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Sammanfattning 

Att medborgare ska vara politiskt delaktiga är en av den demokratiska modellens 

grundbultar. När medborgarna deltar i den politiska och samhälleliga diskussionen 

påverkar de även hur samhället ser ut och utvecklas. Uppsatsens ämne rör huruvida det 

politiska deltagandet skiljer sig i samhällets sociala klasser. I uppsatsen jämförs 

klasskillnader i politiskt deltagande år 1968 med år 2000, för att dels se om det politiska 

deltagandet förändrats över tid generellt och likaledes om klasskillnaderna förändrats 

över tid. De politiska aktiviteterna som undersöks är uppdelade i traditionella 

aktiviteter: medlem i politiskt parti, rösta i val och delta i demonstration och nya 

individualiserade aktiviteter: kan överklaga myndighetsbeslut, har kontaktat någon 

ansvarig för att påverka i en samhällsfråga, har talat på ett möte och skriver artikel eller 

insändare till tidning. Frågorna undersöks med binär logistisk regressionsanalys och 

bygger på datamaterial hämtat från Levnadsnivåundersökningen 1968 och 2000. 

Resultaten visar att traditionella politiska aktiviteter som att vara medlem i ett politiskt 

parti eller att rösta i val har minskar i utförande mellan åren. Samtliga individualiserade 

politiska aktiviteter har istället ökat, vilket innebär att fler individer kan överklaga 

myndighetsbeslut, kontakta ansvariga för att försöka påverka i samhällsfrågor, tala på 

möten och skriva artiklar eller insändare, år 2000. Det finns tydliga klasskillnader, dock 

är de mest framträdande i de individualiserade politiska aktiviteterna. De flesta 

klasskillnader visar varken på någon ökning eller minskning mellan åren, utan består.  

I diskussionen diskuteras resultaten som går i linje med tidigare forskning på området. 

Perioden 1968 – 2000 innebär förändringar på många plan, däribland i de politiska 

aktiviteterna som nu ställer högre krav på individens kunskaper och färdigheter. Vad 

som däremot inte har förändrats är klasskillnaderna i det politiska deltagandet. Trots 

flera decenniers utveckling av vårt samhälle visar undersökningens resultat att 

klasskillnaderna i det politiska deltagandet består.  

Nyckelord 

Politiskt deltagande, traditionella politiska aktiviteter, individualiserade politiska aktiviteter, 

klasskillnader, förändring över tid                                     
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1 Inledning 

I slutet av 1800-talet var det i Sverige svårt för allmänheten att påverka politiska frågor då de 

flesta män och nästan samtliga kvinnor var uteslutna ur den politiska processen. Med åren 

kom dock allt fler människor att inkluderas i den privilegierade grupp som tillägnats rösträtt, 

år 1909 fick män allmän rösträtt och år 1921 blev även kvinnor röstberättigade. År 1974 

skrevs en ny regeringsform in i grundlagen som lagstadgar att all offentlig makt i Sverige ska 

utgå från folket och att alla ska inneha lika rösträtt (Wide & Gustafsson, 2001; 

regeringsformen 1:1). 

John Stuart Mill (1881/2009), filosof, nationalekonom och politiker ansåg redan vid mitten av 

1800-talet att samtliga medborgare måste delta politiskt för att säkerställa att allas intressen 

tillvaratas vid beslut. För Mill var en demokrati något som både erbjuder rättigheter och 

ställer krav på medborgarna. Genom att delta politiskt och föra fram sina intressen skulle 

medborgarna känna ett större ansvar för helheten och bli goda medborgare och dessutom 

träna upp sin förmåga att stå upp för sina egna intressen. Mill ansåg att politiskt deltagande 

var viktigt både för den enskilda individens skull och för samhället som demokratisk modell. 

I teorin kan samtliga myndiga och svenska medborgare vara med och påverka samhället. 

Omyndiga och individer med utländskt medborgarskap kan också vara med och påverka men 

de är inte röstberättigade. Att rösta ses ofta som den främsta formen av politiskt deltagande i 

demokratiska samhällen (Caínzos & Voces, 2010; Norris, 2005).  Men politiskt deltagande 

utgörs också av en mängd andra aktiviteter, som att vara medlem i ett politiskt parti, att 

försöka påverka en samhällsfråga genom att vända sig direkt till politiker, genom att 

överklaga myndighetsbeslut eller skriva artiklar m.m. Politisk deltaktighet är ett sätt att 

försöka påverka och göra sin röst hörd på samhällelig nivå. 

Rent teoretiskt har alltså alla samma möjlighet att engagera sig och vara politiskt deltagande 

(Alford & Scoble, 1968). Regeringsformen lagstadgar att all makt skall utgå från folket, vilket 

ger förutsättningar för en god demokratisk modell. Men frågan är om personer ur samhällets 

alla klasser engagerar sig i lika stor utsträckning och vilka konsekvenserna blir om de inte gör 

det. Har vissa klasser lättare att påverka och lättare att föra fram sina intressen? Leder det till 

att den eventuella underrepresenterade klassens intressen kommer i skymundan i 
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beslutsprocesser? Kan det i så fall leda till en reproduktion av klasskillnader? Dessa frågor 

gör att klassbegreppet känns både intressant och relevant för uppsatsen. 

 

Studiet av klasskillnader är dock inte självklart. Vissa påstår att stora samhälleliga strukturella 

förändringar under de senaste årtiondena lett fram till att klassbegreppet förlorat sin funktion 

(Beck, 1992, 2000; Pakulski & Waters, 1996). Dock visar forskning att klass fortfarande är av 

stor vikt för en mängd frågor, som bland annat individers utbildning, lön, risk att dö i förtid 

och hälsa i stort (Breen & Rottman, 1995; Bihagen & Nermo, 2012; Oskarsson, 2008). Det 

skulle kunna argumenteras för andra dimensioner än just klass, eller en annan definition av 

klass, men oavsett vilket kvarstår faktum att individens socioekonomiska, position påverkar 

en mängd levnadssätt och livschanser. Själva innebörden, det vill säga ojämlikheter i 

samhället som slår emot individer beroende på position, uppstår i alla samhällen och spelar 

fortfarande en viktig roll. Hur dessa ojämlikheter utspelar sig på den politiska arenan är 

viktigt att undersöka eftersom politiken på många sätt lägger grunden för det samhälle vi lever 

i.  

 

Det har forskats mycket kring klasskillnader, och vetskapen om dess betydelse är idag ganska 

stor. Vi vet också en del om hur det politiska deltagandet ser ut och att det även finns 

klasskillnader där.  De är båda klassiska frågor inom forskningen. Vad vi däremot inte vet 

något om är huruvida klasskillnader i politiskt deltagande förändrats över tid, mig veterligen 

har ingen tidigare forskat på exakt den frågan, utöver en kortare mer grundläggande 

redogörelse över klassförändringar mellan åren 1981 och 1991 (Fritzell & Lundberg, 1993). 

Canínzoz och Voces (2010) har uppmärksammat bristen och menar att det beror på 

avsaknaden av longitudinella data, som givetvis är ett kriterium för att forska på frågan. För 

denna uppsats har jag tillgång till longitudinella data och kan därför ta reda på om 

klasskillnader i politiskt deltagande minskat, ökat eller bestått över tiden. Uppsatsen bidrar 

därmed till att ny kunskap tas fram.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur vissa dimensioner av politiskt deltagande ser ut i 

Sverige, ifall det finns några klasskillnader i det politiska deltagandet och om dessa 

klasskillnader förändrats över tid. 
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Utifrån tidigare forskning och litteratur har därför följande frågeställningar formulerats, 

Hur ser det politiska deltagandet ut? 

Hur har det politiska deltagande förändrats över tid? 

Finns det klasskillnader i politiskt deltagande? 

Hur har klasskillnaderna i politiskt deltagande förändrats över tid? 

 

1.2 Avgränsningar 

Den här uppsatsen är begränsad till att kartlägga samband mellan klass och vissa utvalda 

politiska aktiviteter. Att finna förklaringsmekanismerna till eventuella klasskillnader kommer 

med andra ord att lämnas utanför studiens ramverk. Studien är också avgränsad till vissa 

specifika utvalda politiska aktiviteter även om politiskt deltagande utgörs av ännu fler möjliga 

aktiviteter. Även här lämnas frågan varför utanför studien, vilket innebär att det inte kommer 

att svaras på varför vissa politiska aktiviteter utförs mer eller mindre. En ytterligare 

begränsning är de valda undersökningsåren 1968 och 2000, vilket innebär att uttalanden 

endast kommer kunna göras baserat på dessa år.  

2 Tidigare forskning och teori 

Forskningsdelen är uppdelad efter uppsatsens fyra frågeställningar och avser sammanfatta de 

viktigaste resultaten och teorierna på området. Stycket om politiskt deltagande diskuterar de 

mest återkommande formerna av politiska aktiviteter från forskningsområdet och hur 

aktiviteterna förändrats över tid. En av aktiviteterna, bojkotting, kommer inte kunna 

undersökas i den här uppsatsen eftersom den inte finns med i datamaterialet, men eftersom 

den är så pass återkommande på forskningsområdet beskrivs den ändå här.  

 

2.1 Politiskt deltagande 

John Stuart Mill (1881/2009) var förespråkare för den representativa demokratimodellen, det 

vill säga där ett eller flera folkvalda partier har hand om landets tyngsta politiska 

beslutsprocesser. Men Mill var också förespråkare för fri yttrandefrihet och åsiktsbildning. 

