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Sammanfattning 
Människor i dagens samhälle engagerar sig i allt lägre utsträckning i partipolitik och 
representativ demokrati. Den här studien fokuserar på de som ändå väljer ett partipolitiskt 
engagemang. Studiens syfte är att belysa hur processen ser ut när man som vuxen person mitt 
i livet väljer att bli medlem i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv. Utifrån detta syfte är 
studien utförd med analytisk induktion som metod, då fokus ligger på att studera en process. 
Studien bygger på intervjuer och i resultatet sammanfattas processen i fem steg, vilka är 
följande: att ha lärt sig att politik är viktigt, erfarenhet av att kunna påverka, identifikation 
med parti, partimedlemskap som plattform för aktivitet och inspirerad av enskild händelse. 
Dessa steg är alla väsentliga och utgör tillsammans en förklaring till hur det ser ut när man 
väljer att aktivera sig partipolitiskt när man är en vuxen person mitt i livet. Resultaten 
kontextualiseras mot senmoderna teorier av Beck och Giddens om individualisering, 
reflexivitet, subpolitik och livspolitik, samt Sörboms idéer om politiskt engagemang. 
 
Nyckelord: partimedlemskap, politisk aktivitet, process, analytisk induktion, mitt i livet 
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1. Inledning 
Politiskt engagemang har historiskt sett främst varit förbehållet medlemmar i de olika 
politiska partierna. Numera sjunker partiernas medlemsantal och allt färre deltar i den 
representativa demokratin genom att ha ett partipolitiskt medlemskap. Enligt DN (18/7-2014) 
har de politiska partierna i Sverige på tjugo år tappat 360000 medlemmar, och på 50 år har 
antalet politiska förtroendeuppdrag sjunkit från 24 till mindre än 10 per tusen invånare. De 
som blir valda till olika uppdrag får ofta fler uppdrag än tidigare. I Demokratiutredningen 
2014 lyftes olika strukturella förklaringar till minskningen av medlemskap i politiska partier, 
såsom samhällsförändringar i form växande välfärd, ökad social rörlighet, kvinnors ökade 
frihet och inträde på arbetsmarknaden samt nya möjligheter till kommunikation i form av ny 
teknik och internet som viktiga faktorer. Förändringarna i livsmönster i en allt mer 
globaliserad värld gör att människor känner minskad tillhörighet med de politiska partierna 
och det finns ett skifte i politiska värderingar.  
 
Utifrån att samhället är under ständig förändring så har även sätten att engagera sig förändrats. 
Att engagera sig politiskt idag är inte längre självklart förknippat med att bli medlem i ett 
politiskt parti. Det finns fler arenor som man kan använda för att ägna sig åt politik, där man 
kan välja att huvudsakligen engagera sig i någon sakfråga och som inte kräver att man tar sig 
an hela biten med partimedlemskap. Här finns till exempel miljörörelser, feministiska rörelser 
eller anti-konsumtionsrörelser. Av de som ändå väljer partimedlemskap, sitter alltfler allt 
längre på sina förtroendeuppdrag och fullmäktigeförsamlingarna i kommun och landsting blir 
allt äldre. Samtidigt är det fortfarande flest män på posterna och det är främst unga och 
kvinnor som hoppar av sina uppdrag under mandatperioderna.  
 
Jag själv är politiskt aktiv inom Socialdemokraterna sedan några år tillbaka och har därför 
också ett personligt engagemang kring den här frågan. Jag själv tillhör den kategori av 
människor som är hett eftertraktade att få med i partipolitiken, utifrån att jag dels är kvinna 
och dels, inom politiska kretsar, fortfarande ung. Jag ser i mitt eget parti, men också runt 
omkring mig, att det verkar extra svårt för personer i åldern 25-40 att ta steget och engagera 
sig partipolitiskt, även om man är både politiskt intresserad och engagerad. Det ser ut att 
finnas försvårande omständigheter i form av "livspussel" som ska läggas och det är inte lätt att 
kombinera familj, arbete och fritidsintressen med ytterligare något som kräver tid och energi, 
vilket ju skulle kunna vara det som avspeglas i Demokratiutredningen (2014). Partierna sliter 
med att komma på både hur de ska lyckas öka sina medlemsantal och hur de ska få den yngre 
väljarkåren som står mitt i livet att hitta fram till partipolitiken.  
 
Utan att lösa ekvationen med hur partipolitiken ska locka fler personer i yngre åldrar finns 
risken att partiernas medlemsregister fortsätter ha slagsida åt det äldre hållet. Den 
representativa demokratin blir då mindre representativ och det blir svårare för partierna att få 
legitimitet utifrån att människor identifierar sig med dem. Ett politiskt deltagande i partierna 
är samhälleligt eftersträvansvärt eftersom engagemang och delaktighet i politiken ökar 
förtroendet hos befolkningen och ger politiska beslut mer legitimitet (Demokratiutredningen 
2014). Om inte människor engagerar sig partipolitiskt finns risken att ytterligare klyftor 
mellan politiker och "vanligt folk" ökar och att det så kallade politikerföraktet späds på. 
 
Man kan konstatera att demokratins bredd är större idag, och att arenorna för politiskt 
engagemang har blivit flera än tidigare i och med globalisering, internet och smarta telefoners 
intåg i vardagen. Detta skapar en nyfikenhet hos mig att ta reda på vad det är som faktiskt gör 
att det finns fler som jag, det vill säga vuxna människor i yngre medelåldern, som trots 
heltidsjobb, familj och diverse andra fritidsintressen ändå väljer att lägga tid och kraft på den 
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smala delen av politik som kännetecknas av att man skaffar sig ett partipolitiskt medlemskap 
med avsikt att vara aktiv. Finns det någon gemensam nämnare och vad består i så fall den av? 
 

1.1 Att studera en process  
Ett vanligt grepp inom samhällsvetenskap är att kategorisera och typifiera individer eller 
grupper av människor. Becker (2008:55-57) gör en poäng av att uppdelningar av människor 
ofta leder till att deras beteende förklaras utifrån vilken slags person de är. Eftersom jag är 
mer intresserad av att titta på vad det är människor gör som får dem att ta steget att engagera 
sig politiskt, än att sortera dem efter olika attribut, så har jag sökt ett annat sätt att göra detta 
på. Jag kommer att göra detta genom att leta efter typer av aktiviteter som människor 
engagerar sig i, i stället för att leta efter typer av människor som analytiska kategorier. Becker 
lyfter fram perspektivet att se aktiviteter som meningsfulla först när man ser vad de är 
reaktioner på och vad det är som utgör nödvändiga villkor och stimulans för det man vill 
förstå.  
 
Jag vill i min undersökning studera hur det kommer sig att någon blir partipolitiskt aktiv och 
detta vill jag alltså göra utifrån ett processorienterat perspektiv där fokus ligger på själva 
processen och de steg i denna som lett fram till resultatet. 
 
Mot bakgrund av det här tankarna kring att studera aktiviteter och inte människor, kan vi titta 
närmare på vad Becker (2008:71-73) skriver om hur en process kan beskriva villkoren för att 
något ska hända. Han menar att genom att samla ihop beståndsdelarna i processen och sätta 
samman dem så är det svårt att se vad som skulle kunna hindra den från att äga rum, även om 
utfallet inte garanteras av att man samlar delarna. Sättet att tänka kring att studera en process 
bygger på att man identifierar olika steg som leder fram till att en händelse uppstår. Det gör 
man genom att leta efter händelser som har samma utfall varje gång de inträffar och studera 
vilka steg som tagits och hur ett steg eventuellt skapat förutsättning för nästa steg. Det leder 
sedan fram till en förklaringsmodell som bygger på man kan identifiera de steg som ledde 
fram till slutresultatet.  
 

2. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den process ser ut som leder till att man väljer att 
gå med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv när man är en person som befinner sig mitt 
i livet. Här har jag valt att definiera "mitt i livet" som en person i åldersspannet 30-50, som 
har sysselsättning i form av arbete eller studier och som har familj.
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3. Tidigare forskning 
Jag har sökt efter forskning om politiskt engagemang och deltagande både inom och utom 
politiska partier och främst varit intresserad av vuxna personer i yngre medelåldern - det vill 
säga ungefär 30-45. Jag har använt databaserna Social Services Abstracts, Sociological 
Abstracts och Worldwide Political Science Abstracts och sökord som party membership, 
political participation, politically active, middle age och age. Under sökandets gång märkte 
jag att det var svårt att hitta specifik forskning om just den åldersgrupp som jag var 
intresserad av och jag fick därför vidga sökområdet. På grund av detta valde jag att även titta 
på hur politiskt engagemang ser ut hos unga människor, i åldern 16-33, som i ålder delvis 
tangerar den målgrupp jag huvudsakligen varit intresserad av. Jag presenterar de artiklar jag 
har funnit under olika tre teman som belyser ämnet politiskt engagemang och deltagande från 
olika vinklar. Dessa teman är sjunkande medlemsantal i politiska partier, orsaker till politiskt 
deltagande och orsaker till politiskt engagemang hos unga människor. Jag kommer också att 
göra en sammanfattning av den tidigare forskningen och beskriva hur jag anser att min studie 
tar plats i sammanhanget. 
 

3.1 Sjunkande medlemsantal i politiska partier 
Under den här rubriken kommer jag att redogöra för hur medlemsantalen i politiska partier 
kommit att sjunka runt om i Europa och Sverige, hur representativiteten hos partimedlemmar 
förändrats och även hur formen för det politiska engagemanget till viss del ser ut att ha 
förändrats. 
 
I en artikel av van Biezen, Mair och Poguntke (2012) har man gjort en översikt av 
partipolitiskt medlemskap i europeiska demokratier och jämfört siffror från 1980-, 1990- och 
2000-talen. Man har tittat på skillnader mellan stora och små demokratier, samt mellan nya 
och etablerade demokratier. Syftet har bland annat varit att uppdatera och utvidga tidigare 
gjorda studier med data från fler länder för att kunna göra en mer omfattande undersökning av 
partimedlemskap i europeiska demokratier, samt att undersöka skillnaderna i medlemskap 
över tid för att se om den nedåtgående trenden håller i sig.  
 
van Biezen mfl har jämfört siffror från 27 europeiska länder och funnit att nivåerna av 
partimedlemskap sedan 1990-talet har fortsatt att sjunka, både i relation till väljarkåren och 
när det gäller den totala summan av partimedlemmar. Genomsnittet för ländernas 
partimedlemskap låg 2008 på 4,7% av väljarkåren. Dock utgör Österrike och Cypern 
exceptionella undantag i sammanhanget med partimedlemskap som ligger över 10% i båda 
länderna, och utan deras medverkan i studien skulle genomsnittssiffrorna för partimedlemskap 
2008 hamna på 3,9% (att jämföras med 5,0 % under 1990-talet). van Biezen mfl konstaterar 
att nyare demokratier har lägre andel partimedlemmar än etablerade och att större demokratier 
har färre partimedlemmar än mindre. När det kommer till Sverige, så visar van Biezen mfl att 
även här sjunker partimedlemskapet. De svenska siffrorna ser ut som följande: 1980 - 8,4% 
partimedlemmar av den totala väljarkåren, 1998 - 5,5% och 2008 - 3,9%. Detta rör sig om ett 
tapp från ungefär en halv miljon 1980 till drygt en kvarts miljon 2008, vilket delvis kan 
förklaras med att fackligt medlemskap och partimedlemskap inte längre automatiskt hänger 
ihop, men det är långt ifrån hela förklaringen. 
 
Scarrow och Gezgor (2010) har genomfört en studie där de har tittat på data från 12 
europeiska demokratiska länder under två tidsperioder med syftet att undersöka vem som går 
med i de krympande politiska partierna idag och om representativiteten har påverkats på 
grund av de sjunkande medlemstalen. De har använt data från Eurobarometer 1989-1991 samt 
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från European Social Surveys 2002/03 och 2004/05. De menar att om skillnaden i kvantitet 
hos partimedlemmar också innebär kvalitativa förändringar så kan det ha stor påverkan på 
politiken i stort. Partimedlemmarna utgör partiet och har enligt Scarrow och Gezgor påverkan 
på hur partiet ses av potentiella väljare.  
 
Scarrow och Gezgor lyfter fram att tidigare undersökningar visat att partimedlemskap aldrig 
har varit någon direkt spegling av den demografiska sammansättningen i stort. 
Partimedlemmar tenderar att vara äldre, ha högre inkomst och vara mer utbildade än 
genomsnittet. De är oftare män än kvinnor och de är medelklass snarare än arbetarklass. 
Generellt har ett fackligt medlemskap varit förknippat med ökat politiskt deltagande och för 
vissa partier på högerkanten har även deltagande i kyrkan varit något som främjat 
partimedlemskap. Utifrån dessa förutsättningar har Scarrow och Gezgor tittat på dessa 
karaktäristika och undersökt skillnader mellan partimedlemmar och den generella 
populationen. 
 
Resultatet visar att skillnaderna i ålder mellan partimedlemmar och den generella 
befolkningen ökar och att partimedlemmarna fortsätter att bli ännu äldre än befolkningen i 
stort. När det gäller andra skillnader mellan partimedlemmar och resten av populationen -  
som inkomst, fackligt medlemskap och religiositet - så verkar de i stället minska. Scarrow och 
Gezgor menar att det inte finns något bevis för att minskningen i medlemsantal hos de 
politiska partierna leder till ökad polarisering i de politiska besluten eller att partierna skulle 
välja kandidater och politik som stöter bort sina väljare. 
 
När det gäller minskat politiskt engagemang så har Listhaug och Grønflaten (2007) gjort en 
studie som syftar till att undersöka huruvida det sjunkande valdeltagandet i Norge går att 
generalisera till att andra former av politiskt deltagande och engagemang också minskar. 
Artikelförfattarna refererar till tidigare forskning som visat att valdeltagandet i utvecklade 
demokratier har minskat. I norska valet till Stortinget 2001 var valdeltagandet det lägsta under 
efterkrigstiden med 75,5% och i de lokala valen i län och kommuner var deltagandet ännu 
lägre. I de fyra nationella valen under perioden 1993-2005 har valdeltagande varit lägre än 
under de närmsta 25 åren innan den perioden. 
 
Listhaug och Grønflaten menar dock att en demokratis tillstånd måste bedömas utifrån ett 
mått på befolkningens politiska engagemang i ett bredare sammanhang snarare än enbart 
utifrån valdeltagandet. Man har i sin undersökning använt sig av data från Norwegian 
Election Studies från perioden 1965-2001 och Norwegian Value Studies från 1982-1996 och 
studerat politiskt deltagande och engagemang utifrån begreppen politisk diskussion, 
deltagande i partier eller andra organisationer samt politisk handling. Dessa kategorier 
definierar författarna bland annat som att de berör hur ofta man diskuterar politik med vänner, 
om man kontaktat någon folkvald representant eller tagit upp någon särskild fråga i ett 
politiskt parti, om man skrivit på petitioner samt om man deltagit i bojkotter eller 
demonstrationer. Listhaug och Grønflaten har också tittat på hur utbildning, partimedlemskap, 
ålder och kön korrelerar med graden av deltagande. 
 
