning till Uppsala kommun gjordes på grund av att det tillät enkätundersökningen 

att utföras på plats.
87

 Ett alternativt upplägg hade kunnat vara att undersöka skolor från olika 

delar av Sverige, att exempelvis jämföras skolor i storstäder med skolor i glesbygd, alternativt 

skolor från notoriska problemorter med skolor belägna i mer välmående kommuner. Det 

slutgiltiga urvalet ansågs dock mer än lämpligt för att diskutera uppsatsens frågeställning och 

dess ansatser. En avgränsning att enbart inkludera kommunala skolor gjordes då de ansågs 

mer homogena och därmed lättare att kontrastera mot varandra jämfört med fristående skolor 

vilka ofta har unika profiler och utbildningar. Givet uppsatsens syfte tycktes det inte heller 

finnas någon direkt fördel med att inkludera, eller enbart undersöka, fristående skolor.  

 

Det strategiska valet av skolor styrdes delvis av uppsatsens ansats, att diskutera 

samhällsengagemang i sociala medier i relation till socioekonomisk bakgrund, och delvis av 

viljan att främja generaliserbarhet. Ett lämpligt urvalsverktyg för att uppfylla dessa två 

kriterier ansågs vara att studera storleken på den så kallade strukturersättningen till Uppsala 

kommuns kommunala skolor. Strukturersättning är ett bidrag Uppsala kommun fördelar till 

alla gymnasieskolor i kommunen med syftet att kompensera för olikartade socioekonomiska 

förhållanden.
88

 Storleken på strukturersättningen avgörs av följande faktorer och hur dessa 

påstått påverkar den enskilde elevens skolresultat: 

  

 ”Betyg från grundskola (meritvärde samt om eleven haft minst 1 IG) 

 Utländsk bakgrund 

 Om vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd 

 Familjesituation (boende med en eller båda vårdnadshavare) 

 Programtyp (IV, yrkesförberedande eller studieförberedande)”
89 

 

Det explicita syftet med strukturersättningen är enligt Uppsala kommun ”[…] att skapa 

likvärdiga förutsättningar för elever i olika skolor oberoende av elevernas socioekonomiska 

bakgrund och därigenom öka möjligheterna för alla elever att uppnå målen.”
90

, och tanken är 

att de ovan listade variablerna tillsammans ska skapa ett mått på hur stor sannolikheten är att 

en elev når de uppsatta målen för gymnasieskolan givet socioekonomisk bakgrund.
91

  Efter att 

konsultföretaget Sweco jämfört den skattade med den faktiskt måluppfyllelsenivån för 
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 Ytterligare diskuterat i avsnitt 4.3.1. 
88

 Uppsala Kommun (2013a), s.2. 
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gymnasieskolor i Uppsala kommun under en period noterades en avvikelse på 5-10 % mellan 

faktiska och skattade nivåer.
92

 Måttet har därför visat sig vara ett relativt tillförlitligt sätt att 

beräkna sannolikheten att en elev ska klara gymnasieskolans mål.  

 

Storlek på strukturersättning, och således de variabler formeln för att räkna ut det bygger på, 

anses utgöra ett fullgott urvalsverktyg för att för det första välja ut skolor baserat på 

uppsatsens första frågeställning och dess ansatser och för det andra välja ut analysobjekt med 

generaliserande ambitioner (mer om detta längre ned). I linje med detta resonemang valdes 

därför följande gymnasieskolor ut:
93

 

 

 Katedralskolan 

o Antal elever: 1142 

o Storlek på strukturersättning per elev: 2481 SEK 

o Andel elever med högutbildade föräldrar: 75 % 

o Andel elever med utländsk bakgrund: 24 % 

o Andel kvinnor: 64 % 

 Fyrisskolan 

o Antal elever: 1047 

o Storlek på strukturersättning per elev: 5151 SEK 

o Andel elever med högutbildade föräldrar: 54 % 

o Andel elever med utländsk bakgrund: 29 % 

o Andel kvinnor: 45 % 

 Bolandgymnasiet 

o Antal elever: 722 

o Storlek på strukturersättning per elev: 7886 SEK 

o Andel elever med högutbildade föräldrar: 35 % 

o Andel elever med utländsk bakgrund: 22 % 

o Andel kvinnor: 26 % 
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 Tindrebäck (2013), s.15. 
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 Information om storlek på strukturersättning per elev har hämtats från Uppsala kommuns hemsida (Uppsala 

Kommun (2013a), s.3.). Information om antal elever, andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund samt 

andel med högutbildade föräldrar har hämtats från skolverkets internetbaserade resultat- och 

kvalitetsinformationssystem (SiRiS (2014).). Värt att notera är att beslut om storleken på 2014 års 

strukturersättning togs i november 2013 och således baserades på information tillgänglig om Uppsala kommuns 

gymnasieskolors elevsammansättning under höstterminen 2013. Skillnaden mellan antal elever (informationen 

tillgänglig i båda datakällor) är dock minimal och diskrepansen mellan de båda anses försumbar. 
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Med högutbildade föräldrar syftas: ”Elever vars minst ena förälders högsta utbildning är 

eftergymnasial utbildning med minst 30 högskolepoäng (20 poäng om tagna innan 2007)", 

och utländsk bakgrund innebär att båda elevens föräldrar är födda utomlands.
94

  

  

Av de utvalda gymnasieskolorna får Katedralskolan minst strukturersättning av alla 

kommunala skolor i Uppsala kommun efter Rosendalgymnasiet som får 1487 SEK per elev. 

På grund av ett avböjande från Rosendalsgymnasiets ledning kunde skolan dock ej inkluderas 

i undersökningen. Skillnaden i strukturersättning mellan Katedralskolan och 

Rosendalsgymnasiet ansågs dock ej påverka urvalet eller undersökningens syfte.   

 

Storleken på Fyrisskolans strukturersättning ligger närmast medelvärdet för alla kommunala 

gymnasieskolors strukturersättning i Uppsala kommun.
95

 Skolan valdes för att få med en 

genomsnittsskola som inte utmärker sig med varken ovanligt hög eller låg strukturersättning.  

 

Av de utvalda gymnasieskolorna får Bolandgymnasiet mest strukturersättning av alla 

kommunala skolor i Uppsala kommun efter Linnégymnasiet som får 8198 SEK per elev. På 

grund av det relativt låga antalet elever inskrivna vid Linnégymnasiet (150 stycken
96

) ansågs 

dock inte Linnégymnasiet vara lämplig att inkludera i undersökningen tillsammans med de 

betydligt större skolorna Katedralskolan och Fyrisskolan. Denna anledning, och eftersom den 

förhållandevis knappa skillnaden i strukturersättning mellan Bolandgymnasiet och 

Linnégymnasiet ej ansågs påverka urvalet eller undersökningens syfte, gjorde att valet 

hamnade på Bolandgymnasiet.  

 

Vid respektive gymnasieskola besöktes följande sex gymnasieklasser: 

 

 Katedralskolan 

o Klass S12B 

 Program: Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning 

o Klass S12C 

 Program: Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning 

o Klass S12D 
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 Program: Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning 

 Fyrisskolan 

o Klass NA12A/C
97

 

 Program: Naturvetenskapsprogrammet 

o Klass TE12A  

 Program: Teknikprogrammet 

 Bolandgymnasiet 

o Klass BA12C 

 Program: Bygg- och anläggningsprogrammet 

 

Den genomsnittliga ersättningen
98

 för de ovan valda programmen bland kommunala skolor i 

Uppsala kommun ser ut som följer: 

 

 Samhällsvetenskapligt program: 3763 SEK per elev 

 Tekniskt program: 3596 SEK per elev 

 Naturvetenskapsprogram: 2102 SEK per elev 

 Bygg- och anläggningsprogram: 8132 SEK per elev 

 

Valet av skolor gjorde som tidigare nämnt av två skäl. För det första med anledningen av 

forskningsfrågans ansats att problematisera socioekonomisk bakgrund. Om det exempelvis 

visar sig att nivån av engagemang är på en liknande nivå på både Katedralskolan och 

Bolandgymnasiet går det således att diskutera att socioekonomisk bakgrund, såsom definierat 

på detta sätt, har en begränsad påverkan på en individs benägenhet att engagera sig i sociala 

medier. För det andra ansågs en spridning av skolor och program med varierande storlek på 

strukturersättning ytterligare förstärka generaliserbarheten från analysen i sin helhet. Genom 

att välja en skola med hög, en med låg och en med medelhög strukturersättning anses med 

andra ord den statistiska analysen (avsnitt 5.2) förbättras. Eftersom urvalet (av bland annat 

tidigare diskuterade begränsningsskäl) är relativt litet kommer dock främst det egna urvalets 

attribut diskuteras. Uppsala kommun som fall är troligen inte heller Sverige-representativt då 

det är en universitetsstad med något riksavvikande demografi. Den kommande analysen 
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 Under det besökstillfället hade delar av klass NA12A och NA12C gemensam lektion.  
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kommer därmed som sagt främst behandla detta specifika urval, och fenomen påträffade i 

detta, dock med vissa generaliserande ambitioner.
99

 

  

En annan aspekt viktig att belysa i sammanhanget är att urvalet gjordes i samarbete med 

skolledningar och lärare. Möjligheten och beslutet att besöka respektive klass har således skett 

i samråd, och i förlängningen ofta avgjorts av, ansvariga lärare. Denna tidskrävande process 

innebar ett antal nekande svar från upptagna lärare och överbelastade skolledningar (vilket 

som sagt var fallet med Rosendalsgymnaiset), och att vissa kompromisser vad gäller val av 

skolor och klasser åtogs. Att exempelvis studera liknande program (exempelvis genomgående 

samhällsvetarklasser) på respektive skola, eller att helt sonika ha ett större urval av olika 

program, skulle troligen ha gjort uppsatsens analys mer robust och mångfacetterad. Fler 

analysobjekt är naturligtvis alltid bättre, någonstans var dock en avgränsning tvungen att 

sättas i och med projektets snäva tidsram. Det slutgiltiga urvalet anses dock fullgott i relation 

till syfte och urvalskriterier. 

 

4.3 Enkät 

Bristen på tillgänglig data med det urval och den kombination av aspekter uppsatsens ämnar 

problematisera ledde till att en egen utförd undersökning ansågs nödgad. Att utföra 

djupintervjuer övervägdes inledningsvis, men en enkätbaserad undersökning ansågs bättre 

kunna fånga de fenomen uppsatsen problematiserar. I regel har en enkätbaserad undersökning 

högre reliabilitet, men samtidigt ställs högre krav vad gäller upprätthållande av validitet. Efter 

övervägande ansågs dock fördelarna med detta metodval överväga nackdelarna för det 

avsedda ändamålet. 

 

Det finns många sätt att genomföra en enkätundersökning: de kan distribueras via Internet, 

skickas fram och tillbaka med post eller göras i intervjuform där forskaren fyller i enkäten 

baserat på respondentens svar. Att utföra enkäten online var i åtanke under undersökningens 

planeringsstadie men då online-enkäter av egen erfarenhet har en tendens att försvinna i 

bruset och tas på mindre allvar ansågs detta upplägg inte optimalt. De undersökta 

gymnasieskolornas geografiska läge gjorde det även både lämpligt och praktiskt att besöka 

dem personligen. 
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En stor fördel med att utföra besöksundersökningar var att det gav möjlighet att förklara 

uppsatsens syfte och relevans samt besvara eventuella frågor. Att personligen närvara ansågs 

också öka intresset, förstärka respondenternas förtroende, förbättra svarsfrekvensen samt i 

förlängningen göra insamlad data mer tillförlitlig. Även enkätblanketten kunde förklaras, 

delas ut och samlas in på ett ordnat, enhetlig och effektivt sätt.   

 

En tänkbar nackdel med detta tillvägagångssätt var att besöken skedde under lektionstid. 

Respondenten hade därför måhända inte fullständig möjlighet att i lugn och ro tänka över 

frågorna och svarsalternativen. En annan baksida är intervjuareffekten, det vill säga den 

påverkan forskaren i frågeställarrollen har på respondenterna och deras svar. Hade enkäten 

skickats ut med post eller utförts på Internet hade detta problem måhända i viss mån 

kringgåtts med alternativkostnaden att fördelarna med att personligt närvara gått om intet. 

Intervjuareffekten anses dock ha stävjats genom bland annat enkättest, undvikandet av 

ledande frågor samt användningen av en checklista för att försäkra att varje skolklass fick 

samma information inför, under och efter enkätifyllandet.
100

 Av dessa skäl ansågs därmed valt 

tillvägagångssätt mest lämpligt för uppsatsens syfte och ansats givet urvalets sammansättning, 

trots potentiell intervjuareffekt. 

