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1 INLEDNING 
 

Under de senaste åren har ungdomarnas bristande politiska engagemang varit mycket i fokus. Man 

får på flera ställen läsa om att finländska ungdomar inte är intresserade av politik (Chryssochoou & 

Barrett, 2017). Statistiken visar att 54 procent av ungdomar mellan 20 - 24 år valde att rösta i 

riksdagsvalet 2019 (FOS, 2019) och endast 35 procent av ungdomar mellan 18 – 24 år röstade i 

kommunalvalet 2017 (Borg, 2018). Det diskuteras över vilka följderna kan bli för det politiska 

systemet i ett länge perspektiv. Betydelsen av medborgarnas aktiva deltagande poängteras allt mer i 

dagens debatt. För att ett samhälle och en demokrati skall fungera är det viktigt att vi har 

medborgare som är engagerade i samhället och i det politiska systemet (Dalton, 1988) och för att 

uppehålla ett livskraftigt politiskt system krävs det politiskt deltagande av medborgarna (Wiberg, 

2017). 

 

Politiskt deltagande är enligt Barnes och Kaase (1979) all aktivitet som en person gör för att 

påverka politiska beslut på olika nivåer av det politiska systemet. Det vanligaste sättet att påverka är 

att rösta i val och på så sätt påverka vem som styr (Esaiasson & Westholm, 2006) men genom 

politiska aktiviteter kan man även påverka de beslut som de styrande gör (Verba, Scholzman & 

Brady, 1995). Det är viktigt att studera ungdomarnas politiska deltagande för att man på så sätt kan 

få en inblick i framtiden (Amnå, 2008). Enligt Carle (2000) visar ungdomarnas beteende vilken 

utveckling samhället kommer att ta. Forskning om ungdomarnas politiska deltagande är inte enbart 

intressant för forskare utan även för politiker och beslutsfattare. Olika tecken på riktningar i 

utvecklingen är viktigt för att kunna fatta politiska beslut (Carle, 2000). Dessutom lär politiska 

deltagandet demokrati och skapar bättre medborgare och på det sättet skapas ett bättre fungerande 

samhälle. Att delta politiskt utvecklar färdigheter och ger medborgaren känslan av kompetens vilket 

leder till fortsatt politiskt engagemang (Garcia Albacete, 2014). 

 

Traditionellt politiskt deltagande har varit en sjunkande trend bland finländska ungdomar under de 

senaste trettio åren (Nurmela & Pehkonen, 2003) men det finns forskning som tyder på att dagens 

ungdomar trots det är intresserade av politik och ett demokratiskt samhälle (Palmén, 2017). Enligt 

Chryssochoou och Barrett (2017) är ungdomarna inte apatiska och ointresserade av politik, utan de 

behöver hitta ett sätt att delta på som känns meningsfullt för dem. Man kan se att politik under de 

senaste tjugo åren blivit allt mer intressant för ungdomarna (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018). 

Enligt Sveningsson (2014) finns det många olika former av politiskt deltagande. Hon menar att 
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politiken idag inte är uppdelat i enskilda aktiviteter i människans liv utan är en del av individens 

vardag.  

 

Det har skett stora förändringar inom politiken de senaste åren. Medborgarnas handlingar blir allt 

mer individuella och mångfaldiga och framför allt ungdomarna föredrar nya former av politiskt 

deltagande (Dalton, Scarrow & Cain, 2004). Ungdomarna har fört politiken in i nya arenor så som 

återvinnings rutiner, konsumtionsvanor, internet aktiviteter och musikval (Norris, 2002). De 

intresserar sig helt enkelt av annat än vad tidigare generationerna gör (Dalton, Scarrow & Cain, 

2004) och detta kan bero på att de har andra värderingar. 

 

Politiskt deltagande förklaras oftast utifrån socioekonomiska faktorer såsom kön, ålder, 

klasstillhörighet, utbildning med mera (Norris, 2002) men på den senaste tiden har forskning visat 

att även individens värderingar påverkar hur man väljer att agera politiskt. Värderingar är styrande 

principer för individen som ligger till grund för bedömning och agerande i specifika situationer. De 

styr val och förklarar beteende (Schwartz, 2012).  