De resultat som Listhaug och Grønflaten presenterar i sin studie visar att det bredare politiska 
engagemanget har ökat, trots det minskade valdeltagandet, då människor i större utsträckning 
är involverade i politik genom att intressera sig för och diskutera politik och ägna sig åt 
politiska handlingar. Författarna konstaterar att väljare i det nutida Norge inte är begränsade 
till politiska partier och organisationer som representanter för deras intressen, utan att de 
söker politiska influenser i ett mycket bredare utrymme. De lyfter fram att högre utbildning är 
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starkt sammankopplat med de flesta former av medborgerligt deltagande, att kvinnor nu är 
lika aktiva som män i de flesta typer av politiskt engagemang samt att partimedlemskap 
fortfarande har en stark koppling till övrig politisk aktivitet. När det gäller ålder konstaterar 
Listhaug och Grønflaten att yngre personer är mer benägna att delta i politiska handlingar än 
äldre, men att de i övrigt inte skiljer sig speciellt från resten av befolkningen. Detta att 
jämföra med Scarrow och Gezgors uppgifter om att partimedlemmar däremot är äldre än 
genomsnittet av befolkningen. Listhaug och Grønflaten ägnar effekten av partimedlemskap på 
politiskt engagemang lite extra utrymme i sina slutsatser och framhåller att den fortsätter att 
vara viktig och håller sig konstant men att det sjunkande antalet partimedlemmar gör att 
partiernas roll i att mobilisera politiskt deltagande ändå minskar.  

3.2 Orsaker till politiskt deltagande 
I detta avsnitt presenterar jag forskning kring orsaker till politiskt deltagande och orsaker till 
partimedlemskap. 
 
En analysmodell för politiskt deltagande som tidigare varit giltig, kallas SES-modellen och 
tillskrivs Verba och Nie (1972). SES-modellen har stort fokus på socioekonomisk status och 
kopplar utbildning, inkomst och yrke till politiskt deltagande. Brady, Verba och Schlozman 
(1995) har utvecklat denna modell vidare, eftersom de menar att SES-modellen visserligen 
kunnat förutsäga politiskt deltagande, men inte förklara det. Brady mfl har i en artikel skrivit 
om vad de kallar resursmodellen, som avser att förklara politiskt deltagande. De syftar i sin 
artikel till att dels kunna förklara politiskt deltagande och dels även se vilka former av 
resurser som är knutna till olika former av politiskt deltagande. 
 
Resursmodellen bygger på att resurser påverkar människors politiska deltagande. Dessa 
resurser formulerar Brady mfl som tid, pengar och medborgerliga färdigheter. Tid är hur 
mycket fri tid individen har till sitt förfogande efter arbete, sömn, hushållsarbete etc, medan 
pengar är hur mycket pengar individen har att röra sig med, vilket är väsentligt i politiken i 
bland annat USA, där många väljer att bidra till politiska kampanjer med ekonomiska medel. 
Medborgerliga färdigheter definieras som kommunikativa och organisatoriska förmågor som 
är nödvändiga för politisk verksamhet. Brady mfl förklarar att dessa färdigheter kommer ifrån 
socialisering i hemmet och skolan, men att de också kan tillägnas i vuxen ålder, exempelvis 
genom arbete eller deltagande i föreningar/organisationer eller i kyrkan. För att mäta dessa 
förmågor har Brady mfl använt data från 15000 telefonintervjuer samt drygt 2500 personliga 
intervjuer där frågor ställts om bland annat deltagande i frivillig verksamhet och politiskt 
deltagande i form av röstning, kampanjdeltagande, donationer, om man kontaktat lokala 
tjänstemän eller involverat sig på olika sätt i lokala frågor. Frågorna var tänkta att täcka in 
olika dimensioner av vad som krävs i form av tid, pengar och förmågor. 
 
Brady mfl visar att resurser för politiskt deltagande är ojämnt fördelade i befolkningen och att 
det påverkar att vissa grupper i samhället är bättre rustade än andra för politiskt deltagande. 
Det framkommer att utbildning är en mycket viktig faktor som påverkar i flera olika led. När 
det handlar om medborgerliga färdigheter är det de med högre utbildning som tenderar att ha 
bättre språklig förmåga och även de som tenderar att i större utsträckning gå med i föreningar 
och organisationer där de utvecklar de förmågor som är väsentliga för politiskt deltagande 
(exempelvis hålla tal, organisera och planera aktiviteter). Beträffande fri tid ger Brady mfl 
exempel på hur barn begränsar tiden som individen har till förfogande.  
 
I en svensk studie av Erlingsson, Persson och Öhrvall (2012) undersöker man orsakerna till 
partimedlemskap. Författarna beskriver ett problem med att besätta platserna i folkvalda 
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församlingar och påpekar att det inte finns så mycket tidigare svensk forskning som rör 
deltagande inom de politiska partierna. I stället har tidigare forskning om politiskt deltagande 
mer fokuserat på valdeltagande och deltagande som inte rör sig inom de representativa 
organisationerna. Erlingsson mfl har gjort en enkätundersökning med 169 svar från 
kommunfullmäktigeledamöter i Östergötland, där de studerat vilka förklaringar som angetts 
för politiskt engagemang. De anser själva att materialet är litet, men att det ändå kan säga 
något om politikens villkor i svenska kommuner, eftersom sammansättningen av de 
kommunpolitiker de studerat, i stort sett ser ut som den i resten av Sverige. 
 
Erlingsson mfl finner i sina resultat att det enskilt viktigaste för politiskt deltagande i den här 
undersökningen är rekrytering - att individen faktiskt blir tillfrågad om att delta. Ungefär 
hälften av de tillfrågade i studien har blivit partimedlemmar helt på eget initiativ, vilket 
innebär att den andra hälften aktivt påverkats av andra aktörer i form av partiernas 
värvningsarbete, familj, vänner och kollegor. När man i studien sedan frågat 
fullmäktigeledamöterna om varför de valt att kandidera till fullmäktige anges orsakerna att de 
främst vill bidra till ett bättre samhälle och att man har ett generellt engagemang. Däremot har 
egennyttiga motiv som att främja karriären en mycket liten betydelse för de allra flesta 
tillfrågade. Erlingsson mfl konstaterar att medborgerlig pliktkänsla snarare än egennytta 
verkar orsaka politiskt deltagande och att majoriteten engagerade sig i partipolitik efter att ha 
blivit rekryterade. 
 
En annan vinkel av politiskt deltagande tas upp av Stoker och Jennings (1995), där man 
undersökt hur förändringar i civilstatus påverkar politiskt deltagande. Författarna menar att 
sådana förändringar, där man gifter sig, blir sambo, skiljer sig, separerar, ens partner dör etc, 
påverkar på två sätt i huvudsak - dels hur ändringen i civilstatus påverkar rent praktiskt i ens 
vardag och känsloliv, men dels också genom hur ens partners politiska deltagandemönster 
influerar och påverkar en. Stoker och Jennings använder sig av data från en amerikansk 
nationell undersökning av high school-studenter och deras föräldrar, där de valt ut gifta par 
och sambor från två av insamlingstillfällena (1973 och 1982). Dessa har intervjuats eller fyllt i 
ett frågeformulär om politiskt deltagande bland annat i form av röstning, deltagande i 
demonstrationer, deltagande i möten, pengadonation eller om man skrivit brev till någon 
tjänsteman eller tidning.  
 
Stoker och Jennings finner att övergången från att vara singel till att gifta sig eller bli sambo 
leder till att paren under förhållandets gång kommer att likna varandra mer i sitt politiska 
deltagande än i början av relationen, vilket de förklarar genom att paren får gemensamma 
resurser, möjligheter och restriktioner i och med förhållandet, men också att de lär av 
varandra och därmed förstärker sina likheter. De menar också att paren tar del av varandras 
sociala nätverk och därigenom kommer i kontakt med fler tillfällen för lärande och att bli 
övertalade till att delta politiskt. I resultatet visas också att alla former av förändringar i 
civilstatusen tillfälligt hämmar nivån för politiskt deltagande, oavsett vad förändringen rör sig 
om. 

3.3 Orsaker till politiskt deltagande hos unga 
I det här avsnittet redogörs för politiskt deltagande hos unga människor och vad som kan 
föranleda sådant. 
 
Beträffande vad som leder till politiskt deltagande hos yngre människor har Quintelier (2008) 
undersökt hur medlemskap i frivilligorganisationer främjar politiskt deltagande. I 
undersökningen hänvisas till tidigare forskning som visat att frivilligt deltagande leder till 
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ökat politiskt deltagande. Quintelier har i sin studie tittat på typ av organisation, antal 
medlemskap, tid man spenderat i organisationen och vilka färdigheter man kunnat utveckla 
genom aktiviteten i organisationen. Som data för studien har författaren använt en 
enkätundersökning från Belgian Youth Survey, där 6330 16-åringar svarat på frågor om 
sociala och politiska åsikter.  
 
I resultaten har Quintelier funnit att det frivilliga deltagandet har olika grad av påverkan på 
politiskt deltagande beroende på vilken slags organisation man deltagit i, men också att det 
frivilliga deltagandet påverkar olika slags politiskt deltagande. Resultaten visar att flickor är 
mer attraherade av nyare former av deltagande - som politisk konsumtion (att påverka 
konsumtionen genom att välja vad man ska köpa eller bojkotta) och medborgerligt deltagande 
(insamlingar, donationer, skriva under petitioner och delta i protester eller shower med 
politiskt innehåll). Det visade sig vidare att frivilligt deltagande där ungdomarna fått chansen 
att prova på en ledarroll och organisera aktiviteter, vilket främst var i rådgivande och 
kulturella organisationer, har påverkan på en mer politisk inriktning av politiskt deltagande 
(ha ett märke på sig, illegala protester, kontakta politiker, partimedlemskap). Quintelier 
konstaterar att de viktigaste färdigheterna för politiskt och medborgerligt deltagande som man 
får öva på genom att delta i frivilligorganisationer är att ha en ledarroll, vara involverad i 
beslutsfattande och att organisera aktiviteter. Politisk konsumtion påverkas inte i samma 
utsträckning av karaktären på frivilligorganisationen, vilket Quintelier förklarar genom att 
bojkotter och liknande är mer individuella handlingar.  
 
I en kanadensisk studie har Quèniart (2008) ställt frågor om varför unga människor engagerar 
sig aktivt i politiska partier, samhällsgrupper eller föreningar och vad de har gemensamt. 
Studien är kvalitativ och Quèniart har använt sig av grundad teori för att sammanställa data 
från intervjuer med 50 yngre personer mellan 18 och 33, som alla var aktiva i något politiskt 
parti eller grupp. Aktivistgrupperna hade olika inriktning och fokuserade bland annat på 
miljö, feminism, antiglobalisering, fattigdom och social rättvisa. Den huvudsakliga poängen 
som Quèniart framhåller i resultatet är att det tar tid att bli aktivist och att respondenterna 
tidigt i livet blivit socialt engagerade. De flesta hade under hela sin tonårstid engagerat sig i 
olika frivilligorganisationer och aktiviteter rörande utbildning, sociala frågor, 
samhällsutveckling och politik, vilket också stämmer överens med den tidigare refererade 
artikeln om medlemskap av Quintelier (2008) ovan. Vidare lyfter Quèniart effekten av 
familjens påverkan, då majoriteten av aktivisternas föräldrar var politiskt intresserade och 
även andra släktingar återfanns inom politiken på olika positioner. Politik var också generellt 
ett vanligt förekommande samtalsämne i hemmen under uppväxten. 
 
Något som också framkom i resultatet var att alla aktivister tyckte att det var av yttersta vikt 
att det som de kämpade för stämde överens med deras värderingar och intressen och att de 
alla trodde på möjligheten att påverka samhället. Quèniart beskriver vidare hur aktivisterna i 
sin kollektiva strävan sätter målet före gruppen. Aktivisterna väljer att gå med i en grupp för 
att dess värderingar överensstämmer med de egna, men om värderingarna ändras så tvekar de 
inte att gå ur gruppen. Aktivisterna lyfter fram vikten av individuellt agerande (som 
exempelvis politisk konsumtion och att handla ekologiskt eller fair trade) och de vill agera i 
enlighet med sina värderingar både i privata och offentliga sammanhang, vilket medför att de 
helst också vill ha en arbetsgivare vars värderingar stämmer överens med deras egna.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det går att konstatera utifrån den tidigare forskningen som gäller Europa att de politiska 
partiernas medlemssiffror, med få undantag, är under nedgång och har varit så under en längre 
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period, samt att Sverige inte är något undantag på den punkten. Man har också sett en 
förändring i partiernas sammansättning i och med de sjunkande medlemsantalen, och på 
senare tid har den genomsnittliga partimedlemmen kommit att bli mer lik befolkningen i stort 
om vi bortser från ålder. Andra skillnader som funnits mellan partimedlemmar och resten av 
populationen, gällande utbildningsgrad, inkomst och fackligt eller kyrkligt engagemang, har 
på senare tid minskat. Det finns också resultat som visar att politiskt engagemang och 
deltagande faktiskt har ökat när man studerat en bredare form av engagemang än bara att delta 
i val.  
 
När det gäller orsaker till politiskt deltagande kan de sammanfattas som att det i grunden 
måste finnas ett politiskt intresse, men att detta i sig inte leder till politiskt deltagande. 
Individen behöver ha tillgång till resurser i form av tid, pengar och olika slags färdigheter som 
är viktiga inom politiken och dessa resurser är ojämnt fördelade inom olika socioekonomiska 
grupper. Det förefaller vara tydligt att utbildning är en starkt bidragande faktor till politiskt 
deltagande. Indikatorer visar också att rekrytering - att bli tillfrågad - kan vara en avgörande 
punkt för om man väljer att engagera sig. Graden av politiskt deltagande kan hänga samman 
med utseendet på familjesammansättning och förändringar i denna, då detta påverkar 
individens tillgång till fritid, inkomst och influenser från partner och dennas sociala nätverk.  
 
För att vidare sammanfatta politiskt engagemang och deltagande hos unga så verkar 
socialiseringen i hemmet och det faktum att personer i omgivningen deltar i politiken spela 
stor roll för att de unga ska engagera sig politiskt. Det finns också samband mellan deltagande 
i frivilligorganisationer och föreningar och politiskt deltagande. En viss skillnad mellan 
mönster i unga och äldre människors deltagande tycks kunna skönjas, då yngre människor i 
större utsträckning ägnar sig åt mer individuella former av politiskt deltagande - såsom 
politisk konsumtion - där man som enskild individ gör skillnad genom att välja eller välja bort 
olika varor eller företag. Det finns också tendenser som visar att de yngre utifrån individuellt 
intresse i större utsträckning väljer former av politiskt deltagande där en enskild fråga i står i 
centrum, som att till exempel bli medlem i Greenpeace och kämpa för miljön, men också göra 
skillnad i vardagen genom att sopsortera eller göra miljövänliga val. 

3.5 Min studies plats i forskningen 
Mot bakgrund av den tidigare forskning jag har presenterat finner jag att det finns studier som 
tar upp orsaker till politiskt deltagande rent generellt samt för yngre människor och att man 
kunnat se olika bakgrundsfaktorer som har relevans för vem som blir politiskt aktiv. De flesta 
studier jag har läst har dock haft ett kvantitativt angreppssätt och bara ett fåtal har gjort försök 
att kvalitativt undersöka politiskt engagemang. Jag har inte hittat några tydliga studier som 
belyser vad som ligger bakom att man i vuxen ålder tar steget och engagerar sig i ett politiskt 
parti. Jag tror att en kvalitativ undersökning gjord utifrån analytisk induktion kan erbjuda en 
bild av den beslutsprocessen.  

4. Metod 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för mitt val av analytisk induktion (AI) som metod, 
hur metoden är konstruerad och hur jag använder den i min undersökning. 
 
Eftersom mitt huvudintresse har varit att ge en förklaring till en process, har jag valt AI som 
angreppssätt. Metoden är välfungerande när man vill söka efter en empiriskt grundad 
förklaring med hjälp av ett fåtal fall (Manning 1982). Ytterligare ett skäl att använda AI är, 
som Becker (2008:209) betonar, att beskriva steg i en process, vilket jag är ute efter i den här 
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studien. Med steg menar jag händelser som följer på varandra, men inte nödvändigtvis måste 
bygga på varandra.  
 