Han menade att individer tränar sig i att föra fram sina intressen och åsikter genom att delta 



 

4 

 

politiskt och att det endast är genom individuellt politiskt deltagande som den enskilde 

individens intressen kan tas tillvara. I senare forskning uttrycker även Dalton (2000) att alla 

stater borde önska politiskt deltagande av landets invånare. Han menar att det är just genom 

en medborgerlig diskussion som demokratiska och politiska mål kan bildas anpassade till 

medborgarnas behov. Forskning angående olika politiska aktiviteter särskiljs olika 

dimensioner av politiskt deltagande. Det beskrivs hur pass utbredda de är bland olika länders 

medborgare och hur de skiljer sig i sin karaktär och vilka som utför aktiviteterna.  En 

uppdelning brukar göras mellan vad Norris (2005) kallar medborgarorienterade aktiviteter, 

som att rösta i val och engagera sig partipolitiskt, och handlingsorienterade aktiviteter som att 

bojkotta varor, skänka pengar m.m. Enligt Norris påminner de handlingsorienterade 

aktiviteterna mer om livsstil eller konsumtion och kan därför ibland glömmas bort. Eftersom 

politiska aktiviteter kan skilja sig i ganska hög grad från varandra är det viktigt att inkludera 

aktiviteter från båda dimensionerna när undersökningar görs. Detta är något som många 

gånger missas, vilket då ger en felaktig bild av medborgares politiska engagemang (Norris, 

2005).  

 

2.1.1 Första dimensionen – traditionellt politiskt deltagande 

Att rösta i val är den politiska aktivitet som är den mest utbredda av de politiska handlingarna 

bland samhällsmedborgare (Gallego, 2007; Klesner, 2009; Norris, 2005; Verba et.al, 1993). 

Att valdeltagande är den aktivitet som inkluderar flest medborgare kan bero på att det är en 

traditionell aktivitet som funnits länge i det demokratiska systemet. Troligtvis påverkar även 

det stora mediala pådrag som valperioden under de senaste årtiondena burit med sig. Det går 

knappast att undgå när valet äger rum och att det är begränsat till en kort period lär också 

bidra till det höga antalet delaktiga. En annan möjlig förklaring till det höga deltagandet är 

den relativt låga insats i form av tid och engagemang och den relativt låga grad av kunskap 

som själva handlingen kräver. Valdeltagande är den mest utbedda politiska handlingen i 

Sverige, men valdeltagandet har dock kommit att minska något på senare år. Samma mönster 

visar sig inom partipolitiken som fått ett minskat antal medlemmar (Wide & Gustafsson, 

2001). Detta är enligt Wide och Gustafsson (2001) ett problem för den demokratiska 

modellen inte blir utnyttjad till fullo. Gallego (2007) som studerar politiskt deltagande i olika 

europeiska länder finner att Österrike är det land med högst andel aktiva inom partipolitik, 

ändå utgör de endast 10 procent av befolkningen. Klesner (2009) som jämför den, enligt 
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honom, nyetablerade demokratin Mexico med etablerade demokratier
1
 tar upp medlemskap i 

politiska partier som en av de få politiska aktiviteter där mexikanerna engagerar sig mer än 

andra. 6,3 procent av mexikanerna engagerar sig partipolitiskt, de etablerade demokratierna 

ligger på en lägre andel, 3,3 procent. Norris (2005) ser det faktum att allt färre engagerar sig 

partipolitiskt som ett problem, eftersom politiska partier fortfarande har den absolut tyngsta 

rollen i politiska processer. En annan traditionell politisk aktivitet är att delta i 

demonstrationer.  I Klesners (2009) resultat framgår att 7,9 procent av befolkningen i 

etablerade demokratier någon gång demonstrerat. Stora variationer finns mellan länder, till 

exempel har Spanien ett högre deltagande i demonstrationer med en andel på 34 procent 

(Gallego, 2007). Vad ländernas nivå av deltagande beror på framgår inte men kan bland annat 

tänkas röra kulturella skillnader eller olika typer av strukturella orsaker i landet. Klesner 

(2009) visar också att befolkningen i östeuropeiska länder demonstrerar minst. En spekulativ 

tolkning är att demonstrationer kanske sker i enlighet med landets tolerans inför 

medborgarnas rättighet  

 

2.1.2 Andra dimensionen – Individualiserat politiskt deltagande 

Klesner (2009) studerar även nyare politiska aktiviteter, som att skriva på en namninsamling 

eller bojkotta varor. Han menar att dessa endast utförs av en mindre grupp 

samhällsmedborgare i Mexiko då aktiviteterna kräver tid i systemet för att få fäste. Stora 

skillnader i aktiviteten uppstår mellan mexikanerna och befolkningen i etablerade 

demokratier. 27,6 procent av mexikanerna har någon gång skrivit på en namninsamling vilket 

kan jämföras med 61,4 procent i etablerade demokratier. Att bojkotta produkter är en relativt 

ny politisk aktivitet, vilket kan vara en anledning till att bojkotting inte heller finns med i 

datamaterialet som den här uppsatsen bygger på. Bojkotting är ett tema som är återkommande 

inom forskning av politiskt deltagande och beskrivs som en individualiserad form av en 

kollektiv handling (Koos, 2012). Angående att bojkotta varor märker de nordiska länderna ut 

sig med jämförelsevis höga siffror, i exempel Ukraina har knappt två procent av befolkningen 

bojkottat varor medan nästan 35 procent av svenskarna gjort detta de senaste 12 månaderna 

(Gallego, 2007; Koos, 2012). Mexikanerna och invånare i andra latinamerikanska länder har 

inte heller bojkottat i samma utsträckning som etablerade demokratier (Klesner, 2009). Det 

kan dels bero på olika former av politisk kultur eller samhälleliga normer men också på olika 

                                                 

1  De etablerade demokratierna utgörs i studien av: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Irland, Israel, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Tysklands, USA och Österrike. 
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ekonomiska förutsättningar som skapar möjligheten att kunna välja bort vissa varor. En 

ytterligare politisk aktivitet som hör hemma i denna dimension är att kontakta någon i 

beslutsfattande position, till exempel en politiker för att försöka påverka ett politiskt beslut. 

Enligt Norris (2005) är denna form av politiskt engagemang mer krävande och förutsätter att 

individen innehar mer kunskap och kvalifikationer. Men det är också just sådana former av 

politiska aktiviteter som Norris menar får allt större betydelse i dagens samhälle.  

 

2.1.3 Förändrat politiskt deltagande 

Återkommande inom tidigare forskning är skiftet från traditionella politiska aktiviteter till nya 

former av direkt handlingsorienterade politiska aktiviteter (Dalton, 2005). Tillbaka i tiden 

sökte individen hjälp eller engagerade sig kollektivt i högre grad, fackföreningsrörelsen var 

stark och att vara medlem i ett politiskt parti var då vanligare (Norris, 2005). Nu sker det 

politiska deltagandet i allt högre grad på mer individuell basis. Dalton (2000) menar att 

forskning tenderar att fokusera mer på traditionellt politiskt deltagande vilket skapar en 

missvisande bild av individers engagemang. Bland annat hävdar forskarna Rosenstone och 

Hansen (1993) att det politiska deltagandet i USA minskat de senaste årtiondena, trots att den 

generella kunskapsnivån höjts hos medborgarna som borde främja politiskt deltagande. Men 

enligt Dalton (2000) är det deras begränsning till endast traditionella politiska aktiviteter som 

ger denna bild, om ett bredare urval av politiska aktiviteter istället undersöks menar Dalton att 

det politiska engagemanget istället ökat. Nilsson (2005) som också menar att det politiska 

deltagandet förändrats, liknar det nya politiska engagemanget med de nya arbetssättens 

karaktär, vilka kräver mer eget ansvar och att den enskilde individen kan stå upp för sina 

åsikter. Enligt honom (2005) är 2000-talets förebilder självstarka solister, det vill säga 

individer som vet vad de vill och klarar sig själva.  

 

 

2.2 Klasskillnader i politiskt deltagande 

Social klass är i uppsatsen definierat efter individens socioekonomiska position i samhället 

och inte beroende på vilken klass individen själv anser sig tillhöra. Klasskillnader brukar ses 

som ett problem för att individens position i samhället påverkar både livschanser och 

beteende. Det är ett problem för både individen själv och för samhället, då många individers 

fulla potential aldrig tas tillvara (Bihagen & Nermo, 2012; Breen & Rottman, 1995). I den här 

uppsatsen kommer inte klass att inkluderas för att fokusera på livschanser, utan för att se hur 
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klass korrelerar med beteende i form av politiskt deltagande. Däremot är det högst troligt att 

visst skiljt beteende i politiskt deltagande kan ge upphov till olika livschanser. Det kan till 

exempel tänkas att förmågan att uttrycka sig och tala på möten medför en färdighet i att få 

fram sin vilja och åsikt, vilket i förlängningen kan leda till fördelar och förmåner. Om det 

finns klasskillnader i politiskt deltagande är det viktigt att uppmärksamma dessa eftersom det 

skulle innebära att en eller flera klasser är med och påverkar samhällets utformning i högre 

utsträckning än andra och att vissa är bättre på att utnyttja sina egna rättigheter till fullo.   

 

2.2.1 Högre klasser deltar mer 

Som tidigare nämnts är Beck (1992, 2007) och Pakulski & Waters (1996) forskare som anser 

att klassbegreppet inte längre fungerar för att förstå det moderna samhället. Men dessa 

argument motsätter sig Caínzos och Voces (2010) och visar genom att jämföra politiska 

aktiviteter i förhållande till klass i olika länder att klass fortfarande har betydelse. Forskarna 

har utgått från European Social Survey 2002/2003. Resultaten visar att det existerar en 

klasskillnad gällande graden av deltagande. En deltagarstege presenteras där resursstarka 

individer som chefer och personer på höga positioner befinner sig på toppen och resurssvaga 

individer som arbetare i botten. Att rösta i val är den politiska aktivitet som visar minst 

skillnader mellan klasserna, nyare former av deltagande som till exempel bojkott visar störst 

skillnader.  Utöver klassbegreppet finner forskare social status som förklarande faktor till 

graden av politiskt deltagande, där individer med hög status deltar mer (Alford och Scobles, 

1968; Dalton, 2000). Social status utgörs i Alford och Scobles artikel av klass, inkomst och 

utbildning. Dalton som inte baserar sin artikel på något empiriskt material menar att social 

status i detta sammanhang är hög personlig initiativförmåga och högre politiska färdigheter.  