 

Under ungdomsåren utvecklar individen stabila och varaktiga attityder som tenderar att styra hens 

politiska deltagande resten av livet (Amnå, 2008). Johansson (2002) hävdar att ungdomarnas 

värderingar kan fungera som förklarande faktorer för att man väljer att engagera sig på ett visst sätt. 

Värderingarnas betydelse för politiskt deltagande är ett förhållandevis outforskat område men flera 

studier har på senaste åren uppmärksammat frågan (Johansson, 2002).  

 

Shalom Schwartz som etablerat teorin om individens grundläggande värderingar menar att 

värderingar påverkar individen politiska attityder och därmed även deras politiska beteende. Genom 

att studera individens grundläggande värderingar ökar alltså förståelsen för politiskt deltagande 

(Schwartz, Capara & Vecchione, 2010). 

 

Frågan blir då huruvida ungdomarna bryr sig om att delta i politiken och vad det är som påverkar 

hur de kommer att delta. Syftet med denna undersökning är att utforska om ungdomarnas 

värderingar kan påverka hur de väljer att agera politiskt och se om detta kan vara en orsak till de 

förändringar som sker inom det politiska deltagandet. Resultatet av studien kan på så sätt 

förhoppningsvis ge en inblick i hur det politiska deltagandet kommer att se ut i framtiden.  Jag 

kommer alltså i denna magisteravhandling undersöka dels sambandet mellan ungdomarnas 

värderingar och traditionella politiska deltagande och dels deltagandet i nya politiska 
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deltagandeformer. Jag kommer även att undersöka om det finns samband mellan ungdomarnas 

politiska intresse och deras värderingar. Forskningens data består av 19 – 29 åriga finska unga 

vuxna som deltog i en nätundersökning. 
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2 UNGDOMARNAS POLITISKA DELTAGANDE 

 

2.1 Definition av begreppet politiskt deltagande 

 

Politiskt deltagande innebär aktiviteter som samhällets medlemmar utför när de vill påverka beslut 

som fattas inom demokratiska politiska system (Strömblad, 2003). Verba och Nie (1972, s. 2) har 

definierat politiskt deltagande så här: 

 

” Political participation refers to those activities by private citizens that are more or less directly 

aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take.” 

 

Politiskt deltagande kan vara allt från att rösta i val, demonstrera, kontakta politiker, bojkotta 

produkter, skriva under namninsamlingar, skriva blogg mm. Politiskt deltagande är betydelsefullt 

för alla politiska system men nödvändig för demokratin (van Deth, 2016). Ett land där medborgarna 

inte deltar i beslutstagandet kan man inte kalla för ett demokratiskt. 

 

Enligt Barnes et al. (1984) skiljer man mellan traditionellt (conventional) och icke-traditionellt 

(unconventional) politiskt deltagande. Till det traditionella deltagandeformerna hör att rösta i val 

samt att vara aktiv i ett politiskt parti och politiska organisationer medan till de icke-traditionella, de 

så kallade nya politiska deltagandeformerna hör till exempel att skriva under en namninsamling, 

bojkotta en produkt, demonstrera med mera. Enligt Strömblad (2003) kan politiska handlingar vara 

aktiva eller passiva. Med aktiva handlingar anses till exempel att delta i val men även vardagligare 

handlingar som till exempel att skriva insändare och kontakta förtroendevalda. Passiva politiska 

handlingar sker då individen väljer att inte delta aktivt inom politiken. Det finns politiska 

handlingar som kan ses som aktiva i ett visst avseende och passiva i ett annat. Det är viktigt att 

beakta deltagandeformer som är både aktiva och passiva. Ett exempel på en sådan deltagandeform 

är att inte rösta i val. Det kan dels ses som en passiv handling genom att individen är nöjd med 

politiken men dels som en aktiv handling genom att individen väljer att inte rösta på grund av att 

hon inte hittar en lämplig kandidat (Strömblad, 2003). 