AI bottnar, som namnet antyder, i en induktiv ansats. Med induktion menas att man utgår 
ifrån verkligheten när man samlar in data, för att sedan analysera och utifrån analysen 
formulera en teoretisk förklaring om hur verkligheten är beskaffad. Manning (1982) beskriver 
induktion som processen att dra en generell slutsats från några enskilda fakta. Inom AI vill 
man göra detta genom att generera en teoretisk förklaring utifrån datainsamling av ett antal 
fall. Dock finns det vissa invändningar mot beskrivningen av AI som en rent induktiv metod 
och Katz (2001) framhåller begreppet retroduktion som en mer lämplig benämning. Katz 
menar att man inom AI rör sig fram och tillbaka mellan en hypotes och empirin. Man utgår 
ifrån data för att generera en hypotes, som alltså är en förklaring under prövning. Sedan 
prövar man hypotesen mot verkligenheten vid nästa datainsamling, och under hela processen 
förhåller man sig till både hypotesen och data tills dessa passar samman med varandra och 
man har formulerat en teoretisk förklaring. Detta förfaringssätt har vissa likheter med grundad 
teori, vilket också Hammersley (2004) nämner. Inom både AI och grundad teori uppkommer 
teorin ur, och styr, datainsamling och analys och man rör sig mellan det induktiva, när man 
formulerar sin hypotes utifrån data, och det deduktiva, när man prövar sin hypotes vid nästa 
datainsamling. 
 
Hammersley påpekar att AI skiljer sig en del från en traditionell förståelse av kvalitativ 
forskning, då det finns ett uttalat intresse för hypotesprövning och att hitta universella 
förklaringar, vilket annars vanligtvis återfinns inom kvantitativ forskning. Inom AI prövar 
man också hypoteser, men det sker på ett lite annorlunda sätt än inom den kvantitativa 
forskningen. Något som Hammersley menar är kännetecknande för AI är att man erkänner 
och förutsätter att det fenomen man vill förklara kan behöva formuleras om under 
forskningens gång. Detta är en stor skillnad från hypotesprövning inom kvantitativ forskning, 
där man inte tillåter avsteg från hypotesen. Synen på när den första hypotesen ska formuleras 
skiljer sig åt inom olika varianter av AI och enligt Denzin (2007) gör man den före den första 
datainsamlingen, medan Becker (2008:209) skriver att man ska formulera sin hypotes efter 
den första datainsamlingen. Jag kommer att motivera i stycket om datainsamling varför jag 
har valt att formulera hypotesen före den första datainsamlingen. 
 
Ett mycket väsentligt begrepp inom den analytiska induktionen är det negativa fallet. Becker 
(2008:208) beskriver AI som en metod som förlitar sig på det negativa fallet och dess vikt för 
att falsifiera ens hypotes och driva utvecklingen av teorin framåt. När man hittar ett negativt 
fall så utmärks det av att det inte passar in i ens rådande hypotes och man måste hantera detta. 
Genom att ha fel måste man tänka om och därmed utveckla och förbättra sin hypotes. Katz 
(2001) uttrycker det som att forskaren är ålagd att söka efter det negativa fallet och därmed 
möjligheten att modifiera sin hypotes. Inom AI bör man anstränga sig för att hitta negativa 
fall, som kan avslöja vad som måste läggas till eller tas bort från hypotesen för att den ska 
fungera. Becker (2008:68) beskriver hur det negativa fallet ger en chans att förfina resultatet 
och att omdefiniera vad det är hypotesen faktiskt förklarar. 
 
Vid användandet av AI samlar man in data ett fall i taget för att kunna analysera innehållet 
och jämföra med sin hypotes och tidigare fall och sedan stämma av mot aktuellt fall. När man 
stöter på motsägelsefulla fall som inte stämmer överens med ens hypotes, använder man dessa 
för att antingen utveckla sin hypotes ändra definitionen av det man tänkt förklara. Varje gång 
man stöter på ett fall som inte stämmer överens med hypotesen är det viktigt att pröva den på 
nytt genom att man går vidare med en ny datainsamling.  
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Den analytiska induktionen används inom den kvalitativa forskningen för att formulera en 
universell förklaring till ett fenomen eller en fråga (Denzin 2007). Metoden syftar till att vara 
giltig för alla fall av det fenomen man vill förklara (Becker 2008:208). Universella 
förklaringar utgörs enligt Manning (1982) av de essentiella kännetecknen hos ett fenomen, 
eller de kännetecken som alltid ligger bakom när fenomenet inträffar. Dessa kännetecken 
finns alltid med när fenomenet inträffar och fenomenet inträffar inte när dessa kännetecken är 
frånvarande. AI söker den universella förklaringen genom att man som tidigare beskrivet 
prövar och omformulerar sin hypotes fall för fall och slutligen får en teoretisk förklaring till 
det specifika fenomen man undersöker 
 
Trots att AI hävdar sig kunna ge universella förklaringar, så menar Katz (2001) att detta inte 
är så vanligt förekommande. Han menar att man bör se till andra faktorer för att värdera AI 
som metod än bara huruvida en universell förklaring framlagts: till exempel hur långt man 
rört sig, via negativa fall, från den initiala kunskapsnivån. Den analytiska induktionens 
strävan efter universella förklaringar, bör enligt Katz, hellre förstås som en forskningsstrategi 
än som ett mått på metoden. Utifrån detta synsätt är AI även applicerbar i en studie som min, 
där antalet fall som ska undersökas är begränsat. 

4.1 Urval  
Jag har gjort mitt urval inom ramen för gruppen "vuxen person mitt i livet som valt att 
engagera sig partipolitiskt". Med vuxen person menar jag någon som inte längre kan räknas 
som ungdom ens inom politiken, där ändå gränsen för ungdom dras rätt högt. Jag har satt den 
nedre åldersgränsen till att personen ska ha passerat 30 år, då många av de politiska 
ungdomsförbunden har detta som övre åldersgräns. Utifrån begreppet "mitt i livet" har jag 
valt att fokusera på personer som befinner sig i ett sådant skede av livet att vardagen till stor 
del består av "livspusslande", vilket jag definierat som att de ska ha arbete eller studier på 
heltid som inverkar på hur mycket fritid de i övrigt har att spendera, samt helst familj med 
barn, då detta också tar av den tid som finns. När det gäller den övre åldersgränsen, så har jag 
inte specificerat denna i förväg med mer än att det i större utsträckning handlar om hur 
livssituationen ser ut än exakt hur gammal någon är. Exempelvis så kan person som är 50 år 
kan vara i motsvarande fas i livet som någon som är 30 år, om de båda har barn i samma ålder 
hemma.  
 
Inom ramen för mitt ändamålsenliga urval, där gruppen är partipolitiskt engagerade vuxna 
personer, så har jag sökt dels efter ett intensitetsurval och dels maximal variation. 
Intensitetsurval berör att de personer jag valt att ha med i min studie ska ha upplevt det 
fenomen jag vill studera, för att kunna ge så rik information som möjligt (Patton 2002). Här 
har jag huvudsakligen försökt att hitta personer som ganska nyligen tagit steget och blivit 
partimedlemmar, då det finns en risk för att minnet av varför man valt att ta detta steg bleknat 
eller omformulerats om det gått för lång tid sedan det hände.  
 
Genom att metoden i sig bygger på att forskaren anstränger sig för att söka efter det negativa 
fallet, blir konsekvensen av detta att man försöker skapa maximal variation i urvalet. 
Sökandet efter negativa fall medför att man inför varje ny datainsamling gör ett aktivt urval 
för att söka efter en person som skiljer sig åt, helst markant, från den förra och på så sätt 
försöka falsifiera den hypotes man ställt upp. Becker (2008:96-98) skriver om att man bör 
maximera sannolikheten för att det udda fallet ska dyka upp. Genom att noga se till de data 
som samlas in och uppmärksamma sådant som man vanligtvis skulle ignorera, finns 
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möjligheten att hitta fall som inte passar in. Becker menar att man behöver identifiera det fall 
som antagligen kommer att rubba ens tänkande och söka efter just detta.  
Genom att göra en offentlig efterlysing på Facebook, som spridits från min sida via vänner, 
har jag fått tag i tolv personer som kunnat tänka sig att ställa upp på att intervjuas om varför 
de tagit steget och engagerat sig politiskt. På grund av att alla intervjupersoner är politiskt 
aktiva och därmed offentliga personer, så har jag ur konfidentialitetssynpunkt medvetet valt 
att vara svepande i min beskrivning av urvalet och inte beskriva dem en och en. I mitt faktiska 
urval finns fyra kvinnor och två män i åldrarna 34-50 år, som är aktiva inom partierna 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ 
och Centerpartiet. Intervjupersonernas relationsstatus varierar från ensamstående till 
sammanboende och gifta och man har barn i åldrarna 2-18 på deltid eller heltid hemma. Alla 
har sysselsättning i form av arbete eller studier. Tiden för partipolitiskt medlemskap hos de 
personer jag intervjuat har varierat, men de flesta har varit medlemmar i två till fyra år. Dock 
finns det en som varit partimedlem i sju år. Intervjupersonerna återfinns på olika orter i 
mellersta Sverige.  

4.2 Datainsamling 
Jag har valt att genomföra sex stycken semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) 
passar det bra att använda sig av semistrukturerade intervjuer när man har ett tydligt fokus och 
vill ta sig an specifika frågeställningar. Fem av intervjuerna skedde genom att jag träffade 
personerna och en gjordes via telefon, då detta passade bättre av olika skäl. Jag har utgått 
ifrån en intervjuguide med teman som jag ringat in utifrån min första hypotes och försökt få 
intervjupersonerna att utveckla hur det kom sig att de bestämde sig för att bli partipolitiskt 
aktiva och hur deras funderingar och handlingar kring detta har sett ut (se bilaga 1). I syfte att 
fokusera på processen är det inte motiv till partimedlemskap som jag har eftersökt, utan 
snarare vilka steg som tagits, i form av handlingar eller händelser, som resulterat i att man 
blivit aktiv partimedlem. Som effektiv intervjustrategi nämner Becker (2008:69) användandet 
av "hur-frågor", som ofta ger bättre svar än om de formuleras som "varför?". "Hur" inbjuder 
mer till svar i form av berättelser, medan "varför" är en mer definitiv fråga som lätt gör att 
intervjupersonen går i försvarsställning. Becker förklarar hur man förstår förekomsten av 
händelser genom att lära sig stegen i processen och leta efter logik i stegen. I min studie kan 
detta översättas till att jag ska leta efter händelser och handlingar som visar hur processen att 
gå från att inte vara partimedlem till att vara partipolitisk aktiv medlem ser ut, i stället för att 
leta exempelvis skillnader i bakgrund eller nuvarande omständigheter som skiljer sig åt 
mellan personer som är partipolitiskt engagerade och inte. 
 
Jag har försökt att utgå ifrån ett öppet förhållningssätt i mina intervjuer. Detta för att inte 
missa saker som intervjupersonerna ansett vara viktiga, men som inte funnits med i de teman 
jag formulerat och även för att öka chanserna till ett rikt material. Jag har velat komplettera 
min semistrukturerade intervjuform med ett narrativt förhållningssätt, för att undvika risken 
att fastna i de frågor och teman jag identifierat som viktiga inför och mellan intervjuerna. När 
det gäller detta så stödjer jag mig på Kohler Riessman, (2008:24-25) som skriver om narrativa 
intervjuer, där formen för intervjun mycket liknar en vanlig konversation med turtagning, 
associationer och ämnesbyten. Hon menar att denna form av intervju skapar en lägre grad av 
kontroll för forskaren över vart intervjun tar vägen, samtidigt som intervjupersonen i högre 
utsträckning kan uppleva trygghet under samtalet och att maktbalansen i intervjusituationen 
blir mindre påtaglig. Den exakta formuleringen av en intervjufråga är mindre intressant än 
forskarens känslomässiga uppmärksamhet och engagemang och ömsesidighet. Koehler 
Riessman framhåller också vikten av att ställa frågor som öppnar upp för en berättelse, där 
forskaren kan ställa följdfrågor om beskrivningarna blir alltför generella. Min intervjuguide 
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har jag förändrat lite mellan intervjuerna, då jag märkt att vissa frågor givit mer respons än 
andra, men jag har ändå hållit intervjuguiden ganska lös i formen, och teman och frågor har 
inte följt samma mönster i varje intervju. 

4.3 Analys 
Analysförfarandet startade genom att jag redan innan första intervjun formulerade en hypotes 
utifrån min egen beslutsprocess att bli partipolitiskt aktiv. Jag har alltså valt att börja med en 
hypotes, utifrån Denzins (2007) sätt att ställa upp arbetsordningen, eftersom jag ansett att jag 
kan använda min förförståelse för att formulera en hypotes till att man blir partipolitiskt aktiv 
och inte måste vänta tills efter första fallet för att göra detta. Man kan säga att jag på sätt och 
vis använt mig själv som det första fallet för att generera en första hypotes. Denna hypotes har 
jag haft med mig när jag utformat intervjuguiden inför den första intervjun. Sedan har jag 
prövat min hypotes på den första intervjupersonen för att se om den fungerat och på vilket sätt 
den behövt omformuleras. När hypotesen har fungerat så har jag fortsatt och prövat den vidare 
på nästa intervjuperson. När den däremot inte fungerat så har jag haft två alternativ; antingen 
att formulera om hypotesen så att fallet passat in i den teoretiska förklaringen, eller att 
formulera om syftet och att utesluta fallet.  
 
Rent konkret har jag utifrån ovanstående beskrivning gått tillväga på det sättet att jag 
transkriberat alla mina intervjuer för att lättare kunna ha översikt över materialet. Jag har 
kodat materialet utifrån de teman jag hittat och sorterat temana för att kunna använda dem i 
analysen. Under perioden för datainsamling har jag hela tiden fört noteringar, som en slags 
dagbok, om tankeprocessen kring teman, hur själva hypotesen och olika formuleringar har 
justerats och förändrats. Jag har utformat en tabell, i vilken jag har ställt upp delarna i min 
förklaring i olika kolumner och efter varje intervju har jag jämfört de teman jag hittat i 
transkriptionen med de kolumner jag ställt upp i tabellen. Om de har stämt överens med 
hypotesen jag har i tabellen har jag fyllt på tabellen med materialet från den senaste intervjun. 
Om jag hittat ytterligare delar i hypotesen har jag kunnat lägga till de delarna, under 
förutsättning att det vid en jämförelse med tidigare undersökta fall visat sig att det nya jag 
hittat även går att applicera på dessa. Under processens gång är det väsentligt att ha kontakt 
med tidigare insamlad data för att stämma av att även denna stämmer överens med den 
framväxande teoretiska förklaringen. Denna analysprocess är sedan tänkt att fortgå tills en 
universell förklaring för fenomenet är etablerad och jag inte hittar fler negativa fall. Men som 
Katz (2001) formulerar det så sker detta i idealfallet och är inte säkert ett uppnåeligt resultat.  
 