 

2.2.2 Varför lägre klasser deltar mindre 

Wide och Gustafsson (2001) tar upp att resurssvaga grupper oftare avstår från att rösta i val än 

resursstarka. Författarna menar att det kan bero på en brist på ork, vilja och kunskap. Det kan 

till exempel tänkas att en svår ekonomisk situation lägger politiskt deltagande lägre ner på 

prioriteringslistan. Eller att brist på kunskap som en följd av bland annat utbildning och yrke 

gör att vissa politiska aktiviteter känns för svåra. Verba (1993) är inne på samma spår och 

förklarar de resurssvagas bristande deltagande med att de politiska aktiviteterna, särskilt de 

individualiserade handlingsorienterade, kräver mer av dessa resurser. Även en indirekt 

diskriminerande politisk subkultur föreslås som förklaring till ojämlikheten i deltagande. 
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Författarna menar att det språkbruk och den attityd som det politiska deltagandet erbjuder kan 

uppfattas hårt och vara svårt att hantera för en ovan (Wide & Gustafsson, 2001). 

 

2.3 Förändringar i klasskillnader i politiskt 

deltagande över tid 

 

Djupgående forskning på den specifika frågan om det förekommit förändringar i 

klasskillnader i politiskt deltagande över tid har varit svårt att finna. Dock har Fritzell och 

Lundberg (1993) studerat på välfärds- och samhällsförändringar mellan 1981 och 1991 där 

politiska resurser är ett av de undersökta utfallen. Författarna undersöker politiska resurser i 

form av index som de kallar politisk fattigdom och politiskt utanförstående. Politisk fattigdom 

avser de som varken skriver artiklar eller deltar i politiska möten, politiskt utanförstående 

avser dem som inte har förmågan att hävda sin rätt gentemot till exempel myndigheter. 

Resultatet visar att företagare, jordbrukare och okvalificerade arbetare har en överrisk att vara 

politiskt fattiga. Det visas även att jordbrukare, kvalificerade arbetare och okvalificerade 

arbetare har en överrisk att vara politiskt utanförstående. Klasskillnaderna har inte förändrats 

mellan 1981 och 1991 utan kvarstår. Eftersom politiska resurser endast utgör ett av alla deras 

utfall ges ingen djupare teoretisk diskussion utan bara en kortare redogörelse. För att få 

ytterligare förståelse om förändringar i klasskillnader i politiskt deltagande över tid får vi 

vända oss till forskning angående samhälleliga förändringar som borde påverka 

klassuppsättningar och klasskillnader. Det finns också forskning om hur det politiska 

deltagandet förändrats över tid, som nämndes i ett tidigare stycke. Detta leder fram till 

möjligheten att teoretiskt resonera kring forskningsfrågan. 

 

2.3.1 Samhälleliga förändringar 

Samhället har förändrats mycket under 1900-talet och alla viktiga aspekter kan inte tas upp 

här. Endast en begränsad redogörelse kan ges med betoning på andra hälften av 1900-talet. En 

viktig förändring är övergången från ett industri- till ett så kallat kunskaps- eller 

informationssamhälle, vilket medför förändrade yrken och därmed också förändrade 

klassuppsättningar (Gallego, 2007). Det talas om en brytpunkt vid slutet av 60-talet då 

industrin drabbades av problem och företag gick i konkurs. Närmare 400 000 jobb försvann 

från industrin, nya arbetstillfällen dök istället upp inom bland annat teknologi och offentlig 

sektor. Nilsson (2000) menar att dessa nya arbetssätt var annorlunda jämfört med traditionella 
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arbetaryrken, han beskriver dem som mer fria och ansvarskrävande. Att den offentliga sektorn 

expanderade öppnade dörren för kvinnor som då på allvar klev ut på arbetsmarknaden, vilket 

innebar högre lön och större politiskt deltagande för kvinnor (Ahrne, Roman & Franzén, 

1993). Mellan 1968 och 1981 kom också välfärden att öka inom de allra flesta områden och 

blev även i vissa fall mer jämnfördelade över klasserna. Inkomstskillnader och skillnader i 

fritidsaktiviteter minskade mellan klasserna och det blev enklare att byta klasstillhörighet. 

Vissa skillnader förblev dock oförändrade, som i hälsa och arbetsmiljö, skillnader i 

förmögenhet kom dessutom att öka (Fritzell & Lundeberg, 1993). Den generella 

utbildningsnivån har även förändrats mycket i Sverige, vid mitten av 60-talet gick ungefär 

hälften av alla 16-åringar i gymnasiet vilket innebär i princip en fördubbling fram till år 2000. 

En relativt hög utbildning 1968 skulle kunna klassas som endast en grundläggande utbildning 

år 2000. En förhöjd utbildningslängd medför också att ungdomar inte kan försörja sig själva i 

samma utsträckning som förr, vilket skapar ett beroende av föräldrar eller studiemedelslån 

(Ahrne, Roman & Franzén, 1993). 

 

All denna förändring medför att klassuppsättningarna förändras i bemärkelsen att 

arbetarklassen som under 60-talet var som allra störst blivit en mycket mindre och mer 

heterogen klass medan tjänstemännen blivit desto fler (Ahrne, Roman & Franzén, 1993). 

Arbetsklassen utgörs nu av människor med mer varierande bakgrund, däribland många 

invandrare som dels kan vara överkvalificerade för sina arbeten eller ha bristfällig utbildning. 

Övriga arbetare som gått till exempel ett gymnasieprogram med yrkesinriktning har en 

mycket högre utbildningsnivå än arbetare på 60-talet. En ytterligare grupp bland arbetarna 

kan vara dem som läst på universitet, enstaka kurser eller mer, men ändå tar jobb som 

arbetare. Dessa individer har troligtvis ökat i hög grad mellan åren. Troligt är också att 

individer från tjänstemannaklasserna nu har mer varierande bakgrund, eftersom det blivit 

lättare att byta klasstillhörighet (Ahrne, Roman & Franzén, 1993). Samtliga klasser borde 

därför vara mindre homogena år 2000 än år 1968.  

 

2.3.2 Klassbegreppet, relevant eller irrelevant? 

Huruvida dessa förändringar kommit att påverka betydelsen av klassbegreppet är till viss del 

omstritt. Sociologerna Pakulski & Waters (1996), som tidigare nämndes i uppsatsen, hävdar 

ganska kontroversiellt att samhällsklasserna blivit upplösta och att moderna samhällen inte 

längre är klassamhällen. Likaså menar sociologen Ulrick Beck (1992, 2007) att det nya 

individualiserade samhället tagit död på betydelsen av klassbegreppet. Att det fanns klasser i 
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industrisamhället är något de flesta håller med om, men Beck menar att samhället sedan dess 

förändrats i så hög grad att individers beteende inte längre kan hänföras till klasser och 

kollektiva handlingsmönster. Han menar att välfärdssamhället med alla dess tillgångar lägger 

grunden för ett klasslöst samhälle där individen tilldelats mer makt att själv bestämma över 

sitt liv. Men han är tydlig med att poängtera att detta inte löser problemen med sociala 

ojämlikheter mellan individer. Pakulski & Waters argumenterar i sin tur för ståndpunkten 

genom att peka på olika aspekter av samhället där de anser att klassbegreppet inte längre 

fungerar som förklaring. Bland annat visar de att arbetare i England inte längre röstar på 

arbetarpartiet i samma utsträckning och att samma mönster finns i andra länder. Individers 

intressen varierar således i allt högre grad. Men trots strukturella förändringar och ett mer 

individualiserat och globaliserat samhälle menar andra att de fortfarande finns anledning att 

tro att individer som befinner sig på samma position i samhället har liknande intressen och 

därmed även handlar i likhet med varandra (Oskarsson, 2009). Även om industrisamhället 

inte finns kvar och skapar lättöverskådliga klasser uppstår andra socioekonomiska positioner 

som förenar individer med liknande erfarenheter, intressen och syn på samhället. Bihagen och 

Nermo (2012) menar att klass har betydelse hävdar till exempel att klasspositioner påverkar 

hälsa. Klassposition innebär ofta en livsstil, som kanske inkluderar rökning eller regelbunden 

träning som kan påverka hälsan. Det är också troligt att skilda klasspositioner och livsstilar 

påverkar individers politiska deltagande.  

 

2.3.3 Den stora frågan 

Den stora frågan kvarstår nu, vad har hänt med klasskillnaderna i politiskt deltagande över 

tid? Fritzell och Lundberg (1993) uppger att klasskillnader i politiskt deltagande först minskat 

mellan 1968 och 1981, men att den positiva trenden sedan stannat av under 80-talet, vad som 

hänt mellan perioden 1968 och 2000 återstår därför att se. Har samhällets strukturella 

förändringar suddat ut klasskillnaderna? Eller innebär de nya politiska aktiviteterna ännu 

högre krav på kvalifikationer och färdigheter så att klasskillnaderna består?  

 

Om den höjda utbildningsnivån, utjämnandet av inkomstskillnader och uppluckrandet av 

klasserna ger samtliga klasser bättre verktyg att klara av olika politiska aktiviteter är det 

rimligt att anta att klasskillnader i politiskt deltagande skulle minska. 

 

Men om de nya formerna av politiskt deltagande kräver ännu mer kvalifikationer än vad 

samtliga samhällsklasser kunnat tillgodogöra sig, trots att den lägsta utbildningsnivån höjts 
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för samtliga medborgare, är det rimligt att anta att klasskillnader i politiskt deltagande ökat 

eller består.  