 

Se avsnitt 8.1 för enkätblanketten i sin helhet. 

 

4.3.1 Enkätmetodik och design 

Att ta fram ett destillat av ett stort antal idéer, teorier och koncept samt presentera dem på ett 

språk respondenterna förstår är en tidskrävande process. Särskilt när syftet med detta är att 

operationalisera de relevanta variablerna och skapa ett effektivt och tillförlitligt verktyg för 

forskning. Enkätundersökningar som metod för datainsamling är alltid förknippade med viss 

risk
101

 och för att minimera denna risk är design och utprövning av enkäten ett kritiskt skede i 

forskningsprocessen. Ingen allmänt vedertagen standardmetod eller enkätmodell står 

emellertid att finna, men det finns ett antal användbara riktlinjer viktiga att ha i åtanke vid 

enkätbaserad forskning.  

 

                                                 
100

 För mer om detta, se avsnitt 4.3.1 samt 4.3.3. 
101

 Wärneryd (1990), s.11. 
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Forskaren bör för det första vara medveten om det kunskapsövertag hen i regel har i 

förhållande till respondenterna. När forskningsområdet är invecklat och respondenterna kan 

tänkas sakna nödvändig förförståelse för att greppa de tillämpade teoretiska koncepten är det 

viktigt att sträva efter att hålla enkäten lättförståelig.
102

  Detta är måhända särskilt relevant vad 

gäller denna undersökning då respondenterna: a) är i 17–18-årsåldern och troligen relativt nya 

i den politiska världen med dess begrepp, b) med största sannolikhet inte är fullständigt 

bekanta med de koncept undersökningen ämnar undersöka, samt c), har en strikt begränsad tid 

på sig att läsa, reflektera över och besvara enkäten. Att i förväg veta vilka frågor och koncept 

respondenterna kommer finna problematiska är dock svårt och ofta är enkätfrågorna i sig, och 

hur de är formulerade, en svårhanterbar felkälla. Det finns naturligtvis aldrig någon garanti för 

att god validitet uppnås, men att undvika dubbelnegationer, värdeord samt ledande frågor är 

bra första steg för att minska risken för validitetsproblem.
103

  

 

Converse & Presser betonar vikten av erfarenhet för att genomföra en lyckad 

enkätundersökning
104

, en aspekt särskilt betydande under projekt med en snäv tidsram och 

knappt utrymme för pilotstudier. Tidigare undersökningar är en bra startpunkt då det delvis 

ger en god fingervisning om effektiva frågeformuleringar och designlösningar samt i 

förlängningen förhoppningsvis gör den egna forskningen kumulativ och jämförbar. Det är 

dock viktigt att förhålla sig kritiskt till gammal forskning och sträva efter att själv författa och 

testa fram enkätfrågor.
105

 Särskilt när syftet nödgar detta, som i fallet med denna uppsats där 

knapphändig tidigare forskning med en liknande ansats fanns att tillgå. Converse & Presser 

går igenom ett antal råd vid frågeformulering för att få respondenter att ge mer genomtänkta 

svar. Att förse respondenten med referenspunkter i samband med frågor, att förankra dem i tid 

och rum
106

, kan trigga minnen och ge bättre svar.
107

 En annan metod är att använda specifika 

frågeformuleringar för att ge respondenten en konkretare bild av vad som efterfrågas och få 

denne att bättre analysera och utvärdera sitt eget beteende.
108

 Valet att exempelvis skriva ut 

”Facebook, Twitter och/eller Instagram” istället för ”Sociala medier” i enkäten gjorde delvis 

av detta skäl.
109

 Tillämpning av denna metod lämnar även mindre utrymme för egna 

                                                 
102

 Se bl.a. Converse & Presser (1986), s.10 och Wärneryd (1990) s.205 ff. 
103

 Converse & Presser (1986), s.12-13, s.22 och s.42 m.fl. 
104

 Ibid, s.5 ff. 
105

 Wärneryd (1990), s.29. 
106

 Att exempelvis i samband med en fråga relatera till en speciell tidsperiod i respondentens liv. 
107

 Converse & Presser (1986), s.22 och Wärneryd (1990), s.103. 
108

 Converse & Presser (1986), s.19f. och s.32 samt Wärneryd (1990), s.35 och s.109. 
109

 Detta var som tidigare diskuterat även en definitions- och avgränsningsfråga då ”sociala medier” är ett 

omstritt begrepp. Se avsnitt 4.1. 
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tolkningar av begrepp och koncept påverkade av individuella referensramar
110

, vilket i 

förlängningen anses förstärka enkätens validitet.  

 

Detta kom till att bli en balansakt mellan att hålla frågorna korta och koncisa respektive 

målande och sporrande.  Både Wärneryd och Converse & Presser betonar vikten av att vara 

medveten om referensramar och värderingar och dess påverkan på både enkätens utformning 

och hur den tolkas. En faktor som respondentens faktiska intresse för statsvetenskap generellt 

och forskningsområdet specifikt spelar givetvis också roll för hur enkäten tolkas.
111

 Den av 

Wärneryd benämnda ”tratt-tekniken” avgjorde enkätens frågeordning i syfte att begränsa 

påverkan av subjektiva referensramar. Tekniken innebär att respondenten ”leds in” mot mer 

specifika och precisa frågor via inledningsvis mer allmängiltiga attitydfrågor. Enligt 

Wärneryd leder detta för det första till att respondenten besvarar de specifika frågorna mer 

genomtänkt då hen fått chansen att relatera dem till ett större sammanhang, och för det andra 

att risken att svaren på de mer specifika frågornas påverkar svaren på de mer allmänna 

minimeras.
112

 Av denna anledning inleds enkäten med mer övergripande frågor kring 

partisympati, samhälleligt intresse och användandet av sociala medier för att sedan gå över till 

mer precisa frågor. Stängda frågor valdes också före öppna
113

 för att lättare kunna 

kommunicera samma referensram efter Converse & Pressers tillrådan.
114

 Känsliga frågor bör, 

för att minimera risken att de påverkar övriga svar, placeras långt in i enkäten, helst sist.
115

 Av 

denna anledning avslutas enkäten med frågor kring föräldrars arbete och utbildning samt 

huruvida respondenten har utländsk bakgrund. Eftersom enkäten utfördes på plats gavs 

möjligheten att förklara enkäten och ge respondenterna en så lik referensram som möjligt och 

på så sätt minimera ett potentiellt snedvridet resultat. Att undersökningen inleddes med en 

förklaring av uppsatsens syfte ansågs ytterligare förankra referensramen.   

 

Vad det gäller övrig design och språk i enkäten var tydlighet och systematik ledord. Att 

exempelvis inte inkludera ”Vet ej”/”Ingen åsikt”-svarsalternativ var ett medvetet beslut taget 

efter noga övervägande. Esaiasson et al. diskuterar för- och nackdelar med dessa typer av 

svarsalternativ och konkluderar att något tydligt rätt eller fel inte står att finna. Om frågorna är 

                                                 
110

 Converse & Presser (1986), s.19-22. 
111

 Vilket blir tydligt vid jämförelse av svaren från olika gymnasieprogram, där samhällsvetarna genomgående 

angav att de bland annat hyste ett större intresse för samhällsfrågor. Se avsnitt 5.1. 
112

 Wärneryd (1990), s.87. En liknande argumentation förs även i Converse & Presser (1986), se s.41 f. 
113

 Med undantag för fråga 27, se enkätbilaga avsnitt 8.1. 
114

 Converse & Presser (1984), s.33.  
115

 Wärneryd (1990), s.86. 
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relativt allmängiltiga, icke-kontroversiella och okomplicerade finns det enligt författarna dock 

ingen egentlig anledning att ha varken ”Vet ej”- eller ”Ingen åsikt”-svarsalternativ.
116

 Detta 

bedömdes vara fallet i undersöknings enkät och risken att framtvinga kontroversiella 

ställningstaganden bedömdes minimal.
117

 En bedräglig aspekt med ett neutralt 

mittenalternativ respektive ”Vet ej”-dito är att respondenter ofta dras till dem av 

bekvämlighetsskäl för att slippa ta ställning, eller av ren lättja.
118

  

 

Flertalet frågor i enkäten innefattar ett påstående respondenten får välja att hålla med om eller 

ta avstånd till.
119

 Converse & Presser diskuterar denna typ av frågor och menar att de ofta kan 

lida av vad de kallar för acquiescence response set vilket innebär att respondenter tycks ha en 

tendens att hålla med påståenden oavsett vad de avser. Detta beteende är enligt författarna 

särskilt förekommande bland lågutbildade.
120

 Detta är naturligtvis svårt att kontrollera för 

annat än genom att undvika ledande och värderande frågeformuleringar och påståenden. Inget 

alternativ får framstå som mer ”socialt accepterat” än något annat.
121

 Med tanke på 

spridningen i svaren på frågorna i stort, och särskilt vad gäller de av påstående-typ, anses 

detta problem dock inte ha haft någon större inverkan på resultatet.
122

 Ytterligare ett sätt att 

undvika missförstånd är att ge tydliga exempel i samband med vissa frågor, vilket gjordes i 

fråga 9, 10 och 11.
123

  

 

Att genomföra pilotstudier förespråkas genomgående och med eftertryck av både Wärneryd 

och Converse & Presser. Att låta testpersoner besvara enkäten och komma med åsikter är 

ovärderligt och ger forskaren möjlighet att kontrollera huruvida frågornas betydelse går fram, 

om de är för svåra eller för tråkiga, om frågornas ordning känns naturlig, och om enkätens 

instruktioner och exempel är illustrativa samt svarsalternativen uttömmande.
124

 Testomgångar 

är helt enkelt nödvändiga vid enkätforskning, oavsett om frågorna är nya eller lånade från 

tidigare forskning, då gamla till synes beprövade frågor ofta tas emot olika beroende på 

kontext.
125

 Wärneryd yrkar på att testgruppen bör vara så lik den slutgiltiga målgruppen som 

                                                 
116

 Esaiasson et al. (2012), s.247-249. Se även Converse & Presser (1986), s.35. 
117

 Ingen respondent beklagade sig heller över att dessa svarsalternativ saknades.  
118

 Wärneryd (1990), s.107 ff. 
119

 Se enkätbilaga avsnitt 8.1, fråga 5, 6, 15, 16, 18, 19, 21, 22 och 23.  
120

 Converse & Presser (1986), s.38. 
121

 Wärneryd (1990), s.67 och s.118. 
122

 Se avsnitt 5.2 för en ytterligare diskussion kring detta. 
123

 Se enkätbilaga avsnitt 8.1. 
124

 Converse & Presser (1986), s.55-63. 
125

 Wärneryd (1990), s.236 f. 
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möjligt. Således: ”[ä]r det en undersökning som riktar sig till barn och ungdom skall 

frågetestet helst göras på just dessa grupper.”
126

 Wärneryd diskuterar även en typ av 

experiment där två olika varianter av samma enkät delas ut i en större testpopulation för att 

testa sig fram till bäst lämpad version.
127

 Denna uppsats enkät undergick ett flertal 

testomgångar, där enkäten distribuerades bland kurskamrater och kollegor för att sedan 

omarbetas och justeras baserat på responsen. Den slutgiltiga designen bestämdes sedan i 

samråd med handledare. Även om ett upplägg med en större provundersökning med två olika 

enkätversioner utförd i en testpopulation bestående av ungdomar hade varit att föredra var det 

inte realistiskt att genomföra med tanke på projektets tidsram. 

 

4.3.2 Enkätfrågor – operationaliseringar 

I detta avsnitt presenteras de avgränsade operationella definitioner som styrt formuleringarna 

av enkätfrågorna och svarsalternativen samt i förlängningen analysen.
128

 Värt att nämna 

inledningsvis är att alla frågor i enkäten inte kom att problematiseras i uppsatsens analys, 

delvis på grund av förändrade prioriteringar under uppsatsprocessen och delvis på grund av 

intetsägande svarsresultat. Hur socioekonomisk status operationaliseras och tillämpas i denna 

uppsats har redan behandlats i relation till urval och val av analysobjekt i avsnitt 4.2.  