Här nedan visas i ett mindre format hur min tabell utformades, och man kan utläsa hur 
hypotesen eller syftet kan förändras under undersökningens gång när nya data tillkommer: 
 
Övervägt kostnader (och/eller 
vinster) för att bli aktiv  
 
KOLUMN UTESLUTEN 

Ha lärt sig att politik är 
viktigt/gör skillnad 
 
RELEVANT KOLUMN 

Gå med i parti för att vara aktiv 
(Plattform för aktivitet) 
ÄNDRADE SYFTET FÖR 
UNDERSÖKNINGEN 

Frågat aktiv kompis om vinsterna 
med att vara aktiv och om det är 
jobbigt (vinster) 

Politiskt intresserad familj, fast 
från "andra sidans" ståndpunkt, 
mycket diskussioner 

Ville vara aktiv, men trodde inte att 
det skulle gå så fort 

Tänkte innan att medlemmar i  
politiska partier får ta mycket skit 
och funderade om hen kunde stå 
för sin åsikt (konstnader) 

Kommit i kontakt med politik och 
politiker via arbetet och sett hur 
politik kan påverka 

Ville vara aktiv för att det som 
skulle påverkas fanns inom 
politiken 

Inte övervägt det alls, kastade sig 
bara in (varken eller) 

Har deltagit i politikerveckan 
regelbundet, släkting politiskt aktiv 

Ville inte vara aktiv, utan tänkte 
stötta ideologin genom passivt 
medlemskap 
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Ett exempel på hur förändringen i min hypotes påverkade mina uppställda kolumner är att jag 
från början hade med en del i min förklaring som handlade om att väga kostnad mot vinst för 
att bli partipolitiskt aktiv. Detta visade sig inte vara ett relevant steg för alla intervjupersoner, 
utan förekom enbart i vissa fall och kolumnen kom efter några omformuleringar att strykas 
helt och hållet.  
 
Ett fall har kunnat uteslutas från resultatet, då det visade sig vara negativt i den bemärkelsen 
att det inte föll under definitionen av min teoretiska förklaring. Det här fallet hittade jag i min 
femte intervju och det rörde sig om en person som var aktiv partimedlem. Syftet var vid det 
tillfället att undersöka: "Hur det kommer det sig att man som vuxen person mitt i livet blir 
aktiv i ett politiskt parti", vilket kom att få formuleras om, då det visade sig att 
intervjupersonen inte alls haft avsikt att bli aktiv inom partiet, utan blivit medlem ändå och att 
omständigheter gjort att hen ändå blivit aktiv. Jag hade alltså utgått ifrån att om någon är aktiv 
i ett politiskt parti så har detta varit syftet när denna valt att bli medlem, vilket visade sig inte 
stämde. Intervjuperson 5 (IP5) var visserligen partipolitiskt aktiv vid tillfället för intervjun, 
men hade inte för avsikt att bli det när hen blev medlem i partiet. Hen hade tänkt vara passiv 
medlem när hen gick med i sitt parti. Det här skilde sig från de andra jag intervjuat, då dessa 
gått med i syfte att vara aktiva. IP5 föll inte in under vad jag försökt förklara och jag fick 
därför omformulera mitt syfte och i stället undersöka: "Hur det kommer det sig att man i 
vuxen ålder mitt i livet väljer att gå med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv". Därmed 
passade inte IP5 längre in i min urvalsgrupp.  
 
Jag kunde också se att intervjupersonen i min femte intervju hade en annorlunda utgångspunkt 
för sitt engagemang än de andra, då hen grundade det i en viss typ av ideologi, som 
genomsyrade hela det politiska deltagandet, både nu inom partiet, men också i tidigare 
politiskt engagemang. IP5 hade tidigare sett partipolitik som något att undvika på grund av 
dess begränsande utformning, och ett partimedlemskap blev ytterligare ett sätt för hen att 
stötta sin ideologiska rörelse, men inte den huvudsakliga plattformen för att göra detta. Detta 
skilde sig från övriga intervjupersoner, som visserligen kunnat ha sakfrågor som de pekat ut 
som särskilt intressanta, men som ändå vänt sig till partipolitiken, för att den utgör det forum 
som de i huvudsak har velat använda för att påverka. För IP5 var partipolitiken underordnad 
ideologin medan det för de andra intervjupersonerna var mer viktigt att påverka och bidra just 
inom partipolitiken. Denna ytterligare skillnad fick mig att utöka min tabell med kolumnen 
"att vilja använda partimedlemskapet som en plattform för aktivitet", vilket de övriga 
intervjupersonerna velat göra. 
 
Med utgångspunkt i att intervju nummer fem resulterade i ett negativt fall och ett 
omformulerat syfte och en ändrad hypotes valde jag att gå vidare med ytterligare en intervju 
för att kunna pröva den omformulerade hypotesen, och inte stanna vid fem intervjuer, som var 
det uppsatta målet för studien.  

4.4 En sammanfattande modell av tillvägagångssättet 
För att på ett lätt sätt tydliggöra tekniken i metoden analytisk induktion har jag tagit med en 
kort förklaringsmodell av metoden. Förfaringssättet för utförandet av en undersökning ser 
enligt Hammersley (2004) och Manning (1982) i grova drag ut som följer: 
 
1. Formulering av det fenomen man vill undersöka 
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2. Formulering av en hypotes som förklarar fenomenet (före eller efter första fallet) 
 
3. Datainsamling för att pröva hypotesens giltighet 
 
4. Om fallet är negativt - alltså ej stämmer med hypotesen - omformuleras hypotesen, eller så     
omformuleras syftet med undersökningen och fallet utesluts 
 
5. Datainsamling för att pröva hypotesens giltighet 
 
6. Universell förklaring skapad 
 
Datainsamling och omformulering av hypotesen fortsätter sedan tills man inte längre hittar 
några negativa fall och då har forskaren i idealfallet formulerat en hypotes som fungerar för 
de fall som ska förklaras och undersökningen kan avslutas.  

4.5 Etik 
Inom all forskning ställs forskningskravet och individskyddskravet mot varandra. 
Forskningskravet bygger på att forskning ska vara motiverad utifrån att den genererar 
utvecklad kunskap eller förbättrade metoder, medan individskyddskravet handlar om att 
individen inte får utsättas för skada eller kränkning (Vetenskapsrådet 2002).  
Vetenskapsrådet ställer upp fyra huvudkrav för forskningen för att skydda individen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
I min studie har jag att tillgodosett informationskravet och samtyckeskravet genom att 
informera intervjupersonerna om syftet med undersökningen, att deras deltagande helt och 
håller bygger på frivillighet och att de när som helst kan välja att avbryta utan att det får några 
negativa konsekvenser för dem. Alla intervjupersoner har samtyckt till att intervjuerna har 
spelats in. Jag har utifrån konfidentialitetskravet också informerat intervjupersonerna om att 
alla personuppgifter hanteras så att ingen utomstående kan komma över dem och att deras 
medverkan i studien kommer att vara avidentifierad så långt som möjligt. Som jag nämnt i 
avsnittet om urval, har jag också varit försiktig med hur jag har beskrivit intervjupersonerna 
för att undvika identifiering. I avsnittet där resultatet presenteras har jag valt att kalla 
intervjupersonerna för IP och ett nummer, samt att genomgående använda pronomenet "hen". 
Citaten har också kamouflerats när det gäller orthänvisningar och partinamn, för att 
intervjupersonerna inte ska kunna identifieras utifrån sina citat. Vid ett tillfälle används 
partinamn i ett citat, då dessa belyser en poäng gällande identifikation med parti. Jag har 
bedömt att detta inte kan röja intervjupersonens identitet, eftersom det rör sig om ett stort parti 
och det inte finns någon geografisk hänvisning. Med hänvisning till nyttjandekravet har jag 
också att informerat om att all data som samlas in enbart kommer att användas i denna studie 
och att informationen sedan förstörs.  

 
5. Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av min studie. Jag har funnit fem steg som 
varit genomgående för alla intervjupersoner och jag kommer att presentera dessa för att 
beskriva hur de sammantaget utgör den process som är förklaringen till att man i vuxen ålder 
väljer att gå med i ett politiskt parti med avsikten att vara aktiv inom detta parti. Stegen är 
följande: Att ha lärt sig att politik är viktigt, Erfarenhet av att kunna påverka, Identifikation 
med parti, Partimedlemskap som plattform för aktivitet och Inspirerad av enskild händelse.. 
Jag har valt att presentera stegen i den ordning de kronologiskt oftast verkar följa på varandra. 



 18 

Ordningen på de första två stegen verkar dock inte spela någon roll för resultatet. 
Intervjuperson har i texten förkortats till IP och ett nummer, som inte nödvändigtvis 
motsvarar i vilken ordning intervjun gjordes. I slutet av avsnittet kommer jag också att göra 
en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Steg 1 - Att ha lärt sig att politik är viktigt  
Under det här temat beskriver jag hur själva synen på politik som något som är viktigt och 
som kan göra skillnad har framkommit hos intervjupersonerna. Denna syn på politik har 
uppstått i olika lägen i livet hos intervjupersonerna, men de har den alla gemensam. Alla 
intervjupersonerna har nämnt att politik funnits med i deras liv på ett eller annat sätt innan de 
valde att gå med i sina respektive partier. De har antingen lärt sig att samhällsfrågor och 
politik är viktigt under uppväxten eller så har det kommit senare i livet genom andra 
sammanhang.  
 
IP6 berättar om sin uppväxt i ett politiskt intresserat hem med mycket diskussion med 
föräldrar och syskon. Politik är här så pass viktigt att mamman inte ens för att rösta på sitt 
eget barn skulle frångå sina egna ideal. Här framkommer att synen på politik som något 
viktigt kan grundläggas redan tidigt i livet: 
 
Min mamma var och är egentligen klassisk liberal. Väldigt tydlig i sin ideologiska kompass 
sådär. Jag tror fan inte att hon skulle rösta på mig idag ens, vad jag än kandiderade till 
faktiskt (skratt). Ja, det är på den nivån, lite så där. Men, hon har aldrig sett nåt värde i att vi 
ska ta över det, utan vi ska gå vår egen väg i det. [...] Det är ett politiskt hem, men ingen 
ideologisk fostran på det sättet alls. Mycket diskussioner.  
 
Citatet visar att IP6 i hemmet har fått lära sig att politik är viktigt och fått en vana vid att 
diskutera politik som hen tagit med sig vidare i livet.  
 
IP4 har däremot inte vuxit upp i ett hem som varit överdrivit politiskt, utan här har kontakten 
med politik kommit in senare i livet. IP4 hade en svärmor som befann sig på en sådan position 
inom politiken att hon kunde göra skillnad på ett konkret sätt och IP4 berättar om hur hen 
påverkats av kontakten med henne: 
 
Min före detta svärmor var Landstingsstyrelsens ordförande, eller nåt sånt, och aktiv inom 
kvinnorförbundet i XX [landskap]. Under och inför och efter valet [årtal] pratade vi 
jättemycket och jag såg verkligen upp till henne och älskade att prata just politik med henne.  
 
IP4 har lärt sig att uppskatta politik som något viktigt och intressant genom att samtala med 
en närstående person som blivit en förebild. 
 
Flera av intervjupersonerna har också stött på politik i andra sammanhang via arbete eller via 
eget engagemang utanför politiken och på så sätt fått inblick i hur politik kan fungera. IP2 har 
genom sitt arbete som egenföretagare varit inblandad i ett samverkansbolag som arbetar för 
att stötta handeln och anordna olika arrangemang i city. I detta sammanhang har hen också 
haft samarbete med lokala politiker inom kommunen och sett hur politik gör skillnad. Hen 
pratar om hur samarbetet mellan två politiker från olika sidor av de politiska partiblocken 
samarbetat: 
 
Vi äger gemensamt [samverkansbolaget] och där finns kommunen med som intressenter. Och 
där har jag suttit med i många många år och har över tid också lärt känna de lokala 
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politikerna och tjänstemännen, inte alla kanske, men de jag har kommit i kontakt med. [...] 
Jag har ju i den roll jag har haft i [...] fått se NN och YY [lokala kommunpolitiker] både förra 
mandatperioden och dessförinnan. De har haft ett bra symbiotiskt samarbete... 
 
Här framkommer att IP2 fått insyn i politiskt arbete genom sitt eget arbete och även lärt känna 
lokala kommunpolitiker som samarbetat på ett bra sätt trots olika partifärger, vilket givit ökad 
insikt om hur politik kan bedrivas och göra skillnad lokalt i samhället. 
 
IP3 har också lärt sig att politik kan göra skillnad. Hen berättar hur hens släktingar velat 
förmedla hur de påverkats av att leva i ett land med en totalitär regim, vilket hen har tagit till 
sig av: 
 
När jag var liten var jag väldigt mycket hos min mormor och styvmorfar och båda två var ju 
krigsveteraner, så det var liksom de historierna som jag växte upp med, där min mormor i 
princip förklarade hur det gick till i [land], från det att [land] var ett någorlunda fritt land till 
att nazisterna tog över [... ]Det har ju jag fått med mig liksom, att inga totalitära ideologier 
och nåt sånt där skit. 
 
Här kan man se hur IP3 kommit i kontakt med politik redan under sin uppväxt och då lärt sig 
att politik kan påverka och även ha stora negativa konsekvenser. 
 
Det första steget har handlat om att man fått en syn på att politik är viktigt och kan göra 
skillnad. Utan en sådan uppfattning är det knappast troligt att man väljer att gå med i ett 
politiskt parti för att vara aktiv inom detta.  

5.2 Steg 2 - Erfarenhet av att kunna påverka 
Under detta tema visar jag hur intervjupersonerna har positiva erfarenheter sedan tidigare av 
att kunna påverka saker i samhället. Denna påverkan har handlat om att göra skillnad både för 
sig själv och för andra. Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de har positiv erfarenhet 
av att ha försökt påverka och förändra som de sedan tagit med sig in i partipolitiken. Alla 
intervjupersonerna framstår som mycket engagerade personer med ett driv att konkret vilja 
förändra, vilket har tagit sig olika uttryck innan de hittade till partipolitiken. 
 
IP1 pratar om hur hen har erfarenhet av att påverka sin omgivning sedan tidigare. Detta har 
skett i jobbsammanhang och även på fritiden, då hen löste problemet med att det inte fanns 
något innebandylag på orten: 
 
[...]jag har nog alltid försökt att påverka där jag är. Till exempel har jag jobbat, så har jag 
försökt påverka saker på jobbet så att jag får det bättre. När jag växte upp var vi några 
stycken som fick för oss att vi ville börja spela innebandy och det fanns inte innebandy 
nånstans i närheten, så vi startade ett innebandylag.  
 
Här illustrerar citatet hur även IP1 har en vana av att kunna påverka sin omgivning och att hen 
har lyckats göra skillnad för sig själv och andra. IP1 har genomdrivit idéer och förändringar 
med positivt resultat, vilket påverkat både hen och omgivningen. 
 
IP4 pratar om sitt engagemang genom åren, vilket har tagit sig olika former. Hen berättar att 
samhällsengagemanget har varit långvarigt, men att just den delen som handlar om att konkret 
påverka omgivningen främst kommit genom elevråd och studentkår: 
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Jag har alltid haft något engagemang. Passivt som stödmedlem i Amnesty, Greenpeace, Röda 
korset och Plan. Och fadder åt en orangutang. Men även aktivt. Jag  satt hela grundskolan i 
elevrådet och var elevrådsordförande i 8:an. Sen var jag elevrådrepresentant på gymnasiet. 
När jag började plugga engagerade jag mig i kåren. Första året i utskott, andra året i 
styrelsen, 3:e året som heltidsarvoderad presidual och 4:e året satt jag i studentfullmäktige.  
 
Här kan man se att IP4 en vana av att engagera sig och att påverka sin egen sociala miljö. Att 
engagera sig i forum där man påverkar inom ramarna för en formell organisation, som 
exempelvis studentkåren, kan bidra till att man lättare kan ta till sig arbetssättet inom 
partipolitik. 
 