 

3 Metod 

Uppsatsens analyser bygger på kvantitativ metod. Detta för att dels kunna generalisera till 

hela populationen, dels för att kunna besvara uppsatsens fjärde frågeställning, som handlar om 

förändring över flera årtionden. Avsnitten nedan tar upp etiska överväganden och beskriver 

det datamaterial som uppsatsens empiriska analyser bygger på. Därefter följer en redogörelse 

för de undersökta beroendevariablerna och en kort argumentation om varför dessa kan ses 

som politiskt deltagande. Likaså presenteras oberoende variabler och kontrollvariabler med en 

förklaring till varför dessa anses viktiga att inkludera i analyserna.  

 

3.1 Etiska överväganden 

Några etiska problem anses inte föreligga i uppsatsen. Respondenterna har givit sitt 

informerade samtycke till att delta i Levnadsnivåundersökningen (LNU) och materialet är 

avidentifierat så det går inte att urskilja enskilda individers svar när resultat från LNU 

redovisas. LNU har också prövats i etikprövningsnämnden.  

 

3.2 Data och urval 

Uppsatsens resultat bygger på datamaterial som är hämtat från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) år 1968 och 2000. LNU genomförs av Institutet för social forskning vid Stockholms 

universitet i samarbete med Statistiska centralbyrån som utför besöksintervjuerna. 

Undersökningen är riksrepresentativ och genomförs återkommande ungefär vart åttonde- 

tionde år. Områden som behandlas är bl.a. familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid, boende, 

politiskt deltagande och sysselsättning/arbetsförhållanden. Ungefär 0,1 procent av den 

svenska populationen i åldrarna 15-75 år (1968) respektive 18-75 år (2000) har blivit 

tillfrågade att delta, och uppfyller respondenterna ålderskriterierna får de även delta vid nästa 

intervjutillfälle (LNU har också genomförts åren 1974, 1981 och 1991). År 1968 uppgick 

svarsfrekvensen till 90,8 % och år 2000 till 76,6 %. Vad som gör LNU till en unik 

undersökning är att samma frågor (till största del) ställs återkommande vid varje 

intervjutillfälle, vilket möjliggör att studera förändringar över tid. Om frågorna inte är 
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identiska är de flesta ändå jämförbara. Analyserna i denna uppsats görs endast på 

åldersintervallet 35 – 66 år, eftersom ett större åldersintervall skulle fånga upp samma individ 

två gånger om denna deltagit vid båda undersökningstillfällena. För år 1968 är därför 

födelsekohorterna 1902 – 1933 inkluderade och födelsekohorterna 1934 – 1965 inkluderade 

för år 2000. 

 

Antalet respondenter varierar beroende på utfallsvariabel eftersom inte exakt samma antal 

individer svarat på alla frågor. År 1968 är variationen i antalet respondenter liten och 

inkluderar 2797 - 2802 individer beroende på utfallsvariabel. År 2000 varierar antalet mellan 

2465 och 2954 individer. Varför antalet respondenter varierar i högre grad här beror på 

utfallsvariabeln valdeltagande som inte fanns som jämförbar mellan undersökningsåren 1968 

och 2000. Riksdagsvalet hade ännu inte ägt rum vid intervjutillfället 1968 och därför fick 

motsvarande variabel hämtas från undersökningsår 1974. Att göra en analys mellan 1974 och 

2000 innebär också ett kortare åldersintervall, 35 -60 år vilket naturligt för med sig ett lägre 

antal respondenter. Antalet individer som ingår år 1974 är 1985. 

 

Den statistiska analys som används har gjorts i olika steg och syftar till att studera om det 

finns klasskillnader i att delta i de olika politiska aktiviteterna och om klasskillnaderna 

förändrats över tid. Eftersom utfallsvariablerna var naturligt dikotoma eller rimliga att 

dikotomisera valdes metoden binär logistisk regressionsanalys. Först har analyserna gjorts på 

materialet från 1968, för att undersöka om det fanns klasskillnader i politiskt deltagande 1968. 

Motsvarande analys har sedan gjorts med materialet från år 2000. En tredje analys har sedan 

gjorts, men på poolade data, det vill säga en sammanslagning av de variabler som motsvarar 

varandra år 1968 och år 2000. Detta har gjorts för att kunna lägga in interaktionsvariabler för 

varje klass i en fjärde modell. Interaktionsvariablerna består av den poolade klassvariabeln 

och en variabel som visar om den poolade variabeln kommer från år 1968 eller år 2000. Om 

värdet för interaktionsvariabeln är signifikant positivt innebär det att klasskillnaden har ökat, 

är den signifikant negativ innebär det att den minskat. Uppstår ingen signifikans kan heller 

ingen slutsats dras huruvida det skett förändringar i klasskillnaderna mellan åren relaterat till 

de politiska aktiviteterna.  

 

3.3 Beroende variabler 

Sju olika beroendevariabler undersöks i uppsatsen och de är uppdelade i två dimensioner. 

Först presenteras traditionella politiska aktiviteter: partimedlem, rösta i val och demonstrera, 
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som hör till dimension ett. Sedan presenteras individualiserade politiska aktiviteter: kan 

överklaga, kontaktat ansvarig, mötestalat och skrivit i tidning, som hör till dimension två. 

Dimensionerna skiljer sig från varandra i vilken grad aktiviteterna utförs kollektivt och i 

vilken grad det ställs kunskapsmässiga krav på individen.  

 

Partimedlem. Att vara medlem i ett politiskt parti är ett traditionellt sätt för medborgare att 

engagera sig politiskt. För att bli medlem i ett parti krävs ofta att individen står bakom många 

av partiets ståndpunkter. Den huvudsakliga handlingen som ligger bakom ett medlemskap 

kräver inte särskilt mycket engagemang av individen, men ett aktivt medlemskap kräver desto 

mer. För att bli medlem räcker det ofta med en ansökan och betald medlemsavgift. I den här 

uppsatsen bygger variabeln partimedlem på frågan ”Är du medlem i något politiskt parti eller 

politisk sammanslutning? Om ja: Har du eller har du haft någon förtroendepost i någon 

politisk förening eller organisation (styrelsemedlem eller liknande)?” Svarsalternativen var: 

har förtroendepost, har haft förtroendepost, nej (ingen förtroendepost men är medlem) eller ej 

medlem. Svaren dikotomiserades genom att slå samman de som är medlemmar i något 

politiskt parti oavsett förtroendepost till en kategori för att kunna ställas mot dem som inte är 

medlemmar alls. 

 

Rösta i val . I tidigare forskning utgör valdeltagande den politiska aktivitet som undersökts i 

allra störst utsträckning. Den anses vara den mest huvudsakliga och grundläggande aktiviteten 

för politiskt deltagande. På samma sätt som att vara medlem i ett politiskt parti förutsätts att 

individen till viss del sätter sig in i politiken i den mån att den kan ställa sig bakom partiets 

grundläggande ståndpunkter. Klesner (2009) menar att valdeltagande dessutom är ett mycket 

socialt uppskattat beteende vilket kan leda till att många röstar utan att egentligen vara särskilt 

insatta i politiken. Engagemanget som krävs för denna handling är inte heller särskilt stort, det 

räcker med att bege sig till en vallokal på valdagen och lägga en valsedel i en urna. Något att 

ha i åtanke angående valdeltagande i surveyundersökningar är att andelen deltagande ofta är 

överskattat. Respondenterna kan felaktigt svara att de röstade i valet av bland annat tre 

anledningar. För det första, som tidigare nämnts, på grund utav att aktiviteten är ett socialt 

uppskattat beteende. För det andra för att respondenterna kan minnas fel, och tro att de 

röstade även då de inte gjort det. För det tredje tenderar de som inte röstar även vara 

överrepresenterade i bortfallet från surveyundersökningar (Klesner, 2009; Szulkin, 1984). I 

den här uppsatsen bygger variabeln rösta i val på frågan ”Röstade du i valet 1973?” och 

”Röstade du i valet 1998?” (det vill säga det senaste riksdagsvalet). Svarsalternativen var ja, 
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nej, eller ej röstberättigad, de som inte varit röstberättigad har uteslutits helt från denna analys 

och ja/nej har behållits. Motsvarande variabel fanns inte som jämförbar i 1968 års material, då 

frågan istället var ”Kommer du att rösta i 1968 års riksdagsval?” eftersom riksdagsvalet ännu 

inte skett vid intervjutillfället, därför har variabeln istället hämtats från undersökningsåret 

1974. 

  

Demonstrerat. Att demonstrera hör också till den traditionella formen av politiskt 

deltagande. Genom att individer går ihop för att stå upp för en åsikt ses det som ett politiskt 

deltagande. Vad demonstrationen handlar om kan variera, det behöver inte vara direkt knutet 

till någon klassiskt politisk fråga som a-kassesystemet eller höjd lön för en särskild 

yrkesgrupp. Det centrala består i att medborgare inte vill finna sig i vad beslutsfattare beslutat 

om eller inte gör något åt. Genom att demonstrera gör medborgarna sina röster hörda och 

försöker påverka i ett beslut (Kitschelt, 1986). I den här uppsatsen är variabeln att 

demonstrera baserad på frågan ”Har du någon gång deltagit i en offentlig demonstration?” 

där svarsalternativen år 2000 endast var ja/nej. För samma fråga år 1968 var svarsalternativen 

fler: nej, ja före 1960, ja efter 1960 och ja både före och efter 1960. Dessa alternativ har 

dikotomiserats genom att slå samman alla som demonstrerat oavsett år, till en kategori och de 

som inte demonstrerat alls till en annan kategori.  