 

Den sociala miljön vi lever i, till exempel var vi bor, studerar eller arbetar, påverkar vårt politiska 

engagemang. Strömblad (2003) pratar om kontextuella influenser och menar att det handlar om 

informationsflöde. Informationen som når en individ kommer att avgöras beroende på vilket 
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kontext individen befinner sig i. Genom att man vistas i en viss kontext kommer man att dra till sig 

vissa budskap oftare än andra. I till exempel ett bostadsområde bildas en social miljö vars karaktär 

bestäms av dess invånare. Strömblad menar att befolkningskategorin som representerar 

bostadsområdet ger kvalitetsmässiga skillnader, som t.ex. resurser och information, vilka påverkar 

på individen. Dessa skillnader inverkar på individens förutsättningar att engagera sig i samhället 

och därmed påverkas även deras inställning till politiken (Strömblad, 2003). 

 

2.2 Ungdomarnas politiska engagemang  

 

Det finns en växande mängd sätt att engagera sig i politiken (Raiskila & Wiberg, 2017) men de 

flesta människor deltar enbart på ett fåtal sätt (Dalton, 2014). Det råder utan tvekan en stor skillnad 

i hur man väljer att delta politiskt mellan olika åldersgrupper (Raiskila & Wiberg, 2017). De äldre 

åldersgrupperna engagerar sig i betydligt högre grad i politiska partier och andra politiska 

organisationer och tar oftare kontakt med politiker medan den yngre generationen föredrar i större 

utsträckning nya politiska deltagandeformer (Bäck, Bäck & Gustafsson, 2015).  

 

Ungdomsbarometern är en nätpublikationsserie som sedan 1994 årligen undersöker finländska 

ungdomarnas värderingar, välbefinnande och vardag (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018). I en 

undersökning gjord av Ungdomsbarometern 2013 frågade man ungdomarna om de har varit 

politiskt aktiva under det senaste året. Endast sju procent svarade ja, medan 33 procent svarade att 

de har engagerat sig i olika samhälleliga frågor. Enligt undersökningen anser ungdomarna att den 

starkaste länken till politiskt engagemang är att ställa upp i val, utföra valarbete för sin kandidat 

eller vara aktiv inom till exempel ungdomsfullmäktige eller andra politiska organisationer. De 

ungdomar som deltar i demonstrationer, bojkottar produkter, ger feedback på service, skriver under 

namninsamlingar eller motioner med mera anser sig inte agera politiskt (Myllyniemi, 2013). Utifrån 

detta kan man dra slutsatsen att även om ungdomarnas politiska deltagande är mångfaldigt så är 

ungdomarnas uppfattning av politik väldigt traditionell. Ungdomarnas vanligaste sätt att engagera 

sig i samhället och delta i politiken är att ge feedback på tjänster och produkter, att rösta i val och 

att skriva under namninsamlingar. 

 

2.3 Ungdomar och traditionella politiska deltagandeformer 

 

Traditionella politiska deltagandet fungerar som det demokratiska systemets ryggrad. Till dessa hör 

bland annat att rösta i val, vara medlem i politiska parti och kontakta politiker (Grönlund, 
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Paloheimo & Wass, 2005). Vid formellt beslutfattande är traditionella deltagandeformerna av stor 

betydelse. Partiernas kandidater ställer upp i val och medborgarna röstar fram representanter till 

kommunfullmäktige, riksdagen, president och europaparlamentet (Paloheimo & Raunio, 2008). 

 

Att rösta i allmänna val är den vanligaste traditionella deltagandeformen bland medborgarna 

(Esaiasson & Westholm, 2006) och det är även den viktigaste, trots den sjunkande 

röstningsaktiviteten (Wass, 2008). Det kan förekomma stora skillnader i valdeltagandet mellan rika 

och fattiga, unga och äldre men även mellan individer med högre och lägre utbildning (Norris, 

2002). Enligt Norris kan dessa skillnader undersökas utifrån strukturer, kulturer eller politiska 

verksamheter, vilka förklarar varför individen antingen röstar eller inte. De strukturella faktorerna 

utgörs av sociala klyftor relaterade till kön, ålder, och klass. Dessa faktorer är starkt förknippade 

med personens individuella resurser, det vill säga hur mycket kunskap, pengar och färdigheter 

personen har. De kulturella faktorerna förklaras utifrån personens attityder och värderingar, till 

exempel hens politiska intresse. (Norris, 2002). 