IP2 har en gedigen erfarenhet av att kunna påverka och då utifrån sitt yrkesliv, där hen varit 
van att ta ansvar för sitt eget företag och få saker gjorda. Styrelsearbete innebär att påverka 
och fatta beslut, och i det aktuella forumet har det också rört sig om ett slags socialt 
ansvarstagande, givet organisationens utformning: 
 
...jag har varit engagerad tidigare... I mitt yrkesverksamma liv, så har jag varit 
egenföretagare, drivit butik här i stan och varit engagerad i vårt forum [samverkansbolag] 
som samlar alla handlare och restaurangmänniskor. Och i det så har jag suttit i styrelsen... 
 
IP2 har genom sitt egenföretagande och styrelsearbete haft ett organiserat engagemang och 
fått en stor erfarenhet av att själv vara aktiv för att göra skillnad och få saker att hända för sig 
själv och för andra. 
 
Detta andra steg har handlat om vikten av den egna erfarenheten av att kunna påverka och 
göra skillnad. Den har varit gemensam för alla intervjupersoner och kan komma olika håll. 
Intervjupersonerna har skapat en positiv erfarenhet av att driva frågor och påverka situationen 
för fler än sig själva. 

5.3 Steg 3 - Identifikation med parti  
Här beskriver jag hur intervjupersonernas identifikationsprocess har sett ut när det gäller 
vilket parti de skulle gå med i och att detta beslut kan bottna i såväl ideologi som sakfrågor. 
Intervjupersonerna har reflekterat, gjort övervägningar och kan alla motivera hur de tänkt vid 
sina val av partier. Det framkommer att man inte nödvändigtvis måste ställa sig bakom allt ett 
parti representerar för att välja det partiet, utan att det räcker med delar.  
 
Ett exempel hur ideologin fick styra visar sig i följande citat. IP1 hade bestämt sig för att det 
var dags att engagera sig och beskriver hur hen noggrant tog reda på fakta för att kunna välja 
vilket parti som passade bäst: 
 
[...]inför valet är det ju rätt lätt att hitta partiprogram så jag började skumma lite på såna, på 
dem som jag tänkte var alternativa partier som jag skulle kunna tänka mig. Och sen kom jag 
fram till att, partiprogram i all ära, sakfrågor kan ändras ganska bra, så jag började läsa, så 
här, bakgrundsidéer och...ideologi och värderingar i stället. Och ju mer jag läste på, desto 
mer självklart blev det för mig - det här sympatiserar jag mest med. 
 
Citatet belyser att valet av parti var en ganska omfattande process, och hur IP1 gick från att 
titta på sakfrågor till att sedan hamna i att ideologin var viktigare än sakfrågorna i avgörandet 
vid valet av parti. IP1 reflekterade över och förhöll sig till de olika partiprogrammen och 
valde parti utifrån det som stämde bäst överens med hens värderingar och sympatier. 
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Ett annat exempel visar hur sakfrågor kan vara avgörande vid valet av parti, vilket var fallet 
för IP2, som hade flera olika sakfrågor som engagerade, och här får en av dem illustrera detta: 
 
Ja, oerhört starka sakfrågor. En sakfråga jag kommer ihåg att jag gick igång på väldigt 
mycket där och då var det här med RUT och ROT och det som hände när sossarna hotade 
med att dra in RUT[...]  
 
IP2 uttrycker hur valet av parti kan vara grundat i att man upplever att partiet har samma 
värderingar som en själv i de sakfrågor som är viktiga för en. IP2 hade starka känslor kring 
RUT och ROT, men också när det gällde andra sakfrågor och det motiverade hen att välja ett 
parti som drev dessa. Här lyfts alltså delar av partipolitiken fram som starkt bidragande orsak 
till val av parti. 
 
För IP4 handlade identifikationsprocessen om att förhålla sig till en blandning av ideologi och 
sakfrågor, men också en fråga om hur ett dåligt bemötande av ett parti öppnade dörren till ett 
närliggande alternativ. Utifrån enbart ideologiskt resonemang kände hen sig som en 
vänsterpartist, men hen kunde ändå tänka sig att låta en sakfråga fälla avgörandet vid 
partivalet: 
 
Enkelt val -  jag bemöttes otroligt arrogant av Vänsterpartiet i min stad och kände att jag var 
som en vänsterpartist som tyckte att vissa privata alternativ var ok. Då blev jag 
socialdemokrat. 
 
Ideologi kan vara liknande inom olika partier och då kan sakfrågor fälla avgörandet vid valet 
av parti. Att IP4 först övervägde medlemskap i ett annat parti, men valde bort detta på grund 
av dåligt bemötande belyser att gränserna för vad som är "rätt" parti kan vara ganska suddiga 
och att identifikationsprocessen inte alltid kräver att det finns en helhetsbild att ställa upp på. 
IP4 hade dock klart för sig vilken ideologi hen sympatiserade med, och då fick sakfrågan 
angående vissa privata alternativ bli avgörande för valet. 
 
IP3 har tidigare varit partimedlem och då engagerad i ett annat parti, och berättar om sina 
tankar vid bytet av partimedlemskap: 
 
Det finns egentligen inget parti som jag står för till hundra procent. Nu är [partinamn] det 
partiprogrammet jag tycker allra bäst om. 
 
Här framkommer att man inte måste hålla med om allt vare sig det gäller ideologi eller 
sakfrågor, utan att det räcker med att man sympatiserar mer med det valda partiets 
partiprogram än de andra partiernas för att välja medlemskap i just det partiet. Vilket parti 
man identifierar sig med behöver inte heller vara beständigt, utan kan komma att ändras. IP3 
har reflekterat och förhållit sig till olika partiers respektive partiprogram och aktivt valt att 
byta partitillhörighet när hen känt att ett annat parti varit mer representativt för hens åsikter. 
 
Detta steg har handlat om att partimedlemskap kan hängas upp på olika delar -  ideologi och 
sakfrågor - och att ett beslut om medlemskap inte kräver full åsiktslojalitet mot partiet i alla 
frågor, utan att det räcker med att man kan identifiera sig med delar av partiets åsikter för att 
välja det partiet. Alla intervjupersoner har kunnat tala om vad det är som gjort att de valt just 
sitt parti, och det kräver att man bildar sig en uppfattning om alternativen. Man behöver kunna 
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identifiera sig med partiet ideologiskt i tillräckligt stor omfattning, eller återfinna de sakfrågor 
man främst brinner för inom partiet, för att välja detta parti. 

5.4 Steg 4 - Partimedlemskap som plattform för aktivitet  
Här kommer jag att belysa hur intervjupersonerna valt att bli medlemmar i sina respektive 
partier utifrån en avsikt om att vara aktiv inom sitt parti. De uttrycker alla att de vill påverka 
och bidra i olika frågor i samhället. Gemensamt för intervjupersonerna är också att de 
antingen uttrycker att de vill påverka en helhet genom partipolitiken, eller att den/de frågor de 
främst velat påverka faller inom ramen för partipolitikens möjlighet att påverka, och att 
alternativet att vara politiskt aktiv utanför partipolitik därför inte är aktuellt. De ser 
partipolitiken som en plattform att utgå ifrån för sin politiska aktivitet. 
 
IP3 berättar om att hen alltid velat agera och vara aktiv om hen ska vara med i något och att 
detta även gäller inom partipolitik: 
 
Ja, alltså, om jag ska gå med i nån klubb eller förening eller sitta i nånting sånt, då vill jag 
inte vara passiv medlem. Jag vill inte bara sitta och vara tyst... Jag har alltid varit sån att ska 
jag gå med då ska jag göra allt också. 
 
Här framkommer att IP3 haft ambitionen att gå med i partiet för att kunna agera och påverka 
och inte bara vara stödmedlem. Hen vill vara med i sitt parti för att vara aktiv. 
 
Uttryck som återkommer genomgående hos intervjupersonerna är att de vill påverka och 
bidra, och de ser möjligheten att göra detta inom ramen för partipolitik. IP2 berättar om hur 
hen tänkt kring att bidra med sina erfarenheter och kunskaper: 
 
...jag kände att jag ville engagera mig, att jag ville ta nån slags samhällsansvar på nåt vis. 
Inte bara sitta och klaga utan försöka bidra. Jag är ändå en van styrelsemänniska, jag är van 
vid det liksom [...] och jag kände också att jag ville ta ett större ansvar om det var så att det 
fanns intresse för partiet att ta tillvara på det. 
 
Här visar citatet att IP2 vill bidra till samhället genom att erbjuda sitt parti de kunskaper hen 
har som kan vara användbara inom politiken. Hen ser att partipolitiken kan utgöra en 
plattform för att kunna bidra och ta ansvar för samhället på sätt som hen är van vid. 
 
IP6 var fackligt engagerad vid tillfället för sina funderingar kring att välja partipolitiken som 
plattform för påverkan och berättar om hur tankarna gick och om frustrationen att inte nå dit 
hen ville med sitt fackliga engagemang: 
 
[...]och nånstans där så växte en frustration fram kan man säga, kring att vara i nån ständig 
slags opposition. I stället för att försöka påverka makten så ville jag kanske eftersträva att 
vara en del i de som får vara med och påverka på riktigt, som har det tydliga mandatet. Och 
det är väl nånstans utifrån det, den övergången från att känna att jag kommenterar politiken, 
för det är i mångt och mycket det man tyvärr gör som facklig, även om man får fira de små 
segrarna ibland. 
 
Detta visar hur IP6 vill använda partipolitiken för att kunna påverka, eftersom den utgör en 
arena för makten på ett sätt som engagemanget i facket inte gör. Den partipolitiska 
plattformen för inflytande är större och ser annorlunda ut och IP6 ser större möjligheter att ta 
ett större grepp, och påverka på riktigt från den. 
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IP3 lyfter fram hur även privata frågor kan ligga till grund för att välja partimedlemskap som 
plattform att påverka ifrån: 
 
...då var jag med om en skilsmässa och en vårdnadstvist och behandlades så fruktansvärt illa 
[...] och såg hur rättslös man var och barnen också [...], så jag började ju reagera, för jag är 
ju en sån här som gräver i saker och vågar kritisera. [...]och ju mer jag grävde ju mer såg jag 
andra saker också. Det är ju fortfarande egentligen grundsakfrågan som jag vill jobba 
politiskt för. 
 
Här framkommer hur en specifik sakfråga blev så viktig att påverka att IP3 valde partipolitik 
som utgångspunkt för att kunna göra detta eftersom frågan ligger inom politikens område, 
men att det även med tiden tillkom fler frågor som hen ville påverka. Den intressanta 
sakfrågan låg inom ramen för partipolitikens påverkansmöjligheter och sedan kunde IP3 
använda partipolitik som plattform för ytterligare frågor som hen blivit engagerad i. 
 
IP4 får runda av detta tema, då dhen kort och koncist uttrycker ett helhetsperspektiv, vilket 
verkar vara ganska vanligt när man väljer att engagera sig partipolitiskt: 
 
Jag ville inte dutta runt i småfrågor utan kände att jag ville engagera mig i helheten, alltså en 
organisation som tar ansvar för hela samhället och inte bara intressefrågor. 
 
Här belyser citatet hur partipolitiken erbjuder en plattform för att vara med och påverka en 
helhet, till skillnad från andra slags organisationer med ett politiskt intresse där enskilda 
sakfrågor ofta står i centrum. 
 
Sammanfattningsvis så har detta steg handlat om att intervjupersonerna haft syftet att använda 
partipolitiken som en plattform för att aktivt kunna påverka de frågor man är intresserad av 
och för att kunna bidra till samhället. De frågor man har velat påverka har återfunnits inom 
partipolitiken och man har därför valt partipolitik framför andra eventuella politiska 
alternativ, oavsett om man främst varit intresserad av att påverka i särskilda sakfrågor eller att 
påverka samhället som helhet.  

5.5 Steg 5 - Inspirerad av enskild händelse 
För att gå med i ett politiskt parti har intervjupersonerna alla på ett eller annat sätt angivit 
något som gått att identifiera som den inspiration som fått dem att faktiskt ta steget. 
Gemensamt för intervjupersonerna är att de kan sätta fingret på vad det var som slutligen fick 
dem att bestämma sig för att gå med i sitt parti för att engagera sig. Detta kan vara inspiration 
från en händelse, en person eller en omständighet och jag kommer att presentera detta nedan.  
 
Här berättar IP6 om när hen bestämde sig för att gå med i sitt parti. Det var när hen i ett 
fackligt sammanhang träffade en företrädare för partiet, som kunde tydliggöra på vilket sätt 
och i vilket sammanhang som IP6 passade bra i partiet: 
 
Det var han som, för mig, för första gången på ett tydligt sätt kunde sätta de frågor som på 
nåt vis var mina, alltså framför allt utbildningspolitiken, i en större omställningskontext, om 
man så säger. Som verkligen fick mig att kanske förstå att det fanns en plats och ett utrymme 
för människor som kommer med min kompetens och som har en sån profil in i det här. Så, 
mycket kommer ur honom. [...] Jag skulle inte säga att han värvade mig, för värvad det var 
jag nog redan, men just att gå från sympatisör till att vilja vara en del, skedde via honom. 
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Här beskriver IP6 hur det var en enskild person som inspirerade och blev avgörande för att 
hen skulle kunna se sin egen presumtiva roll i politiken och tog steget och valde att bli 
verksam i ett parti. 
 
Det kan också handla om en händelse som inspirerat, och IP4 berättar om hur det gick till när 
hen lyssnat på en debatt där skillnaden mellan de olika partiernas politik tydliggjordes och 
hen då bestämde sig för att bli medlem: 
 
Efter att ha hört Göran Hägglund debattera mot Mona Sahlin. Mona ifrågasatte att rika 
kunde få gräddfiler inom vården och frågade om vi verkligen ska göra skillnad mellan 
skomakarens son och direktörens dotter på vilket Göran svarade något i stil med "om du 
väljer att se det så, så ja". Det var den sista knuffen jag behövde så jag gick direkt efter 
debatten till valcentret och registrerade medlemskap.  
 
IP4 belyser hur en debatt rörde upp känslor och kom att utgöra den enskilda händelse som låg 
bakom att hen valde att ta steget och bli partimedlem. 
 
För IP2 handlade det mycket om att få chansen att engagera sig och bidra till samhället, och 
hen lyfter fram att tidpunkten var rätt när hen trappat ned sitt arbete i det egna företaget och 
hade tid över: 
 
Så då kände jag att ska jag göra nåt annat här i livet så ska jag göra det nu. [...] och sen då 
på vårkvisten när jag började trappa ner mitt arbete i butiken för successiv överlämning så 
träffade jag NN (lokal kommunpolitiker). "Jag tror att det är dags att gå med i partiet", 
skojade jag. [...]Jag visste att jag skulle få lite tid över och jag kände så här att jag kan inte 
bara plugga, då sitter jag ju innanför mina dörrar. Jag kände att jag ville kolla läget 
litegrann här nere i kommunhuset och se hur det funkar liksom. 
 
Här framkommer att det handlade om ett läge i livet som var rätt, och att förändringen det 
medförde att sluta arbetet som egenföretagare och börja studera blev en omständighet som 
gjorde att IP2 inspirerades till att ta steget att engagera sig i partipolitik. 
 
Sammantaget så utgör detta det sista steget i processen mot att bli partipolitiskt aktiv. 
Intervjupersonerna hade redan med sig uppfattningen om att politik är viktigt och kan göra 
skillnad och att de själva har möjlighet att påverka, samt identifierat ett för dem lämpligt parti 
och kommit fram till att just partipolitiken skulle utgöra den bästa plattformen för deras 
engagemang. I det sista steget framkommer att de inspirerats vid något speciellt tillfälle av en 
händelse, person eller omständighet. Därmed fick de den sista knuffen som behövdes för att 
bestämma sig för att det var dags att engagera sig partipolitiskt.  