 

Kan överklaga. Att kunna överklaga ett myndighetsbeslut är en individualiserad form av 

politiskt deltagande. Vid en första åtanke kanske aktiviteten inte känns som en politisk 

handling, men med förmågan att kunna åta sig ett överklagande möjliggörs ett sätt att 

påverka. Aktiviteten skiljer sig från traditionella politiska aktiviteter på främst två sätt, dels 

utförs ett överklagande i första hand av en enskild individ, även om det är möjligt att en grupp 

tillsammans kan överklaga ett beslut. Dessutom krävs mer kunskap om regelverk, rättigheter 

och annan relevant information. Aktiviteten skiljer sig därför från de traditionella politiska 

aktiviteterna som i högre utsträckning utförs kollektivt och är möjliga med mindre mängd 

kunskaper. Variabeln ”kan klaga” bygger på frågan ”Skulle du kunna åta dig att själv författa 

en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? Om nej: Känner du någon person som 

du vet att du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall? Svarsalternativen var: kan själv, kan få 

hjälp och nej. Variabeln dikotomiserades genom att slå samman de individer som kan 

överklaga med hjälp och de som inte kan alls, dessa ställs emot de som kan överklaga utan 

hjälp. Argumentet för uppdelningen är att individer som inte kan men säger att de kan få hjälp 

troligtvis inte kommer att åta sig ett överklagande eller åtminstone i mycket mindre 
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utsträckning än de som kan själva. Det har dock gjorts en kontroll genom att slå samman de 

som kan få hjälp med att överklaga med dem som kan överklaga själva. De signifikanta 

sambanden som uppstod i den första kodningen kvarstår även i den andra. 

 

Kontaktat ansvarig. Denna variabel innebär att en enskild individ tar kontakt med en 

ansvarig för att försöka påverka i en samhällsfråga. Variabeln påminner om den förgående 

genom att också ställa högre krav på individens kunskaper och förmågan att genomföra 

handlingen ensam. Att kontakta en ansvarig för att påverka påminner om att demonstrera, fast 

i individualiserad form. Båda sätten innebär att försöka påverka samhället och är därför ett 

sätt för medborgaren att vara politiskt deltagande. Variabeln kontaktat ansvarig är baserad på 

frågan ”Har du någon gång tagit kontakt med en person i ansvarig ställning för att påverka 

ett beslut i en samhällsfråga?” med de redan dikotoma svarsalternativen ja och nej.  

 

Mötestalat. John Stuart Mill (1881/2009) menade att medborgarna måste träna på att uttrycka 

sina åsikter och föra fram sina intressen. Om individer aldrig ges eller tar den möjligheten är 

det också större risk att deras intressen faller mellan stolarna. Att tala på ett möte ses därför 

som en form av poltitiskt deltagande, eftersom det är troligt att individer som oftare talar på 

möten är bättre på att föra fram sina åsikter och i förlängningen kan påverka i beslut som kan 

röra samhällets utformning. Variabeln mötestalat bygger på frågan ”Har du någon gång talat 

inför ett möte i en förening eller organisation? Svarsalternativen var: ”ja, anförande”, ”ja, 

inlägg i diskussion”, ”nej, aldrig”. Variabeln har dikotomiserats genom att skapa en kategori 

för samtliga som mötestalat och en annan kategori för dem som aldrig gjort det. 

 

Skrivit i tidning. Att ha skrivit en artikel eller insändare i en tidning är ett sätt att föra fram 

sina åsikter eller träna på att uttrycka sig i skrift. De som utför aktiviteten har oftast en åsikt 

som de står upp för och vill genom artikeln påverka andra och samhället, därför ses det som 

ett poltiskt deltagande. Variabeln skrivit i tidning bygger på frågan ”Har du någon gång 

skrivit en insändare eller artikel till någon tidning eller tidskrift?”. Svarsalternativen var ”ja, 

artikel”, ”ja, insändare” och ”nej, aldrig”. Dikotomiseringen har gjorts genom att slå samman 

dem som skrivit antingen en artikel eller insändare medan de som aldrig skrivit i en tidning 

hänförts till den andra kategorin.  

 

3.4 Oberoende variabler 
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Klass. Den huvudsakliga oberoende variabeln är individens klassposition. Sex olika klasser 

har skapats: okvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, lägre tjänstemän, tjänstemän på 

mellannivå, högre tjänstemän och företagare. Lantbrukarna har uteslutits helt eftersom de var 

så få vid undersökningsår 2000, inte ens en procent av respondenterna. Variabeln är baserad 

på individens yrkesposition och yrkets kvalifikationsgrad. Att till exempel arbeta på Mc 

Donalds kräver ingen utbildning, vilket ger klasspositionen okvalificerad arbetare. Att arbeta 

som sjuksköterska kräver minst 3 år universitetsutbildning och ger klasspositionen tjänsteman 

på mellannivå, medan en läkartjänst med ytterligare några års utbildning innebär 

klasspositionen högre tjänsteman.  

 

Kön. Det finns en rad områden som det existerar könsskillnader på, däribland politiskt 

deltagande och klasspositionen, därför är det viktigt att kontrollera för kön. Kvinnan har 

sedan länge legat i underläge i förhållande till mannen i det politiska deltagandet, precis som 

på många andra områden i samhällslivet. Det har dock skett stora förändringar för kvinnan de 

senaste årtiondena. Wide & Gustavsson (2001) skriver att kvinnorna i Sverige är på 

frammarsch inom det politiska livet men att de ändå inte riktigt vunnit full acceptans vilket 

visar sig i bland annat lägre löner för samma jobb och lägre positioner inom arbetslivet. 

Fritzell och Lundberg (1993) menar detsamma, att kvinnans utveckling går i positiv riktning 

och skillnaderna blir allt mindre även om de fortfarande kvarstår. Variabeln kön är dikotom 

med svarsalternativen: kvinna och man.  

 

Ålder. Det kan tänkas att individer får mer kunskap och färdigheter med åren och att vissa 

politiska aktiviteter därför blir lättare att genomföra senare i livet. Därför bör det i analyserna 

också kontrolleras för ålder. Åldrarna som läggs in i modellerna rör ålderspannet 35 – 66 år, 

eftersom ett större åldersintervall skulle inkludera samma individ två gånger om denna 

deltagit i båda undersökningsomgångarna. Åldersspannet utesluter unga vuxna ur analyserna 

vilket kan påverkar klassfördelningen eftersom det är vanligt att unga personer först är 

arbetare för att sedan bli tjänstemän. Det här urvalet bör därför ha en överrepresentation av 

individer från högre klasser. Beslutet om att ålderspannet skulle gå mellan 35 och 66 år 

grundas i att det är ganska stor sannolikhet att 35-åringar uppnått sin slutliga klassposition och 

att de över 66 inte utvecklas så mycket mer i sitt politiska engagemang. 

 

Uppvuxen utomlands. Det är många gånger visat att utlandsfödda är politiskt deltagande i 

mindre utsträckning än svenskfödda, bland annat därför bör det kontrolleras för denna 
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variabel i analyserna (Myrberg, 2004). Utlandsfödda påverkar även sammansättningen av 

klasserna över tid. 1968 fanns det färre utlandsfödda i Sverige och många av de utlandsfödda 

som flyttat till Sverige år 2000 befinner sig i arbetarklassen, dels för att det kan vara svårare 

att få de jobb som är mer åtråvärda eller för att andra länder inte tillhandahåller en lika hög 

utbildningsnivå som Sverige, men också på grund utav att vissa arbetarjobb har lägre krav på 

språkkunskaper. Utlandsfödda bör också påverka det här urvalet då de tenderar att vara 

överrepresenterade i surveyundersökningars bortfall. Detta leder också till att arbetarklassen 

borde bli något mindre i det här urvalet jämfört med den totala populationen. Variabeln 

uppvuxen utomlands är baserad på frågan ”Var bodde du (längsta tiden) under din uppväxttid 

(d.v.s. fram till det du fyllt 16 år?)” Svarsalternativen har dikotomiserats genom att särskilja 

dem som vuxit upp utomlands från dem som vuxit upp i Sverige.  

 

Utbildning. Den generella utbildningsnivån har höjts i Sverige under senare årtionden 

(Ahrne, Roman & Franzén, 1993). Detta medför att samtliga klasser fått mer kunskap och 

bättre verktyg till att klara vissa politiska aktiviteter. Det innebär också att klasserna påverkas. 

Arbetare som år 1968 endast gått några år i skola (respondenterna gick i skola under första 

hälften av 1900-talet) har utökat sin skolgång med flera år. Detta ger anledning till att vilja 

kontrollera för utbildning. Det har kontrollerats för korrelationen mellan klass och utbildning 

och den anses inte vara för hög. Utbildning är en kontinuerlig variabel och går mellan ett till 

20 skolår. De som har en ännu längre skolgång har kodats till 20 år, för att undvika att 

extremvärden ska påverka resultatet.  

 

Undersökningsår. En variabel har skapats för att ta reda på om den undersökta politiska 

aktiviteten har ökat eller minskat generellt. Ger variabeln ett signifikant värde under 1 tolkas 

det som att aktiviteten minskat, ger variabeln ett signifikant värde över 1 tolkas det som att 

aktiviteten ökat. 

 

Klass*u.år. Interaktionsvariabler har skapats för samtliga klasser. Dessa läggs in i modellerna 

för poolade variabler och mäter om klasskillnaden ökat eller minskat över tid. Ett signifikant 

värde under siffran 1 tolkas som att skillnaden mellan den specifika klassen och 

referensklassen (okvalificerade arbetare) har minskat, ett signifikant värde över siffran 1 

tolkas som att skillnaden mellan den specifika klassen och referensklassen ökat. 
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4 Resultat 

Nedan följer fyra tabeller som redovisar uppsatsens resultat. Tabell 1 visar fördelningen av 

samtliga variabler. Tabell 2 visar uppsatsens mest centrala variabler, klass och de olika 

politiska aktiviteterna, den redovisar hur stor andel av de olika klasserna och det totala antalet 

respondenter som utför de olika politiska aktiviteterna. Stjärnorna visar signifikansnivån för 

analyser baserat på en modell utan kontroller. det vill säga respektive politisk aktivitet med 

dummyvariabeln klass som oberoende variabel. Tabell 3 redovisar resultaten för traditionella 

politiska aktiviteter med logistiska regressionsmodeller. Först visas sambanden för år 1968, 

sedan för år 2000 och sedan för poolade data (1968/2000). Tabell 4 följer samma upplägg 

som tabell 3 och redovisar resultaten för individualiserade politiska aktiviteter. 
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Tabell 1, Deskriptiv statistik, frekvenser, andel i procent respektive medelvärde.  