 

Konsumtion av sociala medier operationaliseras genom antalet inloggningar på, och antal 

timmar spenderade i, sociala medier per dag och undersöks med hjälp av enkätfrågorna 7 och 

8.
129

 

 

Samhällsengagemang i sociala medier undersöks i denna uppsats med hjälp av fyra olika 

enkätfrågor: Fråga 9, Fråga 10, Fråga 11, och Fråga 18. Samhälleligt engagemang i sociala 

medier är uppdelat i två kategorier inspirerat av Amnå & Ekmans distinktion av manifest och 

latent engagemang.
130

 Manifest engagemang i sociala medier operationaliseras genom, och 

undersöks således med hjälp av, enkätfrågorna 10, 11, och 18. Det vill säga huruvida 

respondenten: visar vad hen tycker i samhällsfrågor i sociala medier (fråga 10), talar om vad 

hen tycker i samhällsfrågor i sociala medier (fråga 11) samt hur väl respondenten håller med 

                                                 
126

 Wärneryd (1990), s.237.  
127

 Ibid, s.242 f.  
128

 Se avsnitt 2.1 och 2.2 för de bakomliggande resonemangen samt avsnitt 8.1 för enkätblanketten i sin helhet. 
129

 Se avsnitt 2., 5. och 5.1 för ett djupare resonemang kring detta. 
130

 Se avsnitt 3.1. 
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påståendet i Fråga 18.
131

 Latent engagemang i sociala medier operationaliseras genom, och 

undersöks således med hjälp av, enkätfråga 9 huruvida respondenten läser om samhällsfrågor 

i sociala medier. Det som styrde valet och formuleringarna av dessa enkätfrågor för att 

problematisera de två olika definierande formerna av samhällsengagemang i sociala medier 

var delvis viljan att få med det spontana, informella och vardagliga engagemang denna 

uppsats argumenterar för att ungdomar ägnar sig åt i sociala medier samt delvis 

nödvändigheten att precisera och sätta fingret på något kvantifierbart och greppbart. Andra 

tänkbara sätt att diskutera detta hade kunnat vara att fråga respondenten huruvida denne är ett 

”fan” av något politiskt parti på Facebook, om denne deltagit i någon form av manifestation 

eller kontaktat en politiker via sociala medier. Dessa typer av frågor hade dock inte lyckats 

fånga den informella typ av engagemang denna uppsats diskuterar. 

 

Samhälleligt engagemang utanför sociala medier kategoriseras enligt samma logik i manifest 

och latent samhälleligt engagemang. Då samhällsengagemang utanför sociala medier inte var 

uppsatsens fokus fick det en mycket avgränsad plats i enkäten. Manifest engagemang utanför 

sociala medier operationaliseras genom, och undersöks således med hjälp av, enkätfråga 25, 

hur ofta respondenten diskuterar samhällsfrågor med familj och vänner. Ett annat sätt att 

diskutera manifest samhälleligt engagemang utanför sociala medier hade exempelvis kunnat 

vara att fråga huruvida respondenten är medlem i ett politiskt parti. Givet uppsatsens ansats att 

diskutera vardagligt och informellt samhällsengagemang ansågs dock denna fråga lämplig i 

relation till motsvarande fråga berörandes engagemang i sociala medier. Latenta engagemang 

utanför sociala medier operationaliseras genom, och undersöks således med hjälp av, 

enkätfråga 20, hur ofta respondenten läser om nyheter i papperstidningar eller tittar på 

nyhetssändningar. Detta är ett etablerat sätt att problematisera samhällsengagemang
132

 (även 

om alla nyheter förvisso inte berör samhällsfrågor per se) och ansågs mer än tillräckligt för att 

diskutera denna kategorisering av engagemang enligt uppsatsens ansats och forskningsfråga. 

 

Förtroende för politiker operationaliseras genom, och undersöks med hjälp av, enkätfråga 21: 

vilken frågar huruvida politiker går att lita på. Förtroende för det politiska systemet 

operationaliseras genom, och undersöks med hjälp av, enkätfråga 6: huruvida det är möjligt 

att påverka beslut i samhällsfrågor.
133

 Kompletterande frågor hade här kunnat vara att 

                                                 
131

 ”Jag försöker få mina vänner medvetna om samhällsfrågor via Facebook, Twitter och/eller Instagram.” 
132

 Se bl.a. Ekman & Linde (2010). 
133

 I linje med den avgränsade distinktionen diskuterad i avsnitt 2.2. 
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exempelvis försöka gräva djupare i respondentens åsikter kring huruvida det politiska 

systemet är tillförlighet, exempelvis genom att efterfråga respondentens åsikt kring specifika 

samhälleliga institutioner som riksdagen eller regeringen. Detta ansågs dock inte rimligt givet 

det ytterst begränsade utrymmet i enkäten (vilka institutioner ska diskuteras och vilka ska 

lämnas utanför?).
134

  

 

4.3.3 Information till respondenter och forskningsetik 

Vid skolbesöken efterföljdes Wärneryds sju riktlinjer för information i samband med 

enkätundersökningar och således förtydligades:  

 

 ”Motiv för undersökningen  

 Presentation av frågeställaren. 

 Nyttan för uppgiftslämnaren. 

 Att det inte är den enskildes svar som är intressanta. 

 Hur uppgiftslämnaren blivit utvald. 

 Hänvisning till sekretesslagen och datainspektionens tillstånd eller till att blanketterna avidentifieras. 

 Kontaktpersoner för vidare information.”
135 

 

Respondenterna informerades även om att undersökningen var frivillig och fullständigt 

anonym och att de hade möjlighet att ställa frågor före, efter och under enkätifyllandet.
136

 

5. Enkätundersökning – redovisning och analys  

I detta kapitel ämnas resultatet av enkätundersökningen redovisas, diskuteras och analyseras i 

relation till uppsatsens syfte och forskningsfråga. Avsnittet inleds med grundläggande 

information om antalet utdelade och insamlade enkäter samt bortfall och kodning. Därefter 

redovisas deskriptiv statistik och avslutningsvis presenteras en rad statistiska tester. Ett antal 

diagram och tabeller används i syfte att sträva efter överskådlighet och lättförståelighet. För 

                                                 
134

 Viktigt att ha i åtanke är att den attityd fråga 6 avses mäta även kan ha med politiskt självförtroende att göra, 

även om den i denna uppsats diskuteras i relation till huruvida respondenten känner förtroende för det politiska 

systemet i sin helhet. Detta kontrolleras för i kommande analysdel (avsnitt 5.2).   
135

 Wärneryd (1990), s.231. 
136

 På enkätblankettens sista sida erbjöds möjligheten att lämna sitt för- och efternamn, telefonnummer samt e-

postadress om denne kunde tänka sig att ställa upp på en framtida djupintervju. Tanken var att dessa uppgifter 

skulle användas för att kontakta respondenten för att samla in extra data om detta skulle behövas. Ett löfte om 

chansen att vinna två biobiljetter gavs också om respondenten valde att lämna sina uppgifter och i förlängningen 

ställa upp på en intervju. Full diskretion utlovades, och att all insamlad information enkom ämnades användas i 

forskningssyfte. 32 stycken respondenter valde att ange sina kontaktuppgifter. Att utföra några intervjuer ansågs 

dock inte nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte. 
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att skapa figurer och tabeller samt genomföra den statistiska analysen har statistisk 

datormjukvara
137

 använts. Tanken är att detta avsnitt ska ligga till grund för en kort 

sammanfattande slutsats kring uppsatsens forskningsfråga i avsnitt 6 men att huvuddelen av 

resultat- och slutsatsredovisningen ska följa naturligt i resonemangen kring presenterad 

empirisk data. 

 

Totalt delades 120 stycken enkäter ut till 120 stycken elever, och 120 stycken samlades in. 

Inget bortfall uppstod således vid enkätundersökningen vad gäller icke-inlämnade 

enkätblanketter. Endast ett enkätbortfall vad gäller obesvarade frågor uppkom då en enkät 

utdelad i klass BA12C på Bolandgymnasiet var så bristfälligt ifylld att den helt valdes att 

bortses från i redovisning och analys. Övriga svarsbortfall i form av sporadiskt obesvarade 

frågor anses inte ha haft någon betydande inverkan på undersökningens resultat. Därmed 

består det empiriska underlaget enkätundersökningen utmynnade i av 119 stycken ifyllda 

enkäter från sex olika årskurs tre-klasser på tre olika kommunala gymnasieskolor i Uppsala 

kommun 

  

Fördelningen för respektive skola och klass ser ut som följer:  

 

 Katedralskolan  

o Klass S12B – Besöktes den 4 november 2014. 

 Program: Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning 

 Antal elever i klassen: 26  

 Antal utdelade enkäter: 23 

 Antal insamlade enkäter: 23 

 Enkätbortfall på grund av bristfälliga svar: 0  

o Klass S12C – Besöktes den 4 november 2014. 

 Program: Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning 

 Antal elever i klassen: 32 

 Antal utdelade enkäter: 15  

 Antal insamlade enkäter: 15 

 Enkätbortfall på grund av bristfälliga svar: 0 

o Klass S12D – Besöktes den 4 november 2014. 

                                                 
137

 Främst Statistical Package for the Social Sciences (Spss), men även Stata och Microsoft Excel. 
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 Program: Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning 

 Antal elever i klassen: 31 

 Antal utdelade enkäter: 26 

 Antal insamlade enkäter: 26  

 Enkätbortfall på grund av bristfälliga svar: 0 

 Fyrisskolan  

o Klass NA12A/C – Besöktes den 4 november 2014 

 Program: Naturvetenskapsprogrammet 

 Antal elever i klassen: 21+7
138

  

 Antal utdelade enkäter: 25 

 Antal insamlade enkäter: 25 

 Enkätbortfall på grund av bristfälliga svar: 0 

o Klass TE12A – Besöktes den 3 november 2014 

 Program: Teknikprogrammet 

 Antal elever i klassen: 17  

 Antal utdelade enkäter: 12  

 Antal insamlade enkäter: 12  

 Enkätbortfall på grund av bristfälliga svar: 0 

 Bolandgymnasiet 

o Klass BA12C – Besöktes den 18 november 2014 

 Program: Bygg- och anläggningsprogrammet 

 Antal elever i klassen: 21 

 Antal utdelade enkäter: 19 

 Antal insamlade enkäter: 19  

 Enkätbortfall på grund av bristfälliga svar: 1  

 

Fördelningen mellan skolorna ser således ut som följer: 

 Katedralskolan: 64 stycken enkäter 

 Fyrisskolan: 38 stycken enkäter 

 Bolandgymnasiet: 18 stycken enkäter 

 

 

                                                 
138

 21 elever från NA12A och 7 stycken från NA12C. 
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Fördelningen mellan olika program ser således ut som följer: 

 Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendevetarinriktning: 64 stycken enkäter 

 Naturvetenskapsprogrammet: 25 enkäter 

 Teknikprogrammet: 13 stycken enkäter 

 Bygg- och anläggningsprogrammet: 18 stycken enkäter 

 

Diskrepansen mellan ”Antalet elever i klassen” samt ”Antalet utdelade”/”Antalet insamlade 

enkäter” indikerar antalet frånvarande elever i respektive klass under det besökta 

lektionstillfället. Ingen elev tackade nej till att delta i undersökningen och varje bortfall vad 

gäller diskrepansen mellan elever i klassen och utdelade/insamlade enkäter berodde på 

elevfrånvaro. En plausibel aspekt av detta är att de elever vilka är minst intresserade av att 

engagera sig politiskt är de samma vilka väljer att skolka. Med undantag för klass S12C, där 

en stor del av klassen slumpartat nog befann sig utanför skolan på ett projektarbete den dag 

besöket skedde, är det mer troligt att diskrepansen berodde på giltig frånvaro i de flesta fall. 

Det är dock möjligt att den procentuellt höga frånvaron i klass TE12A (29,4 %) berodde på 

någonting annat än giltig frånvaro. Om det rör sig om skolk med ovan nämnda eventuella 

problematik för datainsamlandet går det att tänka sig att detta haft viss konsekvenser för 

analysen. Detta är dock enbart spekulation och svårt, och i denna undersökning inte ämnat, att 

kontrolleras för även om konsekvensen skulle kunna bli att nivån av engagemang överskattas 

något i klasserna med högre frånvaro. 

 

Utifrån de ifyllda och insamlade enkäterna konstruerades därefter ett statistiskt register. Varje 

enkät numrerades och matades in manuellt för att bygga datamängden. Svarsalternativen 

kodades om till siffor opererandes på en skala från 0 och uppåt, där det första svarsalternativet 

fick värde 0. Exempelvis kodades enkätfråga 5 till att ”Stämmer bra” fick värde 0, ”Stämmer 

ganska bra” fick värde 1, ”Stämmer inte så bra” fick värde 2 och ”Stämmer inte alls” fick 

värde 3. Efteråt kodades flertalet frågorna om så att ett högre värde innebar ”mer” av den 

efterfrågade attityden. Samma logik användes genomgående vid kodningen. Utöver svaren på 

enkätfrågorna kodades och matades även respondentens skola, klass och program in.  