5.6 Sammanfattning av resultatet 
Jag har utifrån de genomförda intervjuerna kunnat formulera en teoretisk förklaring utifrån 
syftet med undersökningen, vilket var att ta reda på hur stegen ser ut i den process som leder 
till att man går med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktig när man är en person som 
befinner sig mitt i livet. Förklaringen är uppdelad i fem olika steg, vilka verkar följa på 
varandra i samma ordning hos alla intervjupersoner, med undantag för de två första stegen, 
där ordningen kan variera. Stegen jag har funnit är följande:  
 
 



 25 

1. Att ha lärt sig att politik är viktigt  
Detta steg handlar om att man kommit att bilda sig uppfattningen att politik är något viktigt, 
vilket kan ske under uppväxten eller senare i livet. 
 
2. Erfarenhet av att kunna påverka 
Detta steg handlar om att man behöver ha erfarenhet eller vana av att kunna påverka saker 
samhället för sig själv och för andra. 
 
3. Identifikation med parti 
I detta steg väljer man vilket parti som passar en, vilket kan avgöras av såväl ideologi som 
sakfrågor eller en blandning av dessa. 
 
4. Partimedlemskap som en plattform för aktivitet 
Detta steg handlar om att man väljer partipolitik som plattform för att påverka eller bidra med 
syfte att vara aktiv, och för att det man vill påverka ryms inom just partipolitiken och inte 
någon annan typ av politisk organisation. 
 
5. Inspirerad av enskild händelse 
Detta steg handlar om att man påverkats av någon händelse, person eller omständighet som 
inspirerat till att ta steget att bli partimedlem just då.  
 
Om alla dessa steg i processen inträffar leder detta till resultatet att man som vuxen person 
mitt i livet går med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv.  

6. Diskussion 
I det här avsnittet kommer jag att diskutera huruvida jag har uppfyllt syftet för uppsatsen, 
samt hur resultatet förhåller sig till den tidigare forskningen. Jag kommer också att presentera 
ett teoretiskt ramverk för att kontextualisera mitt resultat och diskutera hur teorin förhåller sig 
till resultatet. Vidare kommer ett avsnitt som behandlar metodologiska reflektioner och sedan 
ett avsnitt om några avslutande reflektioner och idéer till vidare forskning. 

6.1 Syfte  
Under den här rubriken går jag igenom hur jag anser att jag uppfyllt syftet med 
undersökningen och för en mer värderande diskussion kring resultatet i dess sammanhang.  
 
Studiens syfte har handlat om att belysa hur den process ser ut som leder till att man väljer att 
gå med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv när man är en person som befinner sig mitt 
i livet. Jag har i min undersökning haft ett processorienterat perspektiv till frågeställningen 
och jag har använt mig av intervjuer för att besvara denna. Genom mitt metodval fick jag 
möjligheten att ge en generell förklaring utifrån ett fåtal fall och resultatet går att sammanfatta 
i fem steg som tillsammans stegvis bygger en teoretisk förklaring, vilka har presenterats i det 
tidigare resultatavsnittet.  
 
Det som framträder tydligt är stegen sker just i en process. Det handlar inte om enskilda beslut 
som följer på varandra, utan stegen följer på varandra i en process. När det gäller kronologin i 
stegen så verkar det som att det inte spelar någon roll i vilken ordning de två första stegen, att 
ha lärt sig att politik är viktigt och erfarenhet att kunna påverka, inträffar. Dessa steg har 
skett i olika skeden i intervjupersonernas liv och ibland varit sammanvävda tidsmässigt. 
Resterande steg följer kronologiskt på varandra. Resultatet tyder på att det är ett krav att ha 
genomgått de två första stegen för att man ska komma till nästa steg, identifikation med parti, 
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men att det kan ta olika lång tid innan detta steg i processen också tas. Somliga 
intervjupersoner har haft lättare med identifikationsprocessen än andra och de har förhållit sig 
till den på olika sätt - jämfört partiprogram, läst om ideologier eller låtit enskilda sakfrågor 
fälla avgörandet. Här kan man anta att om de inte kunnat identifiera sig med något parti i 
tillräcklig utsträckning så hade det varit möjligt att engagemanget förlagts till något annat 
politiskt sammanhang utanför den representativa demokratin. Nu verkar det ändå som att det 
räcker med att man håller med om delar av ett partis åsikter för att välja just detta, och det kan 
underlätta steget att faktiskt engagera sig partipolitiskt. Även det faktum att man haft som 
avsikt att vara aktiv när man sökt partimedlemskapet ser ut att vara avhängigt 
identifikationsprocessen på det viset att intervjupersonerna sett att de kunnat driva sina frågor 
”under partiflagg” i det parti de valt. De har velat vara aktiva och påverka och bidra. Att välja 
partimedlemskap som plattform för aktivitet ger intervjupersonerna tillgång till en stor 
plattform, och resultatet tycks tyda på att det kan ge effekt i form av att engagemanget 
utvidgas till att gälla fler områden än det som var den ursprungliga anledningen till 
medlemskapet. Det verkar som att när man kommit så långt i processen som att man 
genomgått de första fyra stegen, så är man tillräckligt öppen för att ta det sista steget, 
inspirerad av enskild händelse. Den sista knuffen mot att ta steget och bli partimedlem ser ut 
att kunna ta sig olika uttryck, i form av att man träffat någon inspirerande person eller upplevt 
att ett läge i livet varit rätt, men föregås till synes alltid av de föregående stegen, som ”öppnat 
upp” personen för möjligheten att välja just partipolitik som sin möjlighet att påverka. 
Sammantaget bygger de fem olika stegen processen i sin helhet som leder till resultatet att 
man blir partipolitiskt aktiv mitt i livet. 

6.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera resultatet av min undersökning i förhållande till 
den tidigare forskningen och jag har utgått ifrån de indelningar av teman som finns under 
rubriken - sjunkande medlemsantal i politiska partier, orsaker till politiskt deltagande samt 
orsaker till deltagande hos unga. 
 
När det gäller sjunkande medlemsantal i politiska partier är trenden tydlig - det blir allt färre 
människor som väljer att engagera sig partipolitiskt. Som jag tagit upp i avsnittet om tidigare 
forskning så finns det mönster som tyder på att det traditionella politiska engagemanget är på 
nedgång, men att det finns en uppgång i ett bredare politiskt engagemang. Det rör sig då om 
mer individuellt utformade politiska handlingar, och människor tenderar att ägna sig åt andra 
sorters politisk aktivitet än just partipolitik i högre utsträckning är tidigare. I min 
undersökning har jag valt att fokusera på de människor som faktiskt väljer att engagera sig 
politiskt inom ramarna för partipolitik och som valt att göra det i en samtid där allt färre går 
med i ett politiskt parti. Mina intervjupersoner har lärt sig att politik är viktigt och gör skillnad 
och de har valt att engagera sig i just partipolitik, eftersom de identifierat det som rätt 
plattform för att kunna påverka det de vill påverka. De har också sedan tidigare skaffat sig en 
erfarenhet av att kunna påverka saker i samhället. Utan att anse att traditionell representativ 
demokrati gör skillnad och är viktig, eller utan att själv ha positiv erfarenhet av att kunna 
förändra i samhället, är det inte särskilt troligt att någon väljer partimedlemskap som 
plattform för sin politiska aktivitet. 
 
Beträffande representativiteten hos partimedlemmar tyder den tidigare forskningen på att 
partimedlemskap aldrig motsvarat resten av den demografiska sammansättningen och 
skillnaderna återfinns bland annat i ålder, där partipolitiskt engagerade är äldre än resten av 
befolkningen. Dock ser representativiteten ändå ut att ha förbättras gentemot hur det har sett 
ut tidigare när det kommer till andra aspekter, som kön och inkomst. När det kommer till 
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utbildningsnivå finns fortfarande en skillnad, och partimedlemmar tenderar att ha högre 
utbildning än den genomsnittliga befolkningen. Intervjupersonerna i min studie är i åldrarna 
34-50 och befinner sig alltså i den yngre till mittersta delen av den ålderskategori som 
återfinns inom partipolitiken. Eftersom jag inte har lagt fokus på utbildningsnivå eller andra 
bakgrundsfaktorer som inkomst eller facklig tillhörighet, så går det inte att se några 
kopplingar mellan dessa markörer och att gå med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv 
när man är en person mitt i livet. 
 
I avsnitten om orsaker till politiskt deltagande och orsaker till deltagande hos unga 
konstateras att politiskt intresse är en utgångspunkt för politiskt deltagande, men att det inte 
förklarar det politiska deltagandet. Det ser ut att krävas ett visst mått av resurser i form av 
bland annat medborgerliga färdigheter för att någon ska delta politiskt och att dessa är ojämnt 
fördelade beroende på utbildningsbakgrund etc. Högre utbildning genererar bättre språklig 
förmåga och även större deltagande i andra slags organisationer och föreningar där man kan 
öva sig i aktiviteter som är viktiga även för politiskt deltagande - såsom exempelvis 
organisering och planering. Även hos yngre människor ökar chanserna till politiskt deltagande 
om de har deltagit i andra slags organisationer tidigare, vilket Quinteliers (2008) studie 
exemplifierar. Att ha fått öva på att ha en ledarroll och vara involverade i beslutsfattande 
verkar främja framtida politiskt deltagande. Detta avspeglas i mitt resultat, där ett viktigt steg 
mot att välja partipolitiskt medlemskap är erfarenhet av att kunna påverka. Alla 
intervjupersonerna i min studie har gemensamt att de har positiv erfarenhet av att kunna 
påverka saker omkring dem. Färdigheter och kunskaper som är användbara inom politiskt 
deltagande ser ut att kunna komma från olika håll, vilket syns i mitt resultat, då 
intervjupersonerna har genomdrivit organiserade förändringar i stort och smått i samhället, 
vilket underlättat deras väg in i partipolitiken.  
 
Något som också nämnts i tidigare forskning som påverkande politiskt deltagande är 
tillgången till fri tid. Detta framkom dock inte i mitt resultat, trots att jag i urvalet valt att ta 
med "livspussel" som ett kriterium, för att komma åt personer som på grund av 
familjesituation och/eller arbete/studier inte har så mycket fri tid att spendera. Jag hade 
förväntat mig att ett tydligt övervägande kring tidsaspekten skulle ha synts i resultatet som en 
del i processen att bli partipolitiskt aktiv, men ingen av intervjupersonerna nämnde detta som 
någon avgörande del i sina berättelser. 
 
Något som också, enligt tidigare forskning är betydelsefullt för ungas politiska engagemang, 
är att det förekommer socialisering i hemmet och påverkan av familj, vilket studien av 
Quèniart (2008) är ett exempel på. De unga människorna har gemensamt att de tidigt kommit 
i kontakt med politik och politiska diskussioner, eftersom föräldrar eller andra närstående till 
dem varit politiskt intresserade. Detta ligger i linje med det resultat som framkommit i min 
undersökning, där det första steget mot att engagera sig partipolitiskt handlar om att ha lärt 
sig att politik är viktigt och att detta funnits hos intervjupersonerna. De har lärt sig att politik 
är viktigt och kan göra skillnad, vilket utgör en inledning och förutsättning för att ta nästa steg 
mot partipolitiskt deltagande.  
 
När det rör sig om yngre människor är tendensen att de är mer inne på individualiserade 
former av politiskt deltagande - exempelvis politisk konsumtion eller engagemang i enskilda 
frågor - vilket kastar ett visst ljus över hur det kommer sig att återväxten av yngre personer i 
de politiska partierna är dålig. Det framkommer i resultatet i min undersökning, under steget 
identifikation med parti, att sakfrågor enskilt kan ligga till grund för att man identifierar sig 
med ett visst politiskt parti och att det inte krävs att man ställer upp på ett partiprogram i dess 
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helhet för att välja medlemskap i det partiet. Under steget partimedlemskap som plattform för 
aktivitet belyser jag hur intervjupersonerna i min undersökning kommit fram till att de frågor 
de velat påverka har återfunnits inom ramen för partipolitiken och att de därför inte sett 
alternativet att vara politiskt aktiv i någon annan politisk form. Så det faktum att yngre 
människor i större utsträckning vill engagera sig i enskilda frågor skulle egentligen inte 
behöva vara ett hinder för dem att identifiera sig med ett politiskt parti och välja partipolitik 
som plattform för sina frågor, vilket framkommer i steget identifikation med parti.  
 
Något som den tidigare forskningen inte tar upp är det sista steget i mitt resultat, nämligen 
inspirerad av enskild händelse, vilket kan förklaras utifrån att den mesta tidigare forskningen 
är kvantitativ och alltså har sökt efter typer och inte steg i en process. Utifrån att min 
undersökning baserats på AI som metod har fokus legat på söka processen, vilket lett till att 
jag kunnat identifiera steg 5 som en väsentlig del i att välja partipolitiken. 

6.3 Teoretiskt ramverk 
Som jag i inledningen av denna studie tagit upp så är den parlamentariska demokratin en 
krympande politisk arena. Samhället förändras och politiken med det. Enligt 
Demokratiutredningen (2014) finns risken att den representativa demokratin urholkas i takt 
med att de politiska partierna tappar medlemmar och allt fler människor väljer andra vägar för 
sitt politiska engagemang. Färre människor väljer att engagera sig i politiska partier och de 
som ändå gör det blir allt äldre. I min undersökning har jag berättat hur det trots negativa 
tendenser ändå finns människor som väljer att engagera sig i politiska partier och 
representativ demokrati. I det här avsnittet kommer jag diskutera och kontextualisera mitt 
resultat i förhållande till en teoretisk referensram, där jag vill ge en bredare bild av 
senmodernitetens påverkan på politiken. Inom ramen för teorier om senmodernitet av Beck 
och Giddens återfinns begrepp som individualisering, reflexivitet, subpolitik och livspolitik, 
som är relevanta för synen på hur politiken utvecklats. Jag har också använt mig av Sörboms 
tankar kring politiskt engagemang, för att se närmre på hur mitt resultat kan relatera till detta.  
 
Inom sociologisk teoribildning kring samhällets förändring förkommer begreppen modernitet 
och senmodernitet (eller högmodernitet). Dessa är begrepp som förklarar överordnade 
sociohistoriska processer och strömningar i samhället och som spelar in när man ser på hur 
politik och synen på politik kommit att förändras. Sörbom (2002:50) beskriver att det 
moderna industriella samhället fortfarande lever kvar i västvärlden, men att det är under 
förändring och har förändrats i så pass stor utsträckning att modernitetsbegreppet inte längre 
räcker till som beskrivning. Medan moderniteten präglades av bland annat välfärdsstatens 
framväxt, industrialisering, ökad sekularisering och parlamentarism, så kännetecknas det 
senmoderna samhället i stället av ett tjänstesamhälles framväxt, ökad globalisering och en 
ökad individualisering, där individen fått ett större oberoende gentemot de kollektiva 
aktörerna, som kyrka, stat och politiska partier (Sörbom 2005:26). Senmodernitetsbegreppet 
är enligt Sörbom (2005:25) rimligt att använda från 1970-talet och framåt, även om det inte 
finns någon specifik tidpunkt för när senmoderniteten kan sägas ha uppkommit. Inte heller 
kan man säga att moderniteten är i samma fas överallt, utan detta skiljer sig mellan olika 
platser i världen.  
 