 

Partimedlem Röstat i val Demonstrerat Kan överklaga Kontaktat 

ansvarig 

Talat på ett möte Skrivit artikel 

eller insändare 

1968 2000 1974 2000 1968 2000 1968 2000 1968 2000 1968 2000 1968 2000 

Okvalificerade 

arbetare  

1139 

(40,7%) 
655 

(22%) 
675 

(34%) 

527 

(21,4%) 
1139 

(40,7%) 
655 

(22,3%) 
1132 

(40,5%) 
654 

(22,2%) 
1139 

(40,7%) 
654 

(22%) 
1139 

(40,6%) 
652 

(22,2%) 
1139 

(40,7%) 
652 

(22,1%) 

Kvalificerade                                             

arbetare 

480 

(17,1%) 

485 

(16,4%) 

333 

(16,8%) 

406 

(16,5%) 

477 

(17,1%) 

482 

(16,4%) 

479 

(17,2%) 

484  

(16,4%) 

478 

(17,1%) 

484 

(16,2%) 

481 

(17,2%) 

484 

(16,4%) 

480 

(17,1%) 

484 

(16,4%) 

 Lägre 

tjänstemän 

399 

(14,2%) 

445 

(14,9%) 

293 

(14,8%) 

359 

(14,6%) 

400 

(14,3%) 

445 

(15,1%) 

400 

(14,3%) 

443 

(15%) 

400 

(14,3%) 

444 

(14,9%) 

400 

(14,3%) 

444 

(15,1%) 

400 

(14,3%) 

445 

(15,1%) 

Tjänstemän på 

mellannivå 

332 

(11,9%) 

639 

(21,4%) 

331 

(16,7%) 

551 

(21,4%) 

332 

(11,9%) 

639 

(21,7%) 

332 

(11,6%) 

639 

(21,7%) 

332 

(11,9%) 

638  

(21,4%) 

332 

(11,8%) 

638 

(21,7%) 

332 

(11,9%) 

638 

(21,7%) 

 Högre 

tjänstemän 

186 

(6,6%) 

449 

(15,2%) 

191 

(9,6%) 

380 

(15,5%) 

186 

(6,6%) 

448 

(15,2%) 

186 

(6,7%) 

449 

(15,2%) 

186 

(6,6%) 

449 

(15,1%) 

186 

(6,6%) 

448 

(15,2%) 

186 

(6,6%) 

449 

(15,2%) 

Företagare 

 

264 

(9,4%) 

279 

(9,5%) 

182 

(9,2%) 

242 

(9,9%) 

263 

(9,4%) 

277  

(9,4%) 

263 

(9,4%) 

279 

(9,4%) 

264 

(9,4%) 

279 

(9,4%) 

264 

(9,4%) 

278 

(9,5%) 

264 

(9,4%) 

279 

(9,4%) 

Kvinna 

(ref. kat.: man) 

1398 

(49,9%) 

1484 

(49,7%) 

1024 

(51,6%) 

1237 

(49,7%) 

1396 

(49,9%) 

1482 

(49,8%) 

1395 

(50%) 

1482  

(49,8%) 

1399 

(50%) 

1485 

(49,8%) 

1399 

(49,9%) 

1484 

(49,9%) 

1399 

49,9 

1483 

(49,8%) 

Ålder 

(medelvärde) 

50,11 49,61 47,7 47,4 50,09 

 

49,6 50,1 49,62 

 

50,1 49,59 50,1 49,59 50,1 49,49 

Uppvuxen 

utomlands (ref. 

kat.: uppvuxen i 

Sverige) 

160 

(5,7%) 

271 

(9,1%) 

70 

(3,5%) 

201 

(8,1%) 

 

160 

(5,7%) 

270 

(9,1%) 

158 

(5,7%) 

271 

(9,1%) 

 

159 

(5,7%) 

 

272 

(9,1%) 

159 

(5,7%) 

271 

(9,1%) 

159 

(5,7%) 

272 

(9,1%) 

 

Antal 

utbildningsår 

(medelvärde) 

7,9 12 8,73 12 7,9 12 7,9 12 7,9 12 7,9 12 7,9 12 

N 

 

2800 2953 1985 2465 2797 2946 2792 2948 2799 2948 2802 2945 2801 2947 
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Tabell 2 Procent av varje klass som utför den politiska aktiviteten, för år 1968 och år 2000. Stjärnorna beskriver om det finns en signifikant 

skillnad mellan klasserna och referenskategorin okvalificerade arbetare, baserat på en regressionsmodell för respektive utfall där endast klass 

ingår.   

 

 

 

 

 

 

Partimedlem Röstat i val Demonstrerat Kan överklaga Tagit kontakt 

med politiker 

Talat på ett möte Skrivit artikel 

eller insändare 

1968 2000 1974 2000 1968 2000 1968 2000 1968 2000 1968 2000 1968 2000 

Okvalificerade 

arbetare (ref) 

 9,7%  5,0% 95,6%  84,3% 

 
 18,4%  21,2% 31,2% 

 
53,5%  5,0%  15,0%  14,3%  28,5%  5,4%  14,6% 

Kvalificerade 

arbetare 

 16,0% 

*** 

 6,0% 97,3%  89,9% 

* 

27,7% 

*** 

 28,8% 

** 

 38,6% 

** 

 58,1% 

 

 6,5% 

 

 16,9%  29,3% 

*** 

 37,2% 

** 

 5,6%  17,1% 

Lägre  

tjänstemän 

13,3% 

* 

 6,5% 97,3%  93,0% 

*** 

 17,8%  25,6%  59,0% 

*** 

 77,7% 

*** 

 9,0% 

** 

 21,6% 

** 

 31,8% 

*** 

 42,1% 

*** 

 14,5% 

*** 

 24,7% 

*** 

Tjänstemän på 

mellannivå 

 19,6% 

*** 

 7,4% 97,1%  93,1% 

*** 

 17,2%  38,7% 

*** 

72,6% 

*** 

 83,9% 

*** 

 14,2% 

*** 

 31,8% 

*** 

 49,7% 

*** 

 57,7% 

*** 

 18,4% 

*** 

 30,7% 

*** 

Högre 

tjänstemän 

 22% 

*** 

 11,1% 

*** 

99,0% 

* 

 94,5% 

*** 

 12,9%  36,9% 

*** 

 85,5 

*** 

 95,1% 

*** 

 19,9% 

*** 

 44,8% 

*** 

 60,2% 

*** 

 73,2% 

*** 

 38,7% 

*** 

 43,2% 

*** 

Företagare  21,6% 

***        

 8,2% 97,3%  88,0%  14,4%  20,9%  59,7% 

*** 

 74,2% 

*** 

 15,9% 

*** 

 27,5% 

*** 

 38,6% 

*** 

 57,9% 

*** 

 15,2% 

*** 

 21,9% 

* 

Totalt 14,4% 7,1% 96,8% 90,4% 19,0% 29,3% 47,1% 72,8% 8,9% 25,7% 28,9% 47,9% 11,4% 25,1% 

               

N 

 

2800 2953 1985 2465 2797 2946 2792 2947 2799 2948 2802 2944 2801 2949 
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Tabell 3, Traditionella politiska aktiviteter. Oddskvoter (binär logistisk regressionsanalys) över sannolikheten att utföra politiska aktiviteter för år 

1968, år 2000 och poolade data (1968/2000). 

 Medlem i politiskt parti Röstat i val Deltagit i demonstration 

1968 2000 68-00 1974 2000 74-00 1968 2000 68-00 

Okvalificerade arbetare (ref) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   Kvalificerade arbetare 1,49* 1,28 1,55** 1,45 1,57* 1,74 1,28* 1,37* 1,24* 

   Lägre tjänstemän 1,32 1,24 1,24 1,62 1,83* 2,35* 1,06 1,1 0,85 

   Tjänstemän på mellannivå 1,76** 1,56 1,49** 1,34 1,73* 2,14 0,78 1,61*** 0,74* 

   Högre tjänstemän 1,53 2,36** 1,75** 3,27 1,92* 8,08* 0,75 1,18 0,53*** 

   Företagare 1,94*** 1,76 1,93*** 1,43 1,23 2,12 0,53** 0,77 0,58*** 

Kön (1=kvinna) 0,55*** 1,14 0,66*** 0,75 1,44* 1,23 0,28*** 1,02 0,65*** 

Ålder 1,02*** 1,05*** 1,03*** 1,06** 1,03** 1,06*** 1,04*** 0,01 1,01** 

Uppväxtland (1=utomlands) 0,34** 1,31 0,61** 0,25*** 0,34*** 0,24*** 0,49** 1 0,85 

Utbildning 1,07** 1,02 1,04** 1,05 1,11*** 1,03 0,92** 1,13*** 1,05*** 

Undersökningsår   0,61**   0,53**   1,89 

Okvalificerade arbetare* u.år (ref)   1   1   1 

   Kvalificerade arbetare* u.år   0,56*   0,87   1,06 

   Lägre tjänstemän* u.år   0,95   1,11   1,47** 

   Tjänstemän på mellannivå* u.år   0,74   0,92   2,78*** 

  Högre tjänstemän* u.år   0,7   0,36   3,15*** 

   Företagare* u.år   0,65   0,62   1,44 

Konstant 0,29*** 0,03*** 0,02*** 1,67 0,45 0,66 0,01*** 0,06*** 0,15*** 

Nagelkerke R2 0,07 0,05 0,06 0,05 0,08 0,15 0,14 0,07 0,06 

N 2800 2952 5751 1985 2465 4449 2797 2945 5741 

*** p≤0.001, ** p≤0.01, * p≤0.05 
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Tabell 4, Individualiserade politiska aktiviteter. Oddskvoter (binär logistisk regressionsanalys) över sannolikheten att ip utför följande politiska 

aktiviteter för år 1968, år 2000 och poolade variabler (1968/2000). 