 

Två index konstruerades i syfte att skapa mer finkänsliga mått för att diskutera uppsatsens 

frågeställningar, ett rörandes konsumtion av sociala medier och ett behandlades 

samhällsengagemang i sociala medier enligt tidigare specificerad definition och 
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operationalisering. Vad gäller det senare indexet där enkätfrågorna innefattade varierande 

mängd svarsalternativ normerades de för att istället operera på en skala mellan 0 och 1 innan 

de inkorporerades i indexet.
139

 Denna metod innebar därmed att maxvärdet för indexet ökar 

med 1 för varje tillagd variabel. Bivariata korrelationstest (Pearson) och test av Cronbach’s 

alpha i utfördes för att testa de två indexens delars korrelation och såldes i förlängningen 

indexets reliabilitet. Vid test av Cronbach’s alpha har 0,7 ansetts vara en tillfredsställande 

nivå av reliabilitet.
140

 Ett antal dummyvariabler skapades också för att behandla 

nominalskalevariabler, exempelvis skola och kön, i de statistiska analyserna.  

 

I och med att urvalet är strategiskt snarare är slumpmässigt utvalt fodras ett visst distanserat 

och resonerande förhållningssätt till de statistiska analysernas resultat. Särskilt då urvalet, i 

förhållande till exempelvis forskning diskuterad i avsnitt 3, inte är särdeles stort. Även om 

analysobjekten är utvalda med generaliserande ambitioner går det inte att med större säkerhet 

uttala sig om ett samband funnet i urvalet är generaliserbart till en större population, 

exempelvis alla 17–18-åringar i Uppsala eller Sverige. Detta hade dock potentiellt varit 

möjligt med hjälp av ett slumpmässigt utvalt större urval. Det anses dock finnas ett klart värde 

i att göra statistisk analys även om den främsta ambitionen inte är att dra slutsatser om en 

större population.  

 

Viktigt att påpeka i relation till den statistiska analysen är även den i avsnitt 4.3.1 diskuterade 

acquiescence response set-effekten. Det vill säga att respondenter när de konfronteras med ett 

påstående tycks ha en tendens att i större utsträckning hålla med om påståendet än att ta 

avstånd till det, oavsett vad det inbegriper. Detta fenomen är enligt Converse & Presser 

särskilt vanligt bland lågutbildade, och även om det anses haft en måttlig påverkan på denna 

analys är det viktigt att ha i åtanke. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt ämnas deskriptiv statistik presenteras på ett pedagogiskt och regelmässigt vis 

för att förmedla en bild av enkätundersökningens resultat samt spridningen av de variabler 

uppsatsen syftar behandla. Informationen presenteras i löpande text och emellanåt tillämpas 

diagram och tabeller för att illustrera och förtydliga.  

                                                 
139

 Ett flertal enkätfrågorna vilka inte ingick i index normerades även till att operera från 0 till 1 i syfte att vara 

konsekvent. 
140

 För en vidare diskussion kring hur respektive index konstruerades och testades se avsnitt 5.1. 
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50,4 % av respondenterna i undersökningen var kvinnor (60 stycken), 47,5 % män (57 

stycken) samt 1,7 % (2 stycken)
 
vilka på frågan om kön uppgav ”Annat/vill ej uppge”

141
. 

Totalt 68,1 % (81 stycken) uppgav att de var röstberättigade i riksdagsvalet 2014 och den 

procentuella hypotetiska röstfördelningen i detta val för det totala urvalet ser ut som följer 

(Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet, eller, vilket parti hade du röstat på om du varit 

röstberättigad?
142

):  

 

 
Figur 1. 

 

Det procentuella ”valdeltagandet”
143

 för detta urval var 89,1 %
144

 att jämföra med det 

nationella valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 vilket var 85,81 %
145

. Detta talar å ena sidan på 

sätt och vis emot en av teserna diskuterade i tidigare forskning: att dagens ungdomar inte är 

intresserade av, eller villiga att, använda sig av traditionella politiska kanaler för att uttrycka 

sig politiskt. Å andra sidan visade Skolverket i sin undersökning 2010 att ungdomar inte 

visade sig ha något emot idén att rösta i allmänna val.
146

  

                                                 
141

 Dessa två har bortsetts från i kommande presentationer och analyser för att undvika missvisande resultat. 

Detta anses legitimt då det tycks ha varit de som tog enkäten på mindre allvar som fyllt i detta alternativt och 

eftersom de är en i sammanhanget försvinnande liten andel. 
142

 Se fråga 3 avsnitt 8.1. Se tabell 11 i avsnitt 8.2. för exakta antalet ”röster” per parti i hela urvalet. 
143

 Den andel vilken inte svarade ”Röstade ej/Hade ej röstat” på Fråga 3. 
144

 96,9 % för Katedralskolan, 78,4 % för Fyrisskolan och 83,3 % för Bolandgymnasiet. 
145

 Valmyndigheten (2014).  
146

 En annan tänkbar förklaring är att den rådande mobiliseringen mot högerpopulistiska partier drev upp 

valdeltagandet i stort, och kanske särskilt bland ungdomar, i senaste riksdagsvalet. 
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Intresset för samhällsfrågor, med andra ord respondenternas inställning till påståendet i 

enkätfråga 4, är på följande nivå i det totala urvalet: 

 

 

Figur 2. 

 

Svarsfördelningen för enkätfråga 4 ser ut som följer på respektive skola: 

 

 
Figur 3. 

 

På Katedralskolan, där enbart samhällsvetarklasser utgjorde urvalet, var samtliga respondenter 

minst ”Ganska intresserad[e]” av samhällsfrågor och skolan hyste även den största andelen 

vilka uppgav att de var ”Mycket intresserad[e]” av detsamma. Fyrisskolan hade den största 

andelen respondenter helt ointresserade av samhällsfrågor och motsvarande siffra för 
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Bolandgymnasiet var, som tydligt i Figur 2, 5,56 %. Detta talar för att samhällsvetare skulle 

ha ett större intresse för samhällsfrågor, något som kan tänkas snedvrida resultatet av 

undersökningen.
147

  

 

Vad gäller respondenternas föräldrars utbildningsnivå, det vill säga svarsfördelningen för 

enkätfråga 26 (Har dina föräldrar studerat på universitet eller högskola?), är fördelningen för 

det totala urvalet som följer: 14,3 % (17 stycken) uppgav att ingen förälder studerat vid 

högskola/universitet, 33,6 % (40 stycken) uppgav att en av föräldrarna studerat samt 52,1 % 

(62) att båda gjort det. Svarsfördelningen ser ut som följer på respektive skola: 

 

 
Figur 4. 

 

Fyrisskolan var den skola där högst procentuell andel uppgav att minst en förälder studerat vid 

högre lärosäte, 89,2 %, med Katedralskolan på andraplats på 84,4 % och därefter 

Bolandgymnasiet på 77,8 %.  

 

På enkätfråga 28 (Om dina föräldrar arbetar, bestämmer de över andra på sina jobb? Det vill 

säga, är nån av dem i en chefsposition?) uppgav 62,2 % (74 stycken) i det totala urvalet att en 

eller två av deras föräldrar var i chefsposition. På Katedralskolan var motsvarande siffra, 67,2 

% (43 stycken), och på Fyrisskolan, 64,9 % (24). Bolandgymnasiet var den skola där minst 

antal uppgav att någon förälder var i chefsposition, 7 stycken (38,9 %).  

                                                 
147

 Mer om detta, och försök att kontrollera för det, i avsnitt 5.2. 
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En effekt föräldrars utbildning, och deras ställning på arbetsmarknaden, kan ha på barns 

samhälleliga deltagande är för det första att välutbildade föräldrar oftare än lågutbildade är 

intresserade av politik.
148

 En förälder med större påverkansmöjligheter på sin arbetsplats kan 

även tänkas förmedla ett förhållningssätt att engagemang får konsekvenser. Detta innebär 

således att barn till välutbildade föräldrar, eller barn vars föräldrar är i en chefsposition, har en 

större chans att växa upp i en miljö där politik diskuteras, vilket i förlängningen torde främja 

värderingar att samhälleligt engagemang är både viktigt och leder till förändring.   

 

Fördelningen av respondenter med utländsk bakgrund, det vill säga svarsfördelningen för 

enkätfråga 30 (Är dina föräldrar födda i Sverige?), ser ut som följer i det totala urvalet: 12,6 

% (15 stycken) uppgav att varken deras mor eller far är födda i Sverige, 15,1 % (18 stycken) 

uppgav att en av föräldrarna är född i Sverige och 72,3 % (86) uppgav att båda är födda i 

Sverige. Svarsfördelningen för respektive skola ser ut som följer: 

 

 
Figur 5.  

 

Respondenterna från Bolandgymnasiet var därmed den grupp i vilken störst andel uppgav att 

båda föräldrar var födda i Sverige, följt av Katedral med 76,56 % och därefter Fyrisskolan 

med 59,46 %. Vad gäller respondenternas egen födelseplats (enkätfråga 29) uppgav 96,9 % 

(62 stycken) på Katedralskolan, 83,8 % (31 stycken) på Fyrisskolan och 94,4 % (17 stycken) 

                                                 
148

 Något Skolverket diskuterar i relation till politisk socialisering i Skolverket (2011), s.114 ff. 
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på Bolandgymnasiet att de är födda i Sverige. 92,4 % (110 stycken) av respondenterna i det 

totala urvalet uppgav att det är födda i Sverige. 

 

Ett möjlig inverkan huruvida en respondent har utländsk bakgrund eller inte är att elever med 

utländsk bakgrund i Skolverkets undersökning, diskuterad i tidigare forskning, visade sig vara 

både mer politiskt självsäkra samt ha en högre tro på sin egen förmåga att kunna förändra 

samhället, men också ha en lägre politiskt kunskap än ungdomar utan utländsk bakgrund. 

Detta skulle kunna innebära att utländsk bakgrund ökar en respondent i urvalets benägenhet 

att engagera sig i sociala medier. Se tabell 8 i avsnitt 5.2 för test av detta.  

 

Ett första steg i att behandla uppsatsens syfte var att undersöka konsumtionsnivån av sociala 

medier i urvalet. För att göra detta undersöktes för det första svaren på enkätfråga 7 och 8 

separat och för det andra sammanslagna i form av ett index för sociala medier-konsumtion. 

Då indexet består av två variabler vilka båda är kodade från 0-3 kan indexet maximalt anta 

värdet 6 och minimalt 0. Detta inträffar när en respondent svarat att hen läser/tittar på sociala 

medier fler än 10 gånger per dag och svarat att hen spenderar mer än 5 timmar per dag i 

sociala medier på enkätfråga 8. Värdet på indexet blir således 0 om en respondent svarat 

”Enstaka gång i veckan” på enkätfråga 7 och ”Mindre än 1 timme” på fråga 8.  

 

Indexet har en reliabilitet på 0,768 i det totala urvalet enligt test av Cronbach’s alpha, vilket 

bedöms vara en väl godkänd nivå av reliabilitet enligt tidigare uppsatta gränsmått (0,7) och 

ger oss följande diagram vad gäller konsumtion av sociala medier i det totala urvalet 

(rubriceringarna är tillagda som subjektiva referenspunkter i relation till indexets skala):  
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Figur 6. 

 

Den generella användningsnivån för sociala medier bedöms vara relativt hög för det totala 

urvalet med viss variation mellan de olika skolorna. Samtliga av det totala urvalets sex 

stycken respondenter med värde 6 (maxvärdet) på indexet är från Katedralskolan och ingen 

vid Katedralskolan hade värde 0 (minimumvärdet). 

 

Pearson korrelationstest visar med en statistisk säkerhet på 99 % att svarsfördelningen på de 

två frågorna korrelerar för respondenternas i urvalet, om än förhållandevis svagt (0,624).
149

 

Därmed anses det relevant att utöver indexet i sin helhet även, som tidigare nämnt, behandla 

dess två beståndsdelarna, enkätfråga 7 och 8, vilket ger oss följande två diagram för det totala 

urvalet:  

  

                                                 
149

 För bivariat korrelationstest (Pearson) av de två variablerna se tabell 12 i appendix (avsnitt 8.2). 
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Figur 7 och Figur 8. 

 

Om vi relaterar detta till Statens medieråds undersökning ”Unga & Medier 2012/2013” 

presenterad i avsnitt 3, vars resultat inspirerade till utformningen av enkätfrågorna och 

svarsalternativen, står det klart att medlemskvoten i sociala medier i urvalet således troligen är 

på nivån indikerad i rapporten (91 %), om inte högre. Enligt rapporten besöker 78 % av alla 

17-19–åringar sociala medier varje dag, motsvarande siffra i detta urval är 92,4 %.
150

  

 

Statens medieråd rapporterade även om en viss skillnad i användandet av sociala medier 

mellan flickor och pojkar, där 17-åriga flickor spenderar mycket mer tid i dem jämfört med 

jämnåriga pojkar, medan 18-åriga pojkar spenderar något mer tid än jämnåriga flickor. 