En av de viktigaste följderna i förskjutningen från modernitet till senmodernitet är det som 
Beck benämner individualisering. Beck menar att individualisering handlar om att människor 
frigörs från industrisamhället och att dess livsformer upplöses för att sedan avlösas av andra 
livsformer, där individerna själva måste forma och sätta samman sina liv (1996:134). 
Moderniseringen har medfört att samhället utvecklats från ett industrisamhälle till ett 
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risksamhälle, där en av skillnaden är att riskerna har övergått från att vara tämligen konkreta 
till att utgöras av risker av mer abstrakt karaktär. Människan i risksamhället är inte skyddad 
av nationella gränser eller geografiska avstånd, som tidigare kunde utgöra skydd mot 
industrisamhällets faror. Beck (1995:33) identifierar två faser i den moderna 
samhällsutvecklingen, där den första handlar om att farorna och konsekvenserna uppkommer 
ur systemet, men inte diskuteras offentligt på grund av att det råder en samhällelig uppfattning 
om riskerna går att kontrollera och därmed kan tolereras. I den andra fasen ser 
industrisamhället sig självt som ett risksamhälle, där dess institutioner skapar och legitimerar 
faror som de inte kan kontrollera. Exempel på faror i risksamhället är hotet mot naturen, 
hälsan och maten (Beck 1998:52). Hoten i risksamhället är inte på samma sätt som tidigare 
hot knutna till gränser eller klasstillhörighet, eftersom de har en räckvidd som är oberoende av 
dessa faktorer. 
 
Beck (1995:36) beskriver den ökade individualiseringen som att individen "släpps ut ur 
industrisamhället och in i världsrisksamhällets turbulenser". Individen står inför att på egen 
hand hantera de risker och faror som man tidigare hanterade kollektivt i familjegemenskapen, 
den sociala klassen eller gruppen man tillhörde (1995:37). Att individualiseras är heller inte 
ett val som människan har, utan det är ett tvång som kommer av risksamhällets form, där det 
inte längre finns några självklarheter att luta sig mot längre. Individen är tvingad till att skapa 
sin egen självidentitet, levnadshistoria och dess ramar (1995:135). Bördan på individen blir 
därigenom också större när det kommer till att stå för sina val. 
 
Sörbom (2002:52) refererar till Becks beskrivning av hur den ökade individualiseringen får 
konsekvenser för politiskt engagemang, där ett slags direkt politiskt handlande - subpolitik - 
skapas utanför de traditionella politiska arenorna. Politiken i industrisamhället tänker kring 
politik som att den går att dela in i en höger-vänsterskala, att den bygger på klassbegreppet 
och att politik är likställt med stat eller ett politiskt system. I risksamhället har politiken rört 
sig bortom stat och politiskt system (Beck 1995:138-139). Människor har fortfarande ett 
politiskt engagemang, men det tar sig andra uttryck än tidigare. Beck (1995:143) definierar 
det som att i subpolitiken återfinns aktörerna utanför det politiska eller korporaktivistiska 
systemet. I den här typen av ny slags politik ändras definitionen för vad som räknas som 
politik och den kommer närmare folks vardag. Beck (1995:171) menar att det överallt i 
samhället kommer att handla om beslut och att det hela tiden uppstår subpolitiska 
handlingsutrymmen. Människor ser tydligare följderna i samhället av sitt eget handlande, men 
genom att se en sammanlänkad handlingskedja är det också svårare att utkräva ansvar, vilket 
kan leda till en känsla av maktlöshet (Sörbom 2002:54).  
 
Med dessa teorier om individualisering och subpolitik i ryggen kan vi se att det finns ökade 
förutsättningar i samhället för individuellt engagemang, och att det politiska engagemanget 
följaktligen borde öka. Kravet på handling finns närvarande för individen, men detta mynnar 
ofta ut i ett subpolitiskt handlande i stället för ett handlande som utspelar sig på de 
traditionella politiska arenorna. Det är lättare att se direkt effekt av sitt eget handlande när det 
sker på individnivå, vilket gör det intressant att se till mitt resultat, där det första steget utgörs 
av att ha lärt sig att politik är viktigt, och där intervjupersonerna påbörjat sin bana mot 
partipolitik genom att ha stött på representativ politik och sett dess påverkansmöjlighet. Även 
när det gäller nästa steg i mitt resultat, erfarenhet av att kunna påverka, går det att göra 
kopplingar till de ständiga val och beslut som följer med senmodernitetens subpolitiska 
möjligheter till individuell handling. Ansvaret för förändring har i och med samhällets ökade 
individualisering förskjutits till att falla tillbaka på den enskilda individen. Intervjupersonerna 
i mitt resultat har engagerat sig förändringsprocesser för att påverka sin omgivning i både 
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individuell och kollektiv form. De har skaffat sig en vana av att som individ kunna göra 
skillnad, vilket de senare kunnat ta med sig in i den representativa demokratin. 
 
Om vi åter ser till politiken under moderniteten, så kännetecknades den enligt Giddens 
(1997:248-250) av emancipatorisk politik. Människan skulle frigöras från historien och 
religionen, och radikalismen, liberalismen och konservatismen var de tre perspektiv som 
erbjöd olika lösningar på detta. Målet med denna frigörande politik var att reducera eller 
utplåna exploatering, ojämlikhet och förtryck, och den ställer krav på rättvisa, jämlikhet och 
deltagande. Denna typ av politik lever kvar i vårt senmoderna samhälle i parlamentarisk form 
och att driva frågor via partipolitik är ett sätt att bedriva emancipatorisk politik. Giddens 
menar att det nu är en ny sorts politik som gör sig gällande i det framväxande senmoderna 
samhället och att denna politik förutsätter en viss frigörelse från traditioner och hierarkisk 
dominans. Denna livspolitik är en politik om val och om livsbeslut och handlar främst om 
sådant som påverkar självidentiteten. Livspolitiken skiljer sig från den emancipatoriska 
politiken på det sättet att människor i det senmoderna samhället inte längre på samma sätt 
behöver strida för sin frigörelse, utan i stället kan fokusera på självförverkligande och 
livsbeslut. I Giddens tappning är självidentiteten ett reflexivt projekt, där man skapar och 
förändrar sin identitet konstant, utifrån sitt sociala sammanhang. Individen gör ständigt olika 
val som formar den reflexiva självberättelsen och som integreras med tidigare erfarenheter 
och gjorda val för att kunna hänga samman och bilda en inre autencitet. Att reflexivt skapa 
och förändra en självidentitet sker under påverkan av såväl influenser från globala fenomen 
som olika experters motstridiga sanningar (Giddens 1997:252-254). Sörbom (2002:57) 
refererar Giddens tankar kring att den reflexiva självidentiteten också har påverkan på 
politiken, då livspolitiken främst handlar om det egna livet och ens identitet.  
 
Gemensamt för Becks subpolitik och Giddens livspolitik är att de syftar till politiska 
handlingar som återfinns utanför det parlamentariska systemet och att dessa handlingar 
bygger på ett helhetstänk kring globalt/lokalt, där den egna personen är en given aktör som 
kan påverka och är sammanlänkad med resten av världen (Sörbom 2002:57). Båda begreppen 
berör handlingar som inte ingår i det parlamentariska systemet, men som begås i avsikt att 
åstadkomma förändring för fler personer än de närmaste omkring en. Exempel på sådana 
politiska handlingar kan vara att man gör individuella politiska ställningstaganden genom att 
inte besöka vissa butiker vars kläder produceras under dåliga förhållanden. Eller att man 
väljer att äta veganskt med hänsyn till djurens rättigheter. Detta kan också knytas till avsnittet 
om tidigare forskning, som handlar om hur aktivister väljer att fokusera på målet före gruppen 
och vikten av individuellt agerande.  
 
Sörbom (2002:69) sammanfattar Becks och Giddens tankar kring reflexivitet som något som 
följer som en del av individualiseringsprocessen. Människors förmåga att identifiera och 
ifrågasätta sin egen roll i förhållande till politiska frågor kallar Beck för politisk reflexivitet, 
och till skillnad från tidigare, då människor på ett annat sätt hade tilltro till auktoriteter, så 
finns ingen självklar tilltro till dessa idag. Idag faller varje individs val och handlingar tillbaka 
på henne själv. Även senmoderna människor använder sig av auktoriteter, normer och 
traditioner för att förhålla sig till samhället, politiken och sina egna tankar och idéer, men 
inget kan tas för givet. Ett ständigt reflekterande krävs, och varje människa måste kunna svara 
för varför hon handlar som hon gör. Enligt Sörbom får detta till följd för det politiska 
engagemanget att det är svårare att hitta kärnan i problemen och även svårare att hitta en 
gemensam syn på hur de ska lösas, då det finns många möjligheter till olika perspektiv och 
tolkningar. Ytterligare en konsekvens av reflexiviteten blir att människor ifrågasätter själva de 
politiska institutionerna som sådana och deras möjligheter till problemlösning. Vardagen har 
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tagit plats som en politisk arena och många av de val vi gör varje dag kan göras i enlighet med 
vår egen politiska uppfattning (Sörbom 2002:65). 
 
Utifrån skillnaderna mellan emancipatorisk politik å ena sidan och subpolitik och livspolitik å 
andra sidan, går det att se kopplingar till det steg i mitt resultat som handlar om identifikation 
med parti. Deltagande i politik i ett modernt samhälle som präglades av en emancipatorisk 
form av politik handlade till stor del om att vara del i en kollektiv rörelse, medan det i mitt 
resultat går att urskilja tydliga drag av livspolitiska beslut och reflektioner kring självidentitet 
i mina intervjupersoners val av parti. Intervjupersonerna har valt att engagera sig i partipolitik 
i konkurrens med andra sätt att göra politiska handlingar och de kan alla redogöra för varför 
de fastnat för just det parti de valt att går med i, vilket kan kopplas till både Becks tankar om 
politisk reflexivitet och Giddens idéer kring självidentitet. Processen att identifiera sig med ett 
parti, utifrån ideologi eller sakfrågor, är ett individuellt ställningstagande och ett exempel på 
den senmoderna människans kapacitet att ständigt vara reflexiv och ifrågasättande. En av 
intervjupersonerna uttrycker tydligt att hen valt sitt parti för att det partiprogrammet var det 
som passade hen bäst just där och då. Intervjupersonerna har valt att gå med i sina respektive 
partier utifrån en tanke om att de kan identifiera sig med vad partierna står för, men de måste 
ändå inte hålla med om allt. De har kunnat inkludera bilden av partiets identitet i sin egen 
reflexiva självidentitet. Samtidigt som politiska partier är ett modernt, och inte senmodernt, 
sätt att ägna sig åt politik på, så kan valet av parti mycket väl sägas präglas av det senmoderna 
sättet att se på politik som något som utgår ifrån individen ansvar. Att välja partipolitik och 
parlamentarism som utgångspunkt för att göra politik återfinns också i den delen av mitt 
resultat som handlar om partimedlemskap som plattform för aktivitet. Intervjupersonerna har 
valt att förlägga sin politiska aktivitet till partierna och parlamentarismen utifrån att de 
bedömt att det är den lämpligaste plattformen för vad de vill åstadkomma. De har även här 
varit reflexiva och tagit individuellt ansvar för sin egen roll i det de vill påverka.  
 
Även om det parlamentariska systemet kan ifrågasättas, då det kan ses som långsamt och 
ineffektivt i dagens senmoderna samhälle, där var och en förväntas kunna stå för sina egna val 
och beslut, så har intervjupersonerna ändå valt att förlägga sin aktivitet till detta politiska 
system, just för att möjligheten att påverka det de vill påverka, finns där. Individerna har 
reflexivt och aktivt valt att engagera sig partipolitiskt i en vardag full av andra möjligheter till 
politiskt engagemang och det gemensamma för deras val handlar om att de sett att det var rätt 
forum för aktiviteten. Att ägna sig åt partipolitik som plattform för ens politiska handlingar 
skulle kunna ses som en modern kvarleva i ett senmodernt samhälle, där det subpolitiska 
alternativet ständigt finns närvarande, men givetvis går det också att ägna sig åt båda. Det 
faktum att människor influeras av både moderna och senmoderna strömningar gör att de också 
kan ägna sig åt olika former av politik parallellt. En måste inte välja det ena eller det andra, 
utan det går att vara aktiv partipolitiker och samtidigt utföra politiska handlingar i vardagen. 
Det går att ägna sig åt både emancipatorisk politik och subpolitik/livspolitik. Om vi drar den 
tanken lite längre skulle vi till och med kunna dra slutsatsen att valet att engagera sig i 
representativ demokrati och emancipatorisk politik kan vara en del av ett slags senmodernt 
reflexivt självidentitetsskapande. 
 
Sörbom (2005:138-139) använder i sin egen forskning, begrepp från både Beck och Giddens 
och menar att subpolitiska och livspolitiska handlingar kan komplettera, men inte konkurrera, 
med organiserat kollektivt handlande. Politik i vardagen ger snabbt resultat för individen - var 
och en kan se till att plasten slängs på rätt ställe eller att gurkan en köper är KRAV-märkt, 
medan politik inom ramen för parlamentarism kräver en kollektiv insats, en tro på kollektiva 
resultat. Eftersom ett steg mot att bli aktiv i ett politiskt parti är att ha lärt sig att politik är 
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viktigt, finns alltså en stor vinst för den parlamentariska demokratin att göra när det kommer 
till att människor faktiskt stöter på politik i vardagen och därmed får chansen att upptäcka att 
politik är viktigt och kan göra skillnad. Detta går också att applicera när det gäller det sista 
steget i mitt resultat, inspirerad av enskild händelse, vilket handlar om att något skett som fått 
intervjupersonerna att ta steget och gå med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv. Att 
först har lärt sig vikten av politik och kunna identifiera situationer i vardagen som politiska 
eller avhängiga politikens påverkan, samt att ha sett möjligheten att själv kunna påverka, är 
väsentligt och ligger till grund för att intervjupersonerna skulle inspireras av exempelvis en 
politisk debatt som enskild inspirerande händelse. Utan att stöta på politik i vardagen kan det 
vara svårt att dels förstå vikten av politik och dels få den sista kicken för att ta steget och 
engagera sig i det organiserade kollektiva handlande som partipolitik utgör. 
 
Sörbom (2005:52-63) uppmärksammar generationsskillnader i syn på politiskt deltagande, där 
människor födda på 1920-talet med självklarhet var med i facket och andra organisationer, 
men inte för att delta aktivt. Man hade tilltro till politiker och att de gjorde vad som krävdes 
för att samhället skulle bli bättre. Politik framstod som något som inte var så påverkbart, utan 
något som andra sysslade med. Att själv vara medlem innebar inte att man måste engagera sig 
eller delta på annat sätt än att gå på möten och få information. Själva handlandet delegerades 
uppåt i organisationen och ofta saknades individuella intentioner att påverka. Medlemskapet 
utgjorde ett slags socialt arv och det var främst personer i den politiska toppen som 
förväntades vara aktiva. Människor födda senare, under 1950- och 1970-talen, uttrycker 
däremot en annan syn på egen aktivitet - att betydelsen av den egna handlingen är stor och att 
politiskt handlande äger rum även utanför organisationer. De ger uttryck för att det inte finns 
några gränser mellan politik och individ, vilket speglar reflexiviteten i det senmoderna 
samhället. Politik för dem är mer än bara det politiker gör och det är självklart att politik är 
medborgarnas ansvar (Sörbom 2002:129).  
 