 

 

Kan överklaga ett 

myndighetsbeslut 

Tagit kontakt med ansvarig Talat på ett möte Skrivit artikel eller insändare 

1968 2000 68-00 1968 2000 68-00 1968 2000 68-00 1968 2000 68-00 

             

Okvalificerade arbetare (ref) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   Kvalificerade arbetare 0,87 0,95 1,19 0,97 1,01 1,03 1,6*** 1,16 1,42*** 0,74 1,05 0,89 

   Lägre tjänstemän 2,22*** 2,49*** 2,81*** 1,67* 1,34 1,5*** 2,22*** 1,74*** 1,92*** 2,09*** 1,59** 1,91*** 

   Tjänstemän på mellannivå 2,76*** 2,56*** 3,74*** 2,26*** 1,82*** 1,95*** 3,28*** 2,41*** 2,8*** 1,77** 1,72*** 1,92*** 

   Högre tjänstemän 3,98*** 6,66*** 5,73*** 2,48** 2,45*** 2,85*** 2,91*** 3,2*** 4,22*** 2,76*** 2,18*** 3,78*** 

   Företagare 1,96*** 1,7*** 2,41*** 2,49*** 1,61** 2,17*** 2,14*** 2,2 1,92*** 1,83** 1,16* 1,9* 

Kön (1=kvinna) 0,29*** 0,69*** 0,45*** 0,36*** 0,8* 0,64*** 0,21*** 0,36*** 0,3*** 0,42*** 0,79* 0,7*** 

Ålder 0,98*** 1,01* 0,99* 1,02* 1,01 1 1,01* 1,01** 1 1 1,2*** 1 

Uppväxtland (1=utomlands) 0,61* 0,56*** 0,56*** 1,01 0,61** 0,73* 0,59* 0,43*** 0,47*** 0,7 0,62** 0,71* 

Utbildning 1,27*** 1,12*** 1,16*** 1,07* 1,12*** 1,07*** 1,19*** 1,14*** 1,12*** 1,21*** 1,14*** 1,11*** 

Undersökningsår   1,87***   1,92***   1,38**   1,54** 

Okvalificerade arbetare* u.år (ref)   1   1   1   1 

   Kvalificerade arbetare* u.år   0,87   1   0,89   1,23 

   Lägre tjänstemän* u.år   1,08   1,04   1,06   0,94 

   Tjänstemän på mellannivå* u.år   0,86   1,1   1,04   1 

   Högre tjänstemän* u.år   1,42   1,1   1,17   0,68 

   Företagare* u.år   0,66   0,72   1,27   0,59* 

Konstant 0,51* 0,15** 0,44*** 0,25*** 0,4*** 0,08*** 0,56*** 0,1*** 0,18*** 0,2*** 0,16*** 0,45*** 

Nagelkerke R2 0,3 0,22 0,32 0,1 0,12 1,15 0,28 0,21 0,28 0,19 0,11 0,16 

N 2792 2946 5737 2799 2948 5746 2802 2944 5745 2801 2947 5747 

*** p≤0.001, ** p≤0.01, * p≤0.05
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I tabell 1 framgår hur stora samtliga klasser är i förhållande till varandra. Antalet individer i 

varje klass kan variera något mellan undersökt politiskt aktivitet beroende på små interna 

bortfall för vissa frågor. Resultatet visar stora förändringar i klassuppsättningarna mellan 

åren, okvalificerade arbetare utgjorde år 1968 drygt 40 procent av samtliga klasser, år 2000 

har de minskat till cirka 22 procent. Högre tjänstemän har istället blivit desto fler, 1965 

utgjorde de endast drygt sex procent av samtliga klasser och år 2000 drygt 15 procent. 

Könsfördelningen är jämn med cirka 50 procent kvinnor och 50 procent män. Medelåldern för 

individerna ligger runt 50 år för samtliga undersökta politiska aktiviteter, dock uppstår en lite 

lägre medelålder för valdeltagande, detta beroende på en mindre ålderskohort (35 – 60 år). 

Antalet individer som vuxit upp utomlands ökar från knappt sex procent till drygt nio procent. 

Den genomsnittliga totala utbildningslängden ökar från knappt åtta år till 12 år. I tabell 2 visas 

hur stor andel av de olika klasserna som utför (eller kan utföra) de olika politiska 

aktiviteterna. Att vara medlem i ett politiskt parti är något som minskat för samtliga klasser, 

detsamma gäller angående att rösta i val. Att demonstrera har ökat för samtliga klasser, dock 

endast marginellt för okvalificerade och kvalificerade arbetare, till skillnad från de övriga 

klasserna som ökat i att utföra aktiviteten desto mer. De individualiserade politiska 

aktiviteterna har också ökat inom samtliga klasser. Nu går uppsatsen över till multivariata 

analyser för att studera om det politiska deltagandet förändrats på ett signifikant sätt över tid 

och om detta gäller när det kontrolleras för ett antal förhållanden. Vidare studeras 

klasskillnaderna närmare och om dessa förändrats över tid.  

 

 

 

4.1 Det politiska deltagandet 

 

4.1.1 Traditionellt politiskt deltagande 

Av samtliga undersökta politiska aktiviteter har sex av sju förändrats signifikant i vilken 

utsträckning de utförs. I tabell 3 visas att traditionella politiska aktiviteter som att vara 

medlem i ett politiskt parti och att rösta i val har minskat i utförande. Detta framgår av 

variabeln undersökningsår med signifikant estimat mindre än 1. Resultatet stämmer överens 

med forskningen på området. Vad det gäller att delta i demonstrationer finns ingen signifikant 

förändring, men att döma av frekvenstabellerna tyder det snarare på en ökning, då 19 procent 
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av samtliga i urvalet deltog i demonstrationer år 1968 och 29,3 procent av samtliga klasser 

deltagit i demonstrationer år 2000.  

 

4.1.2 Individualiserat politiskt deltagande 

Gällande individualiserade politiska aktiviteter visar resultaten i tabell 4 att samtliga politiska 

aktiviteter ökat signifikant i utförande mellan åren, vilket innebär att en större grupp år 2000 

har förmågan att överklaga ett myndighetsbeslut, kontakta ansvariga för att försöka påverka i 

samhällsfrågor, tala på möten och skriva artiklar eller insändare till tidningar. Detta 

överensstämmer också med tidigare forskning som beskriver en övergång från traditionellt 

politiskt deltagande till ett individualiserat politiskt deltagande. 

 

4.2 Klasskillnader i politiskt deltagande 

 

4.2.1 Klasskillnader i traditionellt politiskt deltagande 

Tabell 3 redovisar förhållandet mellan olika klasser och deras sannolikhet att delta i olika 

traditionella politiska aktiviteter. Flera klasskillnader finns och de förändras lite mellan åren. I 

sannolikheten att vara medlem i ett politiskt parti 1968 finns signifikanta skillnader mellan 

samtliga klasser förutom lägre tjänstemän och högre tjänstemän i förhållande till 

okvalificerade arbetare. År 2000 finns inga av dessa signifikanta klasskillnader kvar, däremot 

finns en ny klasskillnad mellan högra tjänstemän och okvalificerade arbetare. I nästa politiska 

aktivitet, rösta i val, uppstår nästan motsatt effekt då det inte finns några klasskillnader år 

1974 men många klasskillnader år 2000. I tabell 2 framgår att stora och relativt lika andelar 

av samtliga klasser röstar år 1968, år 2000 har en minskning skett för samtliga klasser, dock 

med störst förändring i de lägre klasserna. År 1968 demonstrerade relativt lika stora andelar 

av samtliga klasser, den enda skillnaden som finns är för företagare som har en mindre 

sannolikhet att delta i demonstrationer i förhållande till okvalificerade arbetare. År 2000 har 

däremot kvalificerade arbetare och tjänstemän på mellannivå större sannolikhet att delta i 

demonstrationer. Frekvenserna i tabell 2 visar också att samtliga klasser ökat sitt deltagande i 

demonstrationer, men okvalificerade arbetare visar endast en liten förändring i jämförelse 

med övriga klasser. I dessa politiska aktiviteter sker en förändring mellan könen. År 1968 har 

männen en större sannolikhet att utföra de olika aktiviteterna, dock är sambandet för att rösta i 

val inte signifikant. År 2000 försvinner de signifikanta sambanden för männen och kvinnor 



 

26 

 

har större sannolikhet att rösta i val. I nästan alla utfall uppstår ett positivt signifikant 

samband för ålder, en högre ålder ger alltså större sannolikhet att delta i aktiviteterna. De 

signifikanta sambanden som uppstår för variabeln uppväxtland visar att de som vuxit upp i 

Sverige har större sannolikhet att delta i de politiska aktiviteterna. Vad det gäller utbildning 

visar resultatet att fler års utbildning ger större sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti 

och att rösta i val, alla samband för de olika undersökningsåren är dock inte signifikanta.  