Samtliga respondenter med hög konsumtion (värde 6 på indexet) av sociala medier enligt 

indexet i detta urval är kvinnor och att samtliga respondenter med värde 0 är män.  

 

Som tidigare diskuterat (se avsnitt 4.3.2) operationaliseras manifest samhälleligt engagemang 

i sociala medier med enkätfråga 10, 11, och 18. Därmed konstrueras ännu ett index bestående 

av dessa tre enkätfrågor. De korrelerar som följer i urvalet: 

 

 

 

 

                                                 
150

 Endast en respondent ställde sig undrande till varför alternativet ”Jag använder inte sociala medier” eller 

motsvarande inte fanns som ett svarsalternativ. Detta ger för det första ger en indikation på den genomslagskraft 

sociala medier har i åldersgruppen och för det andra visar det att denna typ av alternativ är snudd på överflödigt 

vid enkätundersökningar behandlades sociala medier-användning bland ungdomar. 
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  Fråga 10 Fråga 11 Fråga 18 

Fråga 10 Pearson Korrelation 1 0,710** 0,721*** 

 Signifikans  0,000 0,000 

 N 118 118 118 

Fråga 11 Pearson Korrelation 0,710*** 1 0,668*** 

 Signifikans 0,000  0,000 

 N 118 118 118 

Fråga 18 Pearson Korrelation 0,721*** 0,668*** 1 

 Signifikans 0,000 0,000  

 N 118 118 118 

*** = p < 0,01 

Tabell 2. 

 

Tydligt i tabell 2 är att svarsfördelningen för enkätfråga 10, 11 och 18 alla korrelerar väl och 

statistiskt säkerställt på 99 % signifikansnivå.  

 

Svarsfördelningen för de tre enkätfrågorna ser ut som följer i det totala urvalet: 

 

 

 
Figur 9. 
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Figur 10. 

 

 

 

Figur 11. 

 

Ett högre värde indikerar ett större manifest samhälleligt engagemang i sociala medier enligt 

uppsatsens operationalisering av detsamma och eftersom indexet innehåller tre variabler 

(frågor) där det maximala värdet per variabel är 1 (se avsnitt 5 för diskussion kring kodning) 

så opererar indexet på en skala från 0 (lägsta möjliga manifesta samhälleliga engagemang i 

sociala medier enligt indexet) till 3 (högsta möjliga manifesta samhälleliga engagemang i 

sociala medier enligt indexet). 

 

Indexet har en reliabilitet på 0,847 enligt test av Cronbach’s alpha vilket bedöms vara en 

mycket väl godkänd nivå av reliabilitet enligt tidigare uppsatta gränsvärde (0,7). Indexet ger 
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oss följande diagram vad gäller manifest samhälleligt engagemang i sociala medier i det totala 

urvalet (”antal” syftar till antal personer med respektive nivå på indexet): 

 

 
 
Figur 12. 

 

Indexet ger oss följande diagram vad gäller manifest samhälleligt engagemang i sociala 

medier bland respondenterna från respektive skola: 

 

 
Figur 13. 
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Figur 14. 

 

 
Figur 15.  

 

Tydligt är att manifest samhälleligt engagemang är vanligare på Katedralskolan där endast 

14,1 % hade det lägsta värdet på indexet jämfört med 61,1 % på Fyrisskolan och 55,6 % på 

Bolandgymnasiet. I det totala urvalet fick 34,7 % värde 0 på indexet.  

 

Svarsfördelningen på enkätfråga 9 ger oss följande diagram vad gäller latent samhälleligt 

engagemang i sociala medier, såsom operationaliserat i avsnitt 4.3.2, för det totala urvalet: 
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Figur 16. 

 

Svarsfördelningen på fråga 9 ger oss följande diagram vad gäller latent samhälleligt 

engagemang i sociala medier för respektive skola: 

 

 
Figur 17. 

 

Även var gäller latent samhälleligt engagemang i sociala medier står Katedralskolan ut ur 

mängden. 31,25 % av respondenterna från Katedralskolan angav att de läser om 
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samhällsfrågor i sociala medier fler än 10 gånger i veckan, att jämföra med 8,11 % på 

Fyrisskolan och 5,56 % på Bolandgymnasiet.  

 

I relation till uppsatsens forskningsfråga, ”Hur samhällsengagerade är ungdomar i sociala 

medier idag?”, visar det sig att nivån på ungdomars latenta engagemang är förhållandevis hög 

i urvalet. Vad gäller manifest samhälleligt engagemang i sociala medier, den definierade 

formen av engagemang i fokus, är det inte på lika höga nivåer.  

 

Enkäten behandlade även samhälleligt engagemang utanför sociala medier såsom avgränsat 

och definierat i avsnitt 4.3.2. Enkätfråga 25, gällande diskussioner om samhällsfrågor med 

familj och vänner som en form av manifest samhälleligt engagemang och hur ofta dessa 

förekommer, ger oss följande diagram vad gäller svarsfördelning: 

 

Figur 18.  

 

Den andra formen av samhällsengagemang utanför sociala medier såsom definierat i denna 

uppsats, det latenta, mäts som avgränsat i avsnitt 4.3.2 med hjälp av enkätfråga 20 gällande 

hur frekvent respondenten konsumerar nyheter i form av nyhetssändningar och 

papperstidningar. Svarsfördelningen ger oss följande diagram: 
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Figur 19.  

 

86,4 % i det totala urvalet angav att de antingen läser en papperstidning eller tittar på en 

nyhetssändning varje dag. endast 2,5 % (3 stycken) i det totala urvalet angav att de aldrig 

pratar om samhällsfrågor med kompisar eller personer i sitt hushåll och hela 20 % (24 

stycken) att de gör de 5-7 gånger i veckan.  

 

För att behandla forskningsfrågans sista ansats krävs att även det att urvalet politiska 

förtroende, såsom tudelat avgränsat och operationaliserat i avsnitt 4.3.2 med hjälp av 

enkätfråga 6 respektive 21, redogörs för.  

 

Förtroendet för det politiska systemet, det vill säga ställningstagandet till påståendet i fråga 6 

(”Jag kan påverka beslut i samhällsfrågor.”), ser ut som följer för respektive skola: 
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Figur 20. 

 

Förtroendet för politiker, det vill säga ställningstagandet till påståendet i enkätfråga 21 (Hur 

bra stämmer påståendet: ”De flesta politiker går att lita på.” in på vad du tycker?) ser ut som 

följer för respektive skola: 

 

 
 
Figur 21. 
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Dessa diagram vittnar om ett överlag lågt politiskt förtroende. Observera även att ingen 

respondent på Bolandgymnasiet uppgav att påståendet i fråga 21 stämde bra och att endast 

fem stycken i det totala urvalet (två på Katedralskolan och tre på Fyrisskolan) valde detta 

alternativ. Inte en enda respondent i det totala urvalet valde alternativet ”Stämmer bra” till 

påståendet i fråga 21. Detta vittnar således omedelbart om ett lågt förtroende för politiker och 

det politiska systemet i urvalet och i förlängningen potentiellt för systemets lyhördhet och 

responsivitet enligt i linje med flera av resonemangen förda i avsnitt 3.  

 

5.2 Statistiska tester 

Detta avsnitt ämnar presentera en rad statistiska analyser i syfte att diskutera manifest 

samhälleligt engagemang i sociala medier som tidigare definierat, operationaliserat och 

diskuterat i linje med uppsatsens forskningsfråga och dess ansatser.   

 

Som formulerat i avsnitt 1.1 ämnas uppsatsens forskningsfråga behandlas genom att 

undersöka nivån av manifest samhälleligt engagemang i sociala medier i, a), 

enkätundersökningens totala urval samt i relation till: b) socioekonomisk bakgrund, c) kön, d) 

utländsk bakgrund, e), föräldrarnas utbildningsnivå, och f), nivån på andra former av 

samhälleligt engagemang i och utanför sociala medier. Den sista ansatsen, g), var att diskutera 

manifest samhälleligt engagemang i sociala medier bland ungdomar i relation till politiskt 

förtroende.  

 

Nivån av manifest och latent samhälleligt engagemang för respondenterna i det totala urvalet 

(ansats a) redovisades i figur 12 och 17 i avsnitt 5.1, där det visade sig att ungdomar i större 

utsträckning är latent än manifest samhälleligt engagerade.
151

 Att nivån av manifest 

samhälleligt engagemang varierar mellan olika skolorna (ansats b) blev även det uppenbart i 

figur 13-15 i avsnitt 5.1, men är skillnaden statistiskt signifikant? För att besvara detta, och 

behandla forskningsfrågans ansatser, använder vi oss av medelvärden på indexet för manifest 

samhälleligt engagemang i sociala medier. 

 

 

 

                                                 
151

 Vilket förvisso delvis kan ha med operationaliseringen att göra, då indexet för att mäta manifest engagemang 

i sociala medier bevisligen består av fler beståndsdelar än den en enda frågan ämnad mäta latent engagemang i 

sociala medier. 
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Skola Medelvärde N Standardavvikelse 

Katedralskolan 0,9245 64 0,65038 

Fyrisskolan 0,3886 36 0,62079 

Bolandgymnasiet 0,4907 18 0,65173 

Totalt 0,6942 118 0,68503 

Tabell 3. 

 

I tabell 3 ser vi att Katedralskolan har det högsta medelvärdet på indexet för manifest 

samhällelig engagemang, följt av Bolandgymnasiet och därefter Fyrisskolan. Efter T-test av 

medelvärdena konstateras att skillnaden mellan Katedralskolan och Fyrisskolan är statistiskt 

säkerställd på 99 % signifikansnivå
152

, men att skillnaden mellan Fyrisskolan och 

Bolandgymnasiet inte är det.
153

 Skillnaden mellan Katedralskolan och Bolandgymnasiet är 

inte heller den statistiskt säkerställd.
154

 Socioekonomisk bakgrund mätt som nivå på 

strukturersättning tycks därmed vid en första anblick ha en viss påverkan på nivån av manifest 

samhälleligt engagemang i urvalet. Att samtliga elever vid Katedralskolan (skolan med lägst 

strukturersättning) studerar samhällsvetenskap påverkar dock sannolikt intresset för 

samhällsfrågor i denna del av urvalet och således i förlängningen troligen den enskilde 

respondentens benägenhet att engagera sig i detsamma. I figur 2 i avsnitt 5.1 framkom det 

exempelvis att elever vid Katedral i regel tycktes ha ett större intresse för samhällsfrågor. 

Detta är något som ämnas kontrolleras för i kommande regressionsanalys (se tabell 8).  

 

Forskningsfrågans tredje (c) ansats var att undersöka nivån av manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier i relation till kön. En jämförelse av medelvärden på indexet för 

manifest engagemang kategoriserat för kön i det totala urvalet ger oss följande siffror:  

 

Kön Medelvärde N Standardavvikelse 

Kvinna 0,8083 60 0,66016 

Man 0,5967 56 0,69953 

Totalt 0,7062 116 0,68476 

Tabell 4. 

 

                                                 
152

 Spridningen densamma i båda grupperna (Levens test = 0,743).  Medelvärdesskillnaden säkerställd på 99 % 

signifikansnivå (Sig. (2-tailed) = 0,0000). 
153

Spridningen densamma i båda grupperna (Levens test = 0,477). Medelvärdsskillnaden inte signifikant (Sig. (2-

tailed) = 0,570) 
154

 Spridningen densamma i båda grupperna (Levens test = 0,645). Medelvärdsskillnaden inte signifikant (Sig. 

(2-tailed) = 0,015) 
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Enligt tabell 4 har kvinnor ett högre medelvärde på indexet rörande manifest samhälleligt 

engagemang jämfört med killar. Skillnaden är statistisk säkerställd på 90 % signifikansnivå 

enligt T-test
155

. Därmed är kvinnor i undersökningens urval mer benägna att manifest 

engagera sig i samhällsfrågor i sociala medier såsom definierat.  

 

Forskningsfrågans fjärde (d) ansats var att undersöka nivån av manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier i relation till huruvida respondenten har utländsk bakgrund eller 

ej. Medelvärdena på indexet för manifest samhälleligt engagemang i sociala medier för 

respondenter med minst en förälder född utomlands respektive de vars båda föräldrar är födda 

i Sverige ser ut som följer:  

 

Bakgrund Medelvärde N Standardavvikelse 

Minst en förälder 

född utomlands 

0,7917 32 0,80350 

Båda föräldrar födda 

i Sverige 

0,6579 86 0,63684 

Totalt 0,6942 118 0,68503 

Tabell 5. 