I första steget i mitt resultat, att ha lärt sig att politik är viktigt, har intervjupersonerna (60-, 
70- och 80-talister), i likhet med Sörboms 50- och 70-talister, dragit slutsatsen att de själva 
kan delta i partipolitiken och har uppfattningen att politisk aktivitet är en möjlighet och ett 
instrument för att påverka. Detta i jämförelse med 20-talisterna, vars tankesätt kring politik är 
mer modernt än senmodernt, där de inte på samma sätt såg någon egen möjlighet att påverka, 
utan lämnade det till andra (Sörbom 2002:128). I valet av parti handlar det i steget 
identifikation med parti i mitt resultat om identifikation med ideologi eller sakfrågors relevans 
för en själv. Här kan vi åter se skillnaden från den moderna synen på politik, där Sörbom 
lyfter fram 20-talisterna som en grupp där individen själv ofta inte tagit ställning politiskt, 
men ändå deltagit i politiska organisationer (2002:128). För de senare generationerna är det 
tydligt att politik är var och ens ansvar och att en alltid har valet att engagera sig.  
 
För att återvända till farhågorna som tas upp i inledningen av den här studien kring det 
sjunkande engagemanget i den representativa demokratin, så finns det ändå fortfarande 
personer som väljer partipolitik som plattform för sitt politiska engagemang. Skillnaden i 
engagemang verkar delvis kunna förklaras med att det är en generationsfråga, där yngre 
människor i större utsträckning väljer mer individuella former av politiskt engagemang, 
medan äldre generationer fortfarande påverkas mer av modernitetens form av politiskt 
handlande. Om vi då skulle blicka ännu längre fram i effekterna av senmoderniteten och ser 
på 90- eller 00-talisterna - hur ser vägen ut för att dessa utpräglade individualister ska finna 
vägen till partipolitik? Det politiska engagemanget hos yngre generationer kvarstår, men det 
tar sig andra uttryck än tidigare. För att återknyta till resultaten i den här undersökningen 
verkar det vara väsentligt att även yngre människor att de stöter på representativ politik i sin 
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vardag som något som gör skillnad och påverkar och att de därigenom uppmärksammar 
vikten av kollektivt, organiserat handlande. Vardagliga ämnen som hur skolan fungerar, var 
det skulle behövas en ny fritidsgård, en vägbula eller om sjukhuset serverar ekologisk mat, är 
alla exempel på sådant som är svårt att påverka på ett individuellt plan, men som många ändå 
har åsikter om. Dessa exempel på lokalpolitik skulle kunna vara ett sätt att länka samman 
livspolitik med partipolitik, genom att man jobbar för att påverka i frågor som rör en själv och 
ens närmaste omgivning, men ändå gör det i ett kollektivt format. En enskild fråga som 
engagerar skulle inte behöva stanna vid ett individuellt engagemang om fler yngre människor 
såg partipolitiken som en reell möjlighet att påverka. Här går det också att göra kopplingar till 
hur intervjupersonerna i resultatet anger "vårdnadstvist" och "aktivitet i samverkansbolag" 
som något som skapat individuellt engagemang och föregått steget in i partipolitiken.  
 
Några tankar som slagit mig när jag har tittat på mina resultat i ljuset av de teorier jag använt, 
är att de är till stor hjälp för att på en makronivå förklara de stora dragen i hur synen på 
politiskt engagemang och hur politiken förändrats i takt med att samhället blir mer och mer 
senmodernt och därmed individualiserat. Det Beck och Giddens teorier kanske inte förklarar 
fullt lika ingående är det som sker på mikronivå och till exempel hur faktorer som klass, kön 
eller etnicitet kan ha betydelse för möjligheten till självidentitetsskapande. Teorierna om 
senmodernitetens följder är också begränsade till att handla om främst det västerländska 
samhället, vilket i och för sig stämmer överens med den lilla grupp människor jag har 
intervjuat i min studie, som alla har sin bas i Sverige och det läge det svenska samhället 
befinner sig i. Jag kan föreställa mig att tankarna kring och förutsättningarna för att bedriva 
subpolitik eller livspolitik ser annorlunda ut om vi rör oss utanför ett västerländskt samhälle, 
eller tittar närmare på någon som förvisso bor i ett sådant samhälle, men har influenser från ett 
samhälle där den emancipatoriska politiken fortfarande väger tyngst i vardagen och 
individualiseringen inte gått lika långt. Sörbom (2002:132-133) uppmärksammar en 
klasskillnad i hur synen på politik har förändrats, där medlemmar i fackförbundet Handels 
uttrycker en större politisk misstro och ett större utanförskap än medlemmar i Lärarförbundet. 
I de övergripande samhälleliga teorierna av Beck och Giddens är det svårare att urskilja 
skillnader på lokal nivå, och den senmoderna utvecklingen är mer beskriven som att den 
gäller alla i samhället. I förhållande till detta ser jag att det kan vara relevant att 
problematisera de två första stegen i mitt resultat och även ställa frågorna "vem lär sig att 
politik gör skillnad och skaffar sig en positiv erfarenhet av att kunna påverka?" och "vem 
hamnar utanför?".  

6.4 Metodologisk reflektion 
Under den här rubriken kommer jag att sammanfatta de reflektioner jag har gällande mitt 
metodval och de situationer under studiens gång som krävt extra reflektion. 
 
Eftersom mitt syfte med studien var att undersöka den process som ligger bakom resultatet att 
man väljer att gå med i ett politiskt parti med avsikt att vara aktiv när man är en person som 
befinner sig mitt i livet, så utgick jag ifrån en metod som fungerar bra när det kommer till att 
studera just steg i processer - nämligen analytisk induktion. Jag ville kunna få fram en 
generell förklaring utifrån ett fåtal fall, och där var AI den metod som jag bedömde skulle 
fungera bäst. I efterhand kan jag se att jag har lyckats med att få fram en generell förklaring 
utifrån de sex fall jag undersökt. I enlighet med metoden sökte jag speciellt efter negativa fall, 
vilket resulterade i att jag fick omarbeta min utgångshypotes och revidera denna under 
studiens gång. Ett fall kom att uteslutas och jag gjorde ytterligare en intervju efter detta fall 
för att pröva min förklaring igen. Det är inte omöjligt att jag hade kunnat hitta fler negativa 
fall om jag fortsatt pröva hypotesen och därigenom hade jag även kunnat spetsa till densamma 
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något snäpp till, men min bedömning är att jag i så fall hade behövt komma upp i kanske 15-
20 fall.  
 
När det gäller gruppen jag gjorde mitt urval ifrån så kan jag invända emot att det möjligen var 
lite för litet. Det hade varit mer idealt att hitta fler aktiva politiker att välja ifrån, för att 
enklare kunna söka efter det negativa fallet. Trots det, så är jag glad över att ha hittat personer 
som var villiga att delta i studien och som hade tid att sätta av, trots upptagna kalendrar. Jag 
kunde utifrån mitt urval ändå söka det negativa fallet genom att röra mig mellan 
intervjupersonerna från kvinna till man, från 34 år till 50 år, från någon med flera 
hemmavarande barn till någon som har barn hemma varannan vecka och från vänster till 
höger på den politiska skalan. Att sökandet efter det negativa fallet fick styra urvalet 
påverkade också till viss del den tid som intervjupersonerna hade varit partimedlemmar. Där 
av skiljde det sig i något fall från min önskan om att man helst skulle ha blivit partimedlem 
tidigast för tre år sedan, men min upplevelse var ändå att alla intervjupersoner mindes sin 
process och tydligt kunde redogöra för sin väg in i partipolitiken.  
 
En annan reflektion beträffande urval är att den komponent som jag valde att ta med i form av 
att personerna skulle befinna sig "mitt i livet" - vilket utgjordes av att de skulle ha 
arbete/studier och familjeliv att ta hänsyn till - inte syntes i mitt resultat som någon betydande 
del i intervjupersonernas processer att bli partipolitiskt aktiva. Ett sätt att spetsa till urvalet 
ytterligare hade kanske kunnat vara att väva in fritidssysselsättningar i ekvationen som en 
påverkansfaktor för hur mycket fri tid som personerna kan lägga på politik.  
 
Det faktum att jag använt mig själv som utgångsfall stämmer överens med metoden, men har 
också krävt lite extra eftertanke kring hur jag skulle gå vidare i min analys. Det hade kunnat 
vara vanskligt att utgå ifrån mig själv om jag fastnat i tanken att min egen process att bli 
politiskt aktiv skulle utgöra något slags normalfall och att jag därför missat andra spår. De 
personer jag har intervjuat har dock haft olika berättelser och skilt sig åt från både mig och 
varandra genom kön, politisk tillhörighet och sina vägar mot partipolitik, och detta har 
bidragit till att min hypotes kunnat växa fram och utvecklas. De teman jag själv kunde urskilja 
från början har jag fått både nyansera och utesluta under undersökningens gång. 
 
På det hela taget har jag uppskattat metodens sätt att röra sig mellan det deduktiva och det 
induktiva, vilket Katz (2001) benämner retroduktion. Det har fungerat väl för att hela tiden 
kunna bottna min förklaring under uppbyggnad i data och samtidigt pröva den mot nya data i 
nästa intervju. Jag upplever att det reduktiva förhållningssättet bidragit till att stärka resultatet, 
eftersom det inte enbart förlitar sig på induktion utan även möjliggör att förklaringen hela 
tiden kan prövas och justeras.  
 

6.5 Fler reflektioner och förslag till vidare forskning 
Något som jag upplever som intressant och som skulle vara spännande att titta närmare på är 
det faktum att "livspusslet" inte framstod som en betydelsefull komponent som 
intervjupersonerna övervägde i sina processer att bli aktiva. Det kom inte fram som något som 
betraktats som försvårande omständighet för att ge sig in i partipolitiken, vilket jag hade trott. 
Kanske är det något som framträder främst när man redan deltar i politiken? En tanke kring 
hur man skulle kunna gå vidare för att ta reda på mer om detta är att studera avhopp från 
partipolitiken och se vilka det är som hoppar av, samt anledningar till detta. För att säkra att 
den representativa demokratin fortsätter att vara representativ behöver ju även yngre personer 
och personer med familj komma in och sedan också stanna i partipolitiken och fortsätta ta 
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uppdrag. Med andra ord vore det väsentligt att studera vad det är som får den här kategorin av 
människor att känna sig välkomna, och stanna kvar i den parlamentariska demokratin. 
 
En annan reflektion kring min studies resultat är att alla de personer jag har intervjuat har 
framstått som mycket aktiva och drivande. De har en historia av att kunna påverka och 
förändra saker och har därmed skaffat sig en tro på att förändring är möjlig och de själva kan 
åstadkomma förändring. Vad händer med de personer som inte har den erfarenheten? Går det 
att skaffa sig tron på att politik kan göra skillnad och att förändring är möjlig även för den 
som inte har egen erfarenhet av att kunna påverka sin omvärld? Hur kommer vi annars åt 
dessa grupper och ökar chanserna till representativ i den parlamentariska demokratin? Här 
tror jag att det är av vikt att den representativa demokratins möjligheter tydliggörs för en 
större grupp människor. Egentligen är det väldigt mycket av det i samhället som engagerar 
människor politiskt påverkbart - på lokal eller nationell nivå - men det är inte säkert att det 
alltid identifieras som det. Eller som att individen själv kan göra någon skillnad. Jag tror att 
skolan till viss del skulle behöva ta en större roll i det här sammanhanget och visa politikens 
möjligheter på ett mer konkret och tillgängliggörande sätt, för att få fler att se att chansen att 
göra skillnad finns även i kollektiv form. Det åligger givetvis även de politiska partierna att 
visa främst de yngre personerna, som annars lätt hamnar i mer individuella former av politik, 
att partipolitik även rymmer enskilda politiska frågor och att det inte krävs att man kan eller är 
intresserad av allt i samhället för att vara välkommen att delta. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Hur kom det sig att du blev intresserad av politik? 
 
Kan du beskriva hur din väg till att bli partimedlem såg ut? 
 
Allmänt engagemang - samhälle och politik 
 
 Hur har det sett ut innan du blev partimedlem? 
 
 Hur fanns politik med i hemmet under din uppväxt? 
 
 Har du försökt att påverka något i samhället tidigare? 
 
 Deltagit i andra samhälleliga grupper, typ föreningar, styrelser, kåren etc? 
 
Någon enskild händelse eller person som var avgörande för att du bestämde dig? 
 
 Kommer du ihåg och kan beskriva det exakta ögonblicket när du bestämde dig? 
 
Hur gick resonemanget innan du bestämde dig? 
 
 Fanns det några särskilda frågor du ville påverka? 
 
 Hur såg din beslutsprocess ut - gjorde du några avväganden ifall du skulle bli 
 medlem eller inte och i så fall hur såg dessa ut? 
 
 Hur tänkte du kring eventuella alternativ till partipolitiken? Såg du alternativ till 
 den representativa demokratin? 
 
 Hur kommer det sig att du valde just det parti du valde?  
 
 Vad tycker familjen om att du valt att engagera dig? 
 
Hur ser du på att det är svårt att få folk att engagera sig i partipolitik idag? Vad tror du att det 
handlar om? 
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Bilaga 2 
 
Min egen beslutsprocess om att bli partipolitiskt aktiv 
Jag har här beskrivit min egen process för att bli partipolitiskt aktiv, vilken jag har utgått ifrån 
för att formulera en första hypotes till min studie. 
 
Jag har alltid varit samhälleligt intresserad och gillat att läsa nyheter och försöka se helheter i 
sammanhang. Har också upplevt att jag själv haft väldigt svårt att köpa svartvita förklaringar 
till stora fenomen eller enkla lösningar på stora problem. Jag har med mig ett grundläggande 
tänk hemifrån att alla människor har samma värde och har kunnat se att detta i praktiken inte 
stämmer. Jag har alltid haft problem med orättvisor i samhället - som att någon ska ha sämre 
förutsättningar än någon annan att bygga ett bra liv. Vad jag kan minnas pratade vi inte 
mycket om politik hemma under uppväxten, men pappa var fackligt aktiv. 
 
En avgörande händelse som fick mig att välja att ta steget in i partipolitik var det som hände i 
Norge när Breivik mördade 77 unga människor som trodde på samma sak som jag - socialism 
och allas lika värde. Jag kände rädsla för vartåt samhället är på väg i form av ökade klyftor, 
minskad "gråskala" i samhällsdebatten, där svartvita lösningar på gråskaliga problem kändes 
som mer regel än undantag. Jag skrämdes av den ökade extremism som media gör rubriker på 
varje dag. Jag ville se och utgöra en motvikt till extremism och markera min tro på demokrati, 
samtidigt som jag ville få chansen att konkret kunna påverka. 
 
Jag hade en vän och kollega som ganska nyligen blivit partipolitiskt engagerad själv och jag 
märkte att vi hade väldigt liknande värderingar när vi pratade politik och samhälle. Hon 
frågade om jag ville följa med på ett möte i en lokal S-förening, vilket jag ville. En annan 
kollega till mig frågade också om jag ville vara aktiv inom S-kvinnor, där hon är ordförande 
och det lät väldigt intressant, så jag bestämde mig för att bli partimedlem. Jag kollade hur 
mycket tid eventuella uppdrag förväntades ta i anspråk, och försäkrade mig om att jag kunde 
tacka nej om det blev för tidskrävande i förhållande till jobb och familj. Jag började med att 
delta i ett lokalt möte och blev sedan tillfrågad om jag ville vara med i styrelsen för en annan 
lokal S-förening med målgrupp tjänstemän och jag hakade på. Jag tillfrågades sedan av 
valberedningen om jag ville kandidera inom kommun eller landsting och tackade ja. Jag blev 
invald i landstingsfullmäktige 2014.  
 
Ytterligare en del i det hela var att jag under en period trivdes mindre bra på jobbet och såg 
chansen att få satsa på något annat med en del av min energi och min tid. Att engagera mig 
politiskt i frågor som jag är intresserad av blev chansen att få påfyllning och input från något 
som gav energi mig till skillnad från jobbet, som just då mest tog energi. 