 

4.2.2 Klasskillnader i individualiserat politiskt deltagande 

Det individualiserade politiska deltagandet visar ett mer jämnt mönster av klasskillnader 

mellan de olika aktiviteterna. De förändras också i mindre utsträckning. I nästan samtliga 

undersökta aktiviteter visar tjänstemannaklasserna på en större sannolikhet att kunna utföra 

aktiviteten. Vad som märker ut sig något är att lägre tjänstemän år 2000 inte längre har en 

större sannolikhet att ta kontakt med ansvariga för att försöka påverka i samhällsfrågor 

jämfört med okvalificerade arbetare (vilket de hade år 1968). En annan avstickare från 

mönstret är kvalificerade arbetare som år 1968 hade större sannolikhet att ha talat på ett möte 

i förhållande till okvalificerade arbetare, detta samband kvarstår dock inte år 2000. I övriga 

aktiviteter skiljer sig inte kvalificerade arbetare från okvalificerade arbetare. I de flesta fallen 

skiljer sig högre tjänstemän mest från okvalificerade arbetare, dock med några undantag då 

företagare har störst sannolikhet att ha kontaktat någon ansvarig och tjänstemän på mellannivå 

talat på möte, båda fallen gäller år 1968. Detta innebär att högre tjänstemän alltid har störst 

sannolikhet att genomföra de olika aktiviteterna år 2000. Även för kontrollvariablerna visas 

ett relativt genomgående mönster. Kvinnor har mindre sannolikhet än män att delta i samtliga 

aktiviteter. En högre ålder visar på en större sannolikhet att delta, även om sambanden inte 

alltid är signifikanta. De samband som är signifikanta för uppväxtland visar att de som vuxit 

upp i Sverige har en större sannolikhet att delta i respektive aktivitet. För utbildning visas 

alltid ett signifikant positivt samband, vilket tyder på att fler utbildningsår ger större 

sannolikhet att delta i de politiska aktiviteterna. 

 

4.3 Förändrade klasskillnader? 

I det stora hela sker få förändringar i klasskillnaderna. De allra flesta klasskillnader i de olika 

undersökta politiska aktiviteterna visar varken på en minskning eller ökning över tiden, utan 

består. Några enstaka förändringar sker dock. Skillnaden mellan kvalificerade arbetare och 

okvalificerade arbetare i sannolikheten att vara medlem i ett politiskt parti har minskat. En 
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annan minskning har skett mellan företagare och okvalificerade arbetare i sannolikheten att 

skriva artiklar eller insändare till tidningar. Men vad det gäller sannolikheten att delta i 

demonstrationer har det faktiskt hänt stora förändringar mellan klasserna, där samtliga 

tjänstemannaklasser har ökat skillnaden i förhållande till okvalificerade arbetare. Detta 

framgår av variablerna klass*u.år med signifikant estimat högre än 1. 

5 Diskussion och slutsatser 

 

Studiens syfte är att undersöka hur olika dimensioner av politiskt deltagande ser ut i Sverige, 

om det finns några klasskillnader i dessa och om det politiska deltagandet och 

klasskillnaderna förändrats över tid. Här kommer de viktigaste resultaten att diskuteras utifrån 

uppsatsens olika frågeställningar. Avsnittet avslutas med förslag på framtida forskning. 

 

5.1 Ett skifte av politiskt engagemang 

Uppsatsens två första frågeställningar handlar om hur det politiska deltagande ser ut i Sverige 

och om det skett några förändringar i deltagandet mellan åren 1968 och 2000. Resultaten visar 

att engagemang i traditionella politiska aktiviteter så som att vara medlem i ett politiskt parti 

och rösta i val minskat signifikant över perioden. Den totala andelen individer som deltar i 

demonstrationer har däremot ökat, men det rör inte någon signifikant förändring. Samtliga 

individualiserade politiska aktiviteter har ökat signifikant över tiden. Detta resultat går i linje 

med forskningen på området som beskriver ett minskat deltagande i traditionella politiska 

aktiviteter och ett ökat deltagande i individualiserade politiska aktiviteter (Rosenstone & 

Hansen, 1993; Dalton, 2000; Nilsson, 2005; Norris, 2005). En övergång sker alltså från ett 

politiskt deltagande som är mer förknippat med ett kollektivt deltagande till aktiviteter som 

kräver mer kunskaper och färdigheter av den enskilde individen. Att ge en förklaring på 

varför det politiska deltagande förändrats är svårt, det finns troligen flera förklaringar. En 

spekulation varför övergången skett rör det som Nilsson (2005) diskuterar, att samhället och 

särskilt dess arbetsformer blivit mer individualiserade och att 2000-talets idoler är självstarka 

solister. Att se upp till dem som ensamma kan stå upp för sina rättigheter och åsikter utan 

hjälp från kollektivet skulle kunna leda till att traditionella former av politiskt engagemang 

ses som en fegare form av engagemang. Desto lättare är det att dra slutsatsen om att de 

politiska aktiviteter som under 2000-talet tagit allt större utrymme kräver mer resurser av 



 

28 

 

individen. Att de politiska aktiviteterna kräver mer kunskaper och färdigheter under 2000-

talet borde rimligen leda till att resurssvaga individer utesluts ur dessa politiska aktiviteter i 

högre utsträckning. 

 

5.2 Klasskillnader då och nu 

Uppsatsens tredje frågeställning handlar om ifall det finns klasskillnader i politiskt 

deltagande. Tidigare forskning som undersökt förhållandet mellan klass och politiskt 

deltagande hävdar att det finns skillnader, bland annat att resursstarka klasser deltar i högre 

utsträckning (Caínzos & Voces, 2010; Fritzell & Lundberg, 1993; Verba, 1993; Wide & 

Gustafsson, 2001).  Även i denna frågeställning går resultatet i linje med forskningen, då 

klasskillnader finns både år 1968 och år 2000 i nästan samtliga politiska aktiviteter. Fler 

klasskillnader finns dock i de individualiserade politiska aktiviteterna än i de traditionella. Att 

vara partimedlem år 2000, rösta i val 1974 och att delta i demonstrationer år 1968 är de 

politiska aktiviteter som genererar minst klasskillnader. Samtliga klasskillnader som 

uppkommit i resultaten är problematiska. Att till exempel högre tjänstemän har större 

sannolikhet att ha kunskap om hur man överklagar ett myndighetsbeslut än okvalificerade 

arbetare kan leda till att redan resurssvaga individer inte kan utnyttja alla sina rättigheter och 

hamnar i en ännu sämre position. Ett ytterligare problem är att det år 2000 finns klasskillnader 

i valdeltagande där högre klasser har större sannolikhet att rösta i val. Att individer inom 

samma klass avstår från att rösta i val kan leda till att det parti vars politik bäst skulle gynna 

deras intresse får färre röster. Färre röster innebär även färre mandat, som leder till att partiet 

inte kan påverka i samma utsträckning.  Konsekvensen kan bli att politiska partier lägger 

grunden för ett samhälle baserat på en skev representation av befolkningen, vilket kan skapa 

ytterligare klasskillnader. Spekulationer kan göras angående varför dessa klasskillnader 

existerar. Om det handlar om kunskapsskillnader borde utbildning vara lösningen, om det 

istället handlar om normer och livsstil är problemet troligtvis mer svåråtkomligt. Det kan 

tänkas att viljan att påverka ses som prestigefullt i en klass och kanske som pretentiöst i en 

annan.  

 

5.3 Vad har hänt med klasskillnader? 

Uppsatsens fjärde frågeställning handlar om vad som hänt med klasskillnaderna över tid. Det 

huvudsakliga resultatet visar att klasskillnaderna består mellan 1968 och 2000 i de flesta 

undersökta politiska aktiviteterna. Detta innebär att klasskillnader i politiskt deltagande 
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fortfarande finns, trots att den absolut lägsta utbildningsnivån höjts och att vissa talar för att 

klass i dagens moderna samhälle inte längre skulle spela någon roll (Beck, 1992, 2007; 

Pakulski & Waters, 1996). En signifikant förändring mellan klasserna uppstår i sannolikheten 

att delta i demonstrationer, där lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå och högre 

tjänstemän ökat skillnaden i förhållande till okvalificerade arbetare. Resultatet visar inte bara 

att andelen som deltar i demonstrationer ökat, utan även att det är andra människor som deltar 

i demonstrationer år 2000 jämfört med år 1968. Tjänstemannaklasserna har funnit ett nytt sätt 

att uttrycka sig politiskt. Att klasskillnaderna för resterande politiska aktiviteter inte 

förändrats är precis som nämndes ovan problematiskt. Särskilt då vissa har åsikten att klass 

inte längre spelar någon roll. Ett starkt välfärdsamhälle med en hög utbildningsnivå skulle 

också rimligen kunna leda till att klasskillnaderna i politiskt deltagande minskar. Men det är 

också viktigt att ha förändringen av det politiska deltagandet i åtanke. Om de 

individualiserade politiska aktiviteterna som ges allt större utrymme, kräver ännu mer 

kunskaper och färdigheter av individen än vad man kan tillgodogöra sig med den lägsta 

utbildningsnivån, kommer också klasskillnaderna att kvarstå, vilket denna uppsats resultat 

också tyder på.  

 

5.4 Slutsatser 

Det finns klasskillnader i politiskt deltagande för både år 1968 och år 2000. Flest 

klasskillnader finns i de individualiserade politiska aktiviteterna, som kräver mer resurser och 

färdigheter av individen, men det finns även klasskillnader i traditionella politiska aktiviteter. 

De allra flesta klasskillnaderna består mellan åren, vilket innebär att klass påverkar individers 

förmåga att delta politiskt även i ett globaliserat modernt samhälle. Det politiska deltagandet 

har förändrats och det är de individualiserade politiska aktiviteterna som år 2000 tar allt större 

utrymme. Den politiska spelplanen har på ett sätt hårdnat och försvårar deltagandet för de 

resurssvaga.  

 

5.5 Framtida forskning 

I framtida forskning vore det intressant att undersöka förklaringsmekansismerna i 

klassbegreppet. Vad är det i klasstillhörigheten som skapar skillnader i politiskt deltagande? 

Handlar det om kunskapsbrist? Handlar det om normer och livsstil? Eller handlar det kanske 

om det debattklimat och språkbruk som det politiska deltagandet kräver och att detta 

exkluderar individer ur lägre samhällsklasser? Det vore också intressant att undersöka 
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konsekvenserna av klasskillnaderna i politiskt deltagande. Till exempel genom att titta på 

vilken klasstillhörighet individer har som blivit nekade något men sedan fått igenom det de 

sökt om vid ett överklagande. Eller genom att titta på vilken klasstillhörighet individer har 

som lyckats påverka beslutsfattare.  
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