 

Enligt tabell 5 har alltså respondenter med en eller två föräldrar födda utomlands ett högre 

medelvärde på indexet rörande manifest samhälleligt engagemang jämfört med respondenter 

vars båda föräldrar är födda i Sverige. Skillnaden i medelvärden är dock inte statistisk 

säkerställd på 90 % signifikansnivå enligt T-test.
156

 Därmed är respondenter med utländsk 

bakgrund i undersökningens urval inte mer benägna att manifest engagera sig i samhällsfrågor 

i sociala medier jämfört med respondenter med två föräldrar födda i Sverige.  

 

Forskningsfrågans femte (e) ansats var att undersöka nivån av manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier i relation till respondentens föräldrars utbildningsnivå. 

Medelvärdena på indexet för manifest samhälleligt engagemang i sociala medier för 

respondenter vars minst ena föräldrar studerat på universitet eller högskola jämfört med de 

vars ingen förälder studerat vidare ser ut som följer:  

 

                                                 
155

 Spridningen densamma i båda grupperna (Levens test = 0,522). Medelvärdsskillnaden säkerställd på 90 % 

signifikansnivå (Sig. (2-tailed) = 0,096). 
156

 Spridningen densamma i båda grupperna (Levenes test = 0,226). Medelvärdsskillnaden inte signifikant (Sig. 

(2-tailed) = 0,185). 



Gustav Aspengren – 900329                                          Samhällsengagemang i sociala medier 

 

58 

 

Föräldrars utbildning Medelvärde N Standardavvikelse 

Ingen förälder 

studerat vid 

universitet/högskola 

0,6373 17 0,58995 

Minst en förälder har 

studerat vid 

universitet/högskola 

0,7038 101 0,70193 

Totalt 0,6942 118 0,68503 

Tabell 6. 

 

Enligt tabell 6 har alltså respondenter med en eller två föräldrar som studerat på 

universitet/högskola ett högre medelvärde på indexet rörande manifest samhälleligt 

engagemang jämfört med respondenter med ingen förälder som gjort det. Skillnaden i 

medelvärden är dock inte statistisk säkerställd på 90 % signifikansnivå enligt T-test.
157

 

Därmed är respondenter i undersökningens urval vars minst ena förälder studerat vidare inte 

mer benägna att manifest engagera sig i samhällsfrågor i sociala medier jämfört med 

respondenter vars föräldrar inte har universitets- eller högskoleerfarenhet. 

 

Forskningsfrågans sjätte (f) ansats var att undersöka nivån av manifest samhälleligt 

engagemang i sociala medier i relation till nivån på former av samhälleligt engagemang, 

såsom definierat och operationaliserat. Samhällsengagemang i stort har i denna uppsats som 

bekant kategoriserats under fyra olika rubriceringar. För att se hur nivån på dessa fyra typer 

av engagemang korrelerar med varandra i det totala urvalet presenteras här en 

korrelationsmatris med samtliga sorters manifest respektive latent samhälleligt engagemang i 

och utanför sociala medier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157

 Spridningen densamma i båda grupperna (Levens test = 0,276). Medelvärdsskillnaden inte signifikant (Sig (2-

tailed) = 0,713). 
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  Manifest 

samhälleligt 

engagemang i 

sociala medier 

Latent 

samhälleligt 

engagemang i 

sociala medier 

Manifest 

samhälleligt 

engagemang 

utanför sociala 

medier 

Latent 

samhälleligt 

engagemang 

utanför 

sociala 

medier 

Manifest 

samhälleligt 

engagemang i 

sociala medier 

Pearson 

Korrelation 

1 0,597** 0,409** 0,003 

 Signifikans  0,000 0,000 0,975 

 N 118 118 118 117 

Latent 

samhälleligt 

engagemang i 

sociala medier 

Pearson 

Korrelation 

0,597** 1 0,358** 0,082 

 Signifikans 0,000  0,000 0,377 

 N 118 119 119 118 

Manifest 

samhälleligt 

engagemang 

utanför sociala 

medier 

Pearson 

Korrelation 

0,409** 0,358** 1 0,220* 

 Signifikans 0,000 0,000  0,017 

 N 118 119 119 118 

Latent 

samhälleligt 

engagemang 

utanför sociala 

medier 

Pearson 

Korrelation 

0,003 0,082 0,220* 1 

 Signifikans 0,975 0,377 0,017  

 N 117 118 118 118 

** = p < 0.01 * = p < 0.05 

Tabell 7.  

 

I tabell 7 blir det tydligt att det latenta samhälleliga engagemanget utanför sociala medier är 

korrelerar svagast med de andra formerna av samhälleligt engagemang som definierat och 

kategoriserat i denna uppsats. Allra svagast korrelerar det med det manifesta engagemanget i 

sociala medier. De andra formerna av samhällsengagemang korrelerar positivt med 95 % 

signifikans. Latent samhällsengagemang utanför sociala medier korrelerar dock med det 

manifesta samhällsengagemanget utanför sociala medier, en statistiskt säkerställd (90 % 

signifikans) relativt svag effekt. 

 

I syfte att diskutera för de olika variablernas koppling med manifest samhälleligt engagemang 

i sociala medier presenteras här en regressionsanalys för att ytterligare problematisera 
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forskningsfrågan. Totalt testas 8 modeller med en ny variabel i varje modell i syfte att 

diskutera ansats b, c, d, e och f och dessa variablers potentiella effekt på manifest 

samhällsengagemang i sociala medier. 

 

 M 1.  M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. M 8. 

Socioekonomisk 

bakgrund 

(Katedralskolan) 

0,503*** 

(0,118) 

0,493*** 

(0,126) 

0,502*** 

(0,126) 

0,500*** 

(0,126) 

0,322* 

(0,124) 

0,081 

(0,118) 

0,083 

(0,117) 

0,060 

(0,118) 

Kön (kvinna)  0,051 

(0,126) 

0,062 

(0,125) 

0,072 

(0,127) 

0,095 

(0,118) 

0,79 

(0,104) 

0,036 

(0,107) 

0,031 

(0,107) 

Utl. Bakgrund 

(en/två födda 

utomlands) 

  0,198 

(0,134) 

0,195 

(0,135) 

0,238 

(0,126) 

0,149 

(0,112) 

0,138 

(0,112) 

0,114 

(0,115) 

Föräldrars utb. 

(en/två studerat 

vidare) 

   0,095 

(0,165) 

0,015 

(0,155) 

0,019 

(0,137) 

0,005 

(0,136) 

-0,009 

(0,136) 

Intresse för 

samhällsfrågor 

    1,001*** 

(0,231) 

0,652*** 

(0,214) 

0,513** 

(0,230) 

0,546** 

(0,230 

Latent se i s.m.      0,995*** 

(0,178) 

0,948 

*** 

(0,179) 

0,942*** 

(0,180) 

Manifest se 

utanför s.m. 

      0,326 

(206) 

0,368* 

(0,209) 

Latent se 

utanför s.m. 

       -0,202 

(0,166) 

Intercept 0,421*** 

(0,87) 

0,412*** 

(0,098) 

0,348*** 

(0,106) 

0,266 

(0,180) 

-0,235 

(0,203) 

-0,410* 

(0,182) 

-

0,452** 

(0,183) 

-0,359 

(0,195) 

N
158

 118 116 116 116 116 116 116 115 

R² (justerad) 0,135 0,125 0,134 0,129 0,248 0,411 0,419 0,416 

*** = p < 0,01 ** = p < 0,05 * = p < 0,1 

Tabell 8. Beroende variabel: Manifest samhälleligt engagemang i sociala medier. Standardfel inom parantes. 

”Se.” = samhällsengagemang. ”S.m” = Sociala medier. 

 

Tabell 8 ger oss mycket information. I modell 1 står det klart att socioekonomisk bakgrund 

som definierat har en förhållandevis stark effekt på manifest samhälleligt engagemang i 

                                                 
158

 Observera att storleken på N minskar mellan modell 1 och modell 8, detta beror på bortfall i form av icke-

besvarade enkätfrågor i urvalet. 
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urvalet. Då indexet ämnat mäta manifest samhälleligt engagemang opererar på en skala från 0 

till 3, där ett högre värde betyder större engagemang, är den exakta effekten av att gå på 

Katedralskolan ett 0,503 högre värde på detta index. Detta indikerar att socioekonomisk 

bakgrund såsom definierat har en distinkt påverkan på en respondents benägenhet att manifest 

engagera sig i samhällsfrågor i sociala medier, allt annat lika. Kön har dock, efter kontroll av 

skola, en mycket liten (och statistisk insignifikant) påverkan på en respondents 

engagemangsnivå. I modell 3 och 4 blir det tydligt att även utländsk bakgrund och föräldrars 

utbildningsnivå har en låg (särskilt utbildningsnivå) och statistisk insignifikant effekt på en 

respondent i urvalets benägenhet att manifest engagera sig i sociala medier när kön och skola 

kontrolleras för. Modell 2 och 3 talar således emot tidigare resonemang kring att kvinnor 

respektive personer med utländsk bakgrund skulle ha ett högre engagemang och modell 4 att 

föräldrars utbildning skulle leda till detsamma. 

 

I syfte att kontrollera isolera den effekt socioekonomisk bakgrund, baserat på storleken på 

strukturersättning, ämnas därför respondentens intresse för samhällsfrågor kontrolleras för i 

modell 5. Intresse för samhällsfrågor visar sig ha en stark, statistisk säkerställd på 99 % 

signifikansnivå, effekt på nivån av manifest samhälleligt engagemang i sociala medier bland 

respondenterna i urvalet. Intressant nog får inkluderandet av denna variabel effekten av skola 

att minska, men den är fortfarande statistiskt säkerställd på 90 % signifikansnivå vilket för det 

första talar för storleken på strukturersättning som urvalsvektyg och för det andra talar för att 

socioekonomisk bakgrund såsom definierat har en viss effekt på en respondent i urvalets 

benägenhet att manifest engagera sig i sociala medier. Anmärkningsvärt i detta sammanhang 

är att trots att två typer av de variabler strukturersättningen baseras på, föräldrars bakgrund 

och huruvida en elevs föräldrar studerat, kontrolleras för i modell 3 och 4 bevisligen (modell 

3 och 4) har en svag påverkan på manifest samhälleligt engagemang består effekten av skola 

på graden av manifest samhälleligt engagemang hos respondenten efter kontroll av intresse 

för samhällsfrågor i modell 5.  

 

För det första är det värt att notera att det troligen finns andra skolspecifika aspekter än de 

behandlade i denna undersökning vilka påverkar nivån av manifest samhällsengagemang i 

sociala medier. För det andra är det möjligt att trots att man har ett lågt intresse för 

samhällsfrågor innebär studier på samhällsvetarprogrammet en större benägenhet att uttrycka 

manifest samhällsengagemang i sociala medier jämfört med elever på andra program. 

Eleverna bedömde troligen sitt intresse för samhällsfrågor i relation till sina klasskamrater, 



Gustav Aspengren – 900329                                          Samhällsengagemang i sociala medier 

 

62 

 

finns det då exempelvis en mycket politiskt aktiv elev i klassen skattar då sannolikt många 

respondenter i denna klass sitt eget intresse i relation till denne ovanligt samhällsintresserade 

respondent.  

 

Kontentan är att trots att intresse för samhällsfrågor kontrolleras i syfte att försöka ta bort 

effekten av att samtliga respondenter vid Katedralskolan läser samhällsvetarprogrammet tycks 

respondenter vilka studerar på en skola med, enligt denna uppsats urvalsverktyget, mer 

gynnsamma förhållanden ha en större benägenhet att uttrycka manifest samhällsengagemang i 

sociala medier, allt annat lika.  

 

I modell 6-8 i tabell 8 inkluderas fler typer av engagemang i analysen för att undersöka den 

potentiella inverkan andra former av samhällsdeltagande såsom definierade och diskuterade i 

denna uppsats har på det manifesta samhällsengagemanget i sociala medier. Inkluderandet av 

latent samhällsengagemang i sociala medier i modell 6 visar tydligt att utövandet av denna 

alternativa form av sociala medier-engagemang har en stark effekt med en respondents 

benägenhet att manifest uttrycka sitt samhällsengagemang. Manifest samhällsengagemang 

utanför sociala medier har dock inte alls lika stark effekt på manifest engagemang i sociala 

medier enligt modell 7. Denna effekt, 0,326, är inte heller statistiskt säkerställd (modell 7). I 

modell 8, efter att latent engagemang utanför sociala medier kontrollerats för, blir dock den 

icke-signifikanta effekten från modell 7 statistiskt säkerställd på 90 % signifikansnivå. 

Anmärkningsvärt nog har inkluderande av latent samhälleligt engagemang utanför sociala 

medier (modell 8) en negativ effekt på manifest samhälleligt engagemang i sociala medier. 

Det vill säga, just större vana en respondent har att läsa tidningar eller följa nyhetssändningar 

desto mindre (dock inte statistiskt signifikant) benägenhet har denne att uttrycka manifest 

samhällsengagemang i sociala medier, allt annat lika.  

  

Viktigt att diskutera är att förklaringskraften är tillsynes medelhög då justerat R² som mått för 

förklaringskraft opererar på en skala från 0 till 1, där ett högre värde innebär högre 

förklaringskraft, och tabell 8:s högsta värde är 0,419.
159

 Detta antyder å ena sidan det 

uppenbara faktumet att fler variabler än de undersökta troligtvis påverkar manifest 

samhälleligt deltagande i sociala medier. Å andra sidan skulle detta kunna bedömas vara en 

klart godkänd nivå av förklaringskraft inom politiskt deltagande-forskning, särskilt med denna 

                                                 
159

Att tolka ”Justerad R²” istället för R² är att föredra vid multivariat regressionsanalys. Förklaringskraften har 

annars en tendens att överskattas när fler variabler inkluderas. 
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typ av data. Problemet med tvärsnittsdatan denna analys bygger på i och med 

enkätundersökningen är att orsaksriktning är svårt att belägga. Därmed är sannolikt också 

effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln något svagare än vad 

modellerna i tabell 8 påvisar. Troligtvis handlar det om invecklade dubbelriktade 

orsaksförhållanden svårare att blottlägga och diskutera ytterligare utan exempelvis paneldata.  

 

Högre engagemang i sociala medier kan också ha att göra med en högre konsumtion av 

sociala medier generellt. Vi såg exempelvis i avsnitt 3 och 5.1 att en viss diskrepans vad 

gäller konsumtion sociala medier finns vad gäller kvinnor och män, och i detta avsnitt visade 

det sig att kvinnor är mer manifest samhälleligt engagerade i sociala medier. Kanske krävs det 

att konsumtionen ökar över en viss nivå innan en individs benägenhet att använda mediet som 

en plattform för engagemang ökar. Detta går bara att spekulera i och ämnas inte kontrolleras 

för i denna uppsats.  

 

Den sjunde och sista (g) ansatsen till uppsatsens forskningsfråga var att diskutera manifest 

samhälleligt engagemang i sociala medier bland ungdomar i relation till politiskt förtroende. 

 

Det möjliga validitetsproblemet med att mäta systemtillit med hjälp av enkätfråga 6 (Hur bra 

stämmer påståendet: ”Jag kan påverka beslut i samhällsfrågor.” enligt dig?) har tidigare 

diskuterats i relation till att frågan också kan relatera till respondentens politiska självsäkerhet. 

Det vill säga, relatera till hur självsäker respondenten är gällande sin egen påverkansförmåga. 

En aspekt vilken, även om den inte är oavhängd politisk tillit, troligen har mer att göra med 

självförtroende än förtroende för systemet. I syfte att försöka kontrollera för detta utförs en 

korrelationsanalys av svaren på enkätfråga 5, (Hur bra stämmer påståendet: ”Jag har lätt att 

förstå de flesta samhällsfrågor.” in på dig?”) samt enkätfråga 6 för att med hjälp av fråga 5 

resonera sig fram hur troligt det är att fråga 6 behandlar fenomenet politiskt självförtroende 

snarare än systemtillit.  
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  Fråga 5 Fråga 6 

Fråga 5 Pearson Korrelation 1 0,213* 

 Signifikans  0,020 

 N 118 118 

Fråga 6 Pearson Korrelation 0,213* 1 

 Signifikans 0,20  

 N 118 119 

* = p < 0,1 

Tabell 9. 

 

Tabell 9 visar att korrelationen mellan enkätfråga 5 och 6 är relativt låg i urvalet, om än 

statistiskt säkerställd på 95 % signifikansnivå. Respondenter vilka svarade att de har lätt att 

förstå samhällsfrågor har därmed en något större benägenhet att hålla med påståendet i fråga 

6. Då effekten inte är särdeles hög torde de dock gå att med viss säkerhet utala sig om att 

enkätfråga 6 problematiserar en typ av systemtillit, såsom tidigare operationaliserat, snarare 

än politiskt självförtroende. 

 

Kopplingen mellan den tudelade operationaliseringen av politiskt förtroende och manifest 

samhälleligt engagemang i sociala medier undersöks här med hjälp av en regressionstabell: 

 

 Modell 1. Modell 2. 

Systemtillit 0,219 (0,266) 0,250 (0,264) 

Förtroende för politiker  -0,556** (0,280) 

Intercept  0,603 (0,266) 0,780 (0,152) 

N 118 117 

R² (justerat) 0,006 0,039 

*** = p < 0,01 ** = p < 0,05 * = p < 0,1 

 

Tabell 10. Regressionsanalys. Beroende variabel: Manifest samhälleligt engagemang i sociala medier. 

Standardfel inom parantes. 

 

I modell 1 i tabell 10 märks det att systemtillit som definierat har en måttlig, och statistisk 

insignifikant, inverkan på det manifest samhälleligt engagemang i sociala medier. Efter att ha 

undersökt den inverkan förtroende för politiker har på respondentens benägenhet att engagera 

sig manifest i sociala medier står det i modell 2 klart att ett högre förtroende för politiker 

innebär ett lägre manifest engagemang i sociala medier såsom operationaliserat och mätt. 
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Effekten tycks relativt stark och är statistiskt säkerställd på 95 % signifikansnivå.
160

 Detta är 

intressant i relation till tidigare resonemang kring politiskt förtroende då engagemang i sociala 

medier i viss mån tycks ha en koppling till lågt politiskt förtroende. Detta är dock en högst 

spekulativ slutsats då det återigen, med den typ av data denna analys baseras på, är svårt att 

uttala sig om orsaksriktning. 

 

6. Sammanfattande slutsats och avslutande diskussion 

Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattande diskussion kring uppsatsens forskningsfråga 

som sedan leds in i ett resonemang kring avsnitt 2.1 med ambitionen att diskutera 

nödvändigheten att skapa nya analysverktyg och ta till nya perspektiv vid forskning kring 

samhällsengagemang bland unga. Avslutningsvis diskuteras tänkbara brister med uppsatsen 

och ett par tänkbara uppslag för framtida forskning tas upp.  

 

Den övergripande forskningsfrågan för uppsatsen var:  

 

Hur samhällsengagerade är ungdomar i sociala medier idag? 

 

Att ungdomarna i denna undersöknings urval de facto är samhällsengagerade i sociala medier 

givet denna uppsats definition och operationalisering av detsamma står klart. Nivån av 

manifest samhälleligt engagemang i sociala medier tycks något högre bland ungdomar med 

bättre socioekonomisk bakgrund men dock genomgående vara på en förhållandevis låg nivå i 

urvalet. Sociala medier tycks därmed å ena sidan inte vara socioekonomiskt marginaliserade 

ungdomars kanal för samhälleligt engagemang i den mån att socioekonomiskt utsatta i större 

utsträckning skulle engagera sig via denna kanal. Å andra sidan betraktas ungdomar i stort 

ofta som en politiskt marginaliserad grupp i samhället och bevisligen använder ungdomar 

denna plattform för att engagera sig samhälleligt.  

 

Varken utländsk bakgrund eller huruvida respondentens föräldrar har universitets- alternativt 

högskoleerfarenhet visade sig ha inverkan på nivån av en respondents manifesta engagemang 

i sociala medier. Respondentens kön hade dock det: kvinnors medelvärde på indexet för 

                                                 
160

 Observera att förklaringsfaktorn (R²) i tabell 10 är låg (0,006 och 0,039). Modellerna förklarar således bara 

cirka 0,5 respektive 3,9 % av variationen i det manifesta samhällsengagemanget i sociala medier. 
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manifest samhällsengagemang i sociala medier var statistiskt säkerställt högre än männens. 

Denna effekt kvarstod dock inte vid en regressionsanalys med kontroll av andra variabler. 

Vad gäller andra former av engagemang och dess inverkan på en respondents manifesta 

samhälleliga engagemang i sociala medier hade det latenta engagemanget i sociala medier 

störst effekt, något mindre påverkan hade manifest samhällsengagemang utanför sociala 

medier. Latent engagemang utanför sociala medier såsom definierat visade sig ha en negativ, 

dock inte statistiskt säkerställd, effekt på en respondents manifesta engagemang i sociala 

medier efter kontroll av övriga variabler. Ett högre förtroende för politiker hade även det en 

negativ, dock högre och statistiskt säkerställd på 95 % signifikansnivå, effekt på nivå av 

manifest samhälleligt samhällsengagemang i sociala medier i urvalet. Nivå av systemtillit 

hade en relativt svag, och statistisk insignifikant, positiv effekt. 

 

Kontentan av analysen är dock att sociala medier helt klart har potential att vara en plattform 

för en typ av vardagligt, spontant och informellt engagemang och det manifesta 

samhällsengagemanget i sociala medier tycks återfinnas i alla kontexter. I avsnitt 2.1 

diskuterades boken ”Politik, protest, populism – deltagande på nya villkor” och framförallt 

Erik Amnå och Joakim Ekmans strävan att konstruera en enhetlig typologi för att kategorisera 

och analysera olika typer av politiskt deltagande och samhälleligt engagemang. Författarna 

lade särskild tyngd i värdet att ständigt vidareutveckla analytiska modeller för att föra 

forskning på området framåt. Detta ansågs särskilt viktigt vad gäller forskning kring 

ungdomars engagemang: en samhällsgrupp ofta i framkant vad gäller anammandet av nya 

uttryckssätt men stundtals marginaliserad och förbisedd i politiska sammanhang. Denna 

uppsats resultat anses indikera att diskussionen kring anammandet av nya teoretiska 

definitioner och ramverk för att diskutera typer av engagemang stundtals förbisedda bör föras 

vidare, inte minst för att möjligheterna att delta idag tycks vara mycket större just om sociala 

medier behandlas som en plattform för samhälleligt engagemang. Detta kan komma att vara 

av särskild vikt om denna typ av engagemang integreras mer i politisk debatt. Engagemanget i 

sociala medier bör tas i beaktande både av forskare bedrivandes politiskt deltagande-forskning 

och av politiska aktörer. De sistnämnda torde kunna utnyttja detta för att delvis kommunicera 

med ungdomar och delvis lära sig mer om hur denna samhällsgrupp engagerar sig samt vilka 

potentiella konsekvenser detta kan få. Detta är troligen särskilt angeläget med tanke på 

kopplingen mellan denna typ av engagemang och förtroende för politiker undersökningen 

aktualiserar. 
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Vad gäller uppsatsens tänkbara brister hade en större, mer ingående, pilotstudie troligen 

förfinat enkäten och i förlängningen uppsatsens analys och diskussion. Vissa enkätfrågor hade 

måhända gynnats av att förses med fler svarsalternativ, delvis för att få ett bättre 

svarsunderlag men också för att fler alternativ ofta leder till en större svarsvariation och 

därmed en potentiellt mer mångfacetterad och robust analys. Att specifikt att använda en 

testgrupp i samma ålder som de slutgiltiga respondenterna hade troligen också ökat 

möjligheten att ytterligare spetsa till enkäten och den påföljande analysen. Även urvalet hade 

kunnat förbättras genom att exempelvis ha fler respondenter från Bolandgymnasiet eller 

inkludera ännu en skola. Uppföljningsintervjuer hade kanske kunnat tillföra en djupare 

förståelse som komplement till den statistiska analysen. Givet projektets tidsram, kunde vissa 

frågor inte inkluderas i enkäten, och vissa analytiska infallsvinklar fick kompromissas bort på 

grund av utrymmesbegränsningar. Kontentan är att projekt med stora ambitioner kräver väl 

genomtänkta beslut vilket ställer ytterligare krav på forskningen. De slutgiltiga avvägningar 

och avgränsningarna ansågs, i relation till uppsatsens syfte, ändock fullt legitima.  

 

För framtida forskning vore det intressant att ytterligare ta diskussionen kring hur nya typer 

av samhälleligt engagemang ska kategoriseras, operationaliseras och diskuteras. Att utforska 

exakt hur ungdomar uttrycker sig, något denna undersökning inledningsvis ämnade diskutera, 

är en aspekt troligen i behov av kartläggning. Upphöjer ungdomar sina egna åsikter eller 

klankar de ner på andras? Kan satir vara en kraftfull uttrycksform för att få igenom åsikter och 

engagera sig i sociala medier? En annan aspekt av detta är att diskutera underliggande motiv 

till engagemang. Syftar ungdomar till att förändra situationen för sig själva eller för en större 

grupp i samhället när de engagerar sig i sociala medier och vilken roll spelar antalet 

”gillningar” i relation till Facebook-statusuppdateringar, Twitter-texter och Instagram-bilder? 

Är det främst personer ungdomar känner i verkliga livet de diskuterar samhällsfrågor med 

eller är det mer anonyma online-bekantskaper. Vad får olika varianter av sändare respektive 

mottagare för konsekvens för det samhälleliga engagemanget? Dessa aspekter vad på tal i 

undersökningens planeringsstadium
161

, men fick prioriteras bort till förmån för en mer 

fokuserad och precis analys. De anses dock alla vara intressanta idéer för framtida projekt.  

 

Ett annat tänkbart uppslag skulle kunna vara att diskutera den påverkan partitillhörighet har på 

manifest samhällsengagemang i sociala medier, kanske med särskild uppmärksamhet på 

                                                 
161

 Se bl.a. enkätfråga 12, 13, 14, 15, 16 och 24. 
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partier med en utmärkande profil. Exempelvis visade sig Fi-sympatisörer ha det högsta 

medelvärdet i urvalet på indexet för manifest samhälleligt engagemang i sociala medier.
162

 

Detta diskuteras även av det i inledningen refererade konsultföretaget Mediavision i relation 

till deras undersökning av sociala mediers politiska roll: ”[…] partier med hög andel unga 

väljare såsom Miljöpartiet, Piratpartiet och FI hade högst räckvidd i sociala medier.”
163

 Här 

finns det utrymme för framtida forskning för att utforska alternativa hypoteser och 

förklaringsmodeller kring vilka som engagerar sig i sociala medier och varför. Med tanke på 

de rådande parlamentariska oroligheterna i Sverige med det utlysta och avblåsta extra valet, 

och allt vad detta inneburit för svenska medborgares förtroende för politiker och det politiska 

systemet, är detta kanske särskilt relevant. Vilken roll kan sociala medier, som politisk 

plattform för unga väljare, spela i denna unika situation och i framtida valrörelser och 

politiska mobiliseringar? Denna uppsats har bara skrapat på ytan, men visat att mycket döljer 

sig under den. 

 

”[…] Kommer våra politiskt förtroendevalda i framtiden att lyssna mer till de ungas lockrop från 

de sociala medierna än till de äldres insändare? Det är en fråga för fortsatt forskning och en 

politisk verklighet som svenska opinionsbildare framgent har att förhålla sig till.”
164

 

 

                                                 
162

 Se tabell 13 i avsnitt 8.2. 
163

 Mediavision (2014). 
164

 Holmberg et al. (2011), s.524. 
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8. Enkätblankett och appendix 

8.1. Enkätblankett 

 

Enkätundersökning  

Politiskt förtroende och politiskt deltagande via sociala medier. 
Du och dina svar är helt anonyma och deltagande är frivilligt. 
 

Fråga 1. Vad är ditt kön?  

   

Kvinna Man Annat/vill ej uppge 

 

Fråga 2. Var du röstberättigad i riksdagsvalet 2014?  

  

Ja Nej 

 

Fråga 3. Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2014, eller, vilket parti hade du röstat på om du varit 
röstberättigad?  

     

Socialdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet 

     

Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Feministiskt 
Initiativ 

Piratpartiet 
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Annat parti Röstade ej/Hade 
ej röstat 

   

 

Fråga 4. Hur intresserad är du av samhällsfrågor? 

    

Mycket intresserad Ganska intresserad Inte så intresserad Inte alls intresserad 

 

Fråga 5. Hur bra stämmer påståendet: ”Jag har lätt att förstå de flesta samhällsfrågor.” in på dig? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 6. Hur bra stämmer påståendet: ”Jag kan påverka beslut i samhällsfrågor.” enligt dig?  

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

    

Fråga 7.  Hur många gånger per dag läser/tittar du på Facebook, Twitter och/eller Instagram? 

    

Fler än 10 gånger per 
dag 

5-10 gånger per dag 1-4 gånger per dag Enstaka gång i veckan 

 

Fråga 8. En vanlig dag, ungefär hur lång tid brukar du spendera på Facebook, Twitter och/eller Instagram? 

    

5 timmar eller mer 3-4 timmar 1-2 timmar  Mindre än 1 timme  

 

Fråga 9. Hur många gånger per vecka läser du om samhällsfrågor på Facebook, Twitter och/eller 
Instagram?  

Exempel: Att läsa en Aftonbladet-artikel eller ett YouTube-klipp som behandlar samhällsfrågor någon 
länkat via Facebook, läsa en statusuppdatering eller en tweet från en politiker eller se en bild publicerad 
av en samhällskritisk grupp på Instagram är några exempel på vad som räknas till att läsa om 
samhällsfrågor. 

     

Fler än 10 gånger 
per vecka 

6-10 gånger per 
vecka 

1-5 gånger per 
vecka 

Någon enstaka 
gång i veckan 

Aldrig  
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Fråga 10. Hur många gånger per vecka använder du Facebook, Twitter och/eller Instagram för att visa vad 
du tycker i samhällsfrågor? 

Exempel: Att gilla en Aftonbladet-artikel eller ett YouTube-klipp som behandlar samhällsfrågor någon 
länkat via Facebook, att gilla/retweeta en statusuppdatering/tweet från en politiker/ett parti eller gilla en 
bild publicerad av en samhällskritisk grupp på Instagram är några exempel på vad som räknas till att visa 
vad man tycker i samhällsfrågor. 

     

Fler än 10 gånger 
per vecka 

6-10 gånger per 
vecka 

1-5 gånger per 
vecka 

Någon enstaka 
gång i veckan 

Aldrig  

 

Fråga 11. Hur många gånger per vecka använder du Facebook, Twitter och/eller Instagram för att tala om 
vad du tycker i samhällsfrågor? 

Exempel: Att länka eller dela en Aftonbladet-artikel eller ett YouTube-klipp som behandlar samhällsfrågor 
via Facebook, skriva en statusuppdatering eller en tweet om en samhällsfråga, eller publicera en bild på 
Instagram som berör en samhällsfråga är några exempel på vad som räknas som att tala om vad du tycker 
i samhällsfrågor 

     

Fler än 10 gånger 
per vecka 

6-10 gånger per 
vecka 

1-5 gånger per 
vecka 

Någon enstaka 
gång i veckan 

Aldrig  

Observera: Om du svarade ”Aldrig” på både Fråga 10 och Fråga 11 kan du gå direkt till Fråga 15. 

 

Fråga 12. När du använder Facebook, Twitter och/eller Instagram för att visa eller tala om vad du tycker i 
samhällsfrågor, hur många gånger vill du försöka förändra situationen för dig själv som individ i 
samhället? 

    

Varje gång Ofta Sällan Aldrig 

 

Fråga 13. När du använder Facebook, Twitter och/eller Instagram för att visa eller tala om vad du tycker i 
samhällsfrågor, hur många gånger vill du försöka förändra situationen för en större grupp (t.ex. alla 
ungdomar eller alla pensionärer) i samhället? 

    

Varje gång Ofta Sällan Aldrig 

 

Fråga 14.  Facebook, Twitter och Instagram används vanligtvis på två olika sätt när samhällsfrågor 
diskuteras, antingen för att föra fram sina egna åsikter eller för att driva med andras åsikter. Hur gör du 
när du visar eller talar om vad du tycker i samhällsfrågor?  

     

Jag driver bara 
med andras 

åsikter 

Jag driver mest 
med andras 

åsikter men för 
fram mina egna 

Jag driver med 
andras åsikter och 

för fram mina 
egna åsikter i lika 

Jag för mest fram 
mina egna åsikter 
men driver med 
andras åsikter 

Jag för bara fram 
mina egna åsikter 
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åsikter ibland stor utsträckning ibland 

 

Fråga 15. Hur bra stämmer påståendet: ”Man får mycket reaktioner när man talar negativt om andras 
åsikter på Facebook, Twitter och/eller Instagram.” enligt dig?  

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 16. Hur bra stämmer påståendet: ”Man får mycket reaktioner när man talar positivt om sina egna 
åsikter på Facebook, Twitter och/eller Instagram.” enligt dig? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 17. Hur stor roll spelar det hur många ”gillningar” man får när man talar om vad man tycker i 
samhällsfrågor på Facebook, Twitter och/eller Instagram enligt dig? 

    

Stor roll Ganska stor roll Inte så stor roll Ingen roll alls 

 

Fråga 18. Hur bra stämmer påståendet: ”Jag försöker få mina vänner medvetna om samhällsfrågor via 
Facebook, Twitter och/eller Instagram.” in på dig? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 19. Hur bra stämmer påståendet: ”Mina vänner försöker få mig medveten om samhällsfrågor via 
Facebook, Twitter och/eller Instagram.” in på vad du upplever? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 20. Hur många dagar i veckan läser du om nyheter i papperstidningar eller tittar på 
nyhetssändningar på TV eller via Svtplay/TV4play?  

    

5-7 dagar i veckan 3-4 dagar i veckan 1-2 dagar i veckan Mer sällan 

 

Fråga 21. Hur bra stämmer påståendet: ”De flesta politiker går att lita på.” in på vad du tycker? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 
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Fråga 22. Hur bra stämmer påståendet: ”De flesta främlingar går att lita på.” in på vad du tycker? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 23. Hur bra stämmer påståendet: ”De flesta personer jag känner går att lita på.” in på vad du 
tycker? 

    

Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

 

Fråga 24. Hur många gånger per vecka diskuterar du samhällsfrågor med personer du bara känner över 
nätet? 

     

5-7 gånger i 
veckan 

3-4 gånger i 
veckan 

1-2 gånger i 
veckan 

Mer sällan Aldrig  

 

Fråga 25. Hur många gånger per vecka diskuterar du samhällsfrågor med kompisar eller med personer i 
ditt hushåll? Det vill säga med föräldrar, syskon, sambo och liknande. 

     

5-7 gånger i 
veckan 

3-4 gånger i 
veckan 

1-2 gånger i 
veckan 

Mer sällan Aldrig  

 

Fråga 26. Har dina föräldrar studerat på universitet eller högskola?  

   

Nej ingen av dem Ja en av dem Ja båda två 

 

Fråga 27. Vad har dina föräldrar för arbete? Om någon av dem är pensionerad, arbetslös eller av någon 
annan anledning inte jobbar, vad hade de för arbete förut? 

Min mamma är/var _____________________________ 

Min pappa är/var _______________________________ 

 

Fråga 28. Om dina föräldrar arbetar, bestämmer de över andra på sina jobb? Det vill säga, är nån av dem i 
en chefsposition?  

   

Nej ingen av dem Ja en av dem Ja båda två 
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Fråga 29. Är du född i Sverige? 

  

Ja Nej 

 

Fråga 30. Är dina föräldrar födda i Sverige? 

   

Nej ingen av dem Ja en av dem Ja båda två 

 

Tack för din medverkan! 

Om du väljer att uppge ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress samt erbjuder dig att ställa upp 
på en eventuell framtida intervju så har du chansen att vinna två biobiljetter. Detta är precis som enkäten 
helt frivilligt. Alla uppgifter kommer endast användas för att upprätthålla kontakt i forskningssyfte. Inga 
personuppgifter sparas eller kommer finnas med i uppsatsen. 

 

Förnamn: ________________________ Efternamn:____________________________________________ 

Mobilnr: _________________________ E-postadress:__________________________________________ 

 

8.2 Appendix  

 

Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2014, eller, vilket parti hade du röstat på om du varit röstberättigad? 

 Antal Procent Giltig procent Kumulativ procent 

 

Socialdemokraterna 21 17,6 17,6 17,6 

Moderaterna 28 23,5 23,5 41,2 

Sverigedemokraterna 2 1,7 1,7 42,9 

Miljöpartiet 20 16,8 16,8 59,7 

Vänsterpartiet 13 10,9 10,9 70,6 

Folkpartiet 6 5,0 5,0 75,6 

Centerpartiet 5 4,2 4,2 79,8 

Kristdemokraterna 3 2,5 2,5 82,4 

Feministiskt Initiativ 4 3,4 3,4 85,7 

Annat parti 4 3,4 3,4 89,1 

Röstade ej/Hade ej röstat 13 10,9 10,9 100,0 

Totalt 119 100,0 100,0 
 

Tabell 11. 
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  Fråga 7.  Fråga 8. 

Fråga 7. Pearson Korrelation 1 0,624** 

 Signifikans  0,000 

 N 118 118 

Fråga 8. Pearson Korrelation 0,624** 1 

 Signifikans 0,000  

 N 118 119 

** = p < 0.01 

Tabell 12. Korrelationstest enkätfråga 7 och 8. 

 

 
 
Tabell 13. Medelvärde på indexet för manifest samhälleligt engagemang i relation till partisympati. 