 

Antalet partimedlemmar har varit sjunkande redan under en längre tid. Färre och färre personer 

identifierar sig nuförtiden med ett visst parti så starkt att de skulle aktivt delta i verksamheten eller 

bli medlemmar. Vilket parti man identifierar sig med kan även ändras under människans liv och till 

och med varje gång man bestämmer sig för vem man röstar på i val. Finska medborgarnas 

partiidentifiering har varit stabilt under de senaste åren och cirka hälften av finländarna anser sig stå 

nära ett visst parti. Men det förekommer en stor skillnad mellan åldersgrupperna. Unga finländare 

identifierar sig betydligt lägre med olika partier än de äldre åldersgrupperna. Sextio procent av 

personer under trettiofyra år känner ingen samhörighet till något parti och finländska ungdomarna 

förhåller sig oftast negativt till partimedlemskap. Majoriteten av partimedlemmarna tillhör de äldre 

generationerna och endast nio procent av medlemmarna är under 29 år (Kestilä-Kekkonen, 2015).  

 

 

2.3.1 Ungdomarnas valdeltagande i Finland 
 

I Finland har röstningsaktiviteten varit en sjunkande trend, speciellt bland ungdomarna. År 1979 var 

röstningsprocenten bland ungdomarna i riksdagsvalet 75 % och år 1999 hade det sjunkit till 53 % 

(Nurmela & Pehkonen, 2003). I kommunalvalet 2012 var det enbart 33 % mellan 18 - 30 år som 

röstade i valet (Myllyniemi, 2013). Över hälften av de som inte röstade gjorde det av eget beslut 

medan cirka trettio procent hade förhinder. Största delen av de som lät bli att rösta på grund av eget 
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beslut gjorde det för de hade svårt att hitta en passande kandidat eller parti, en liten del av dem 

uppgav att de gjorde det som en protest mot politiken (Myllyniemi, 2013).  

 

Under de senaste åren har röstningsprocenten i riksdagsval dock stigit med några procent. År 2015 

röstade 47 % av ungdomarna mellan 18 - 24 år medan röstningsprocenten år 2019 var 55 % (FOS, 

2019) däremot var röstningsprocenten i kommunalvalet 2017 under trettio procent för alla under 

trettio år. (Borg, 2018). Tidigare undersökning gjord av Ungdomsbarometern visar att ungdomarna 

litar mer än någonsin på samhälleliga politiska institutioner, känner mer samhörighet till samhället 

och är mer intresserande av politiken än tidigare. Men även om det är så, betyder det inte att 

ungdomen deltar i politiken. Ungdomarnas förtroende och intresse för politiken kanaliseras helt 

enkelt inte i röstning eller verksamhet inom politiska organisationer (Myllyniemi, 2013).  

 

Skillnaden mellan olika åldersgruppers valdeltagande är stor. I riksdagsvalet år 2005 röstade 47 % 

av personer mellan 18 - 24 år medan röstningsprocenten för personer mellan 55 - 69 år var 80 %. 

En annan faktor som påverkar valdeltagandet är personens utbildning. Nästan åttio procent av 

personer mellan 25 - 34 år med högskoleutbildning röstade i riksdagsvalet 2015, medan endast 

trettio procent av dem med endast grundskoleutbildning i samma åldersgrupp röstade (Wass & 

Borg, 2016).  

 

2.4 Ungdomar och nya politiska deltagandeformer 

 

Ungdomarnas låga röstningsprocent är inte nödvändigtvis ett tecken på passivt politiskt deltagande 

utan ungdomarna verkar välja att delta i politiken på andra sätt än deras föräldrar. Deltagarformer 

såsom demonstration, medborgarinitiativ, att skriva under namninsamlingar, bojkotta produkter och 

att påverka politiskt på internet har blivit allt vanligare, speciellt bland unga (Harrinvirta, 2018). 

 

I Finland har nya politiska deltagandeformer ökat under de senaste trettio åren. Redan på 1970-talet 

började man märka en förändring i politiska deltagandet. Man började skilja på traditionella och 

icke-traditionella deltagandeformer. De traditionella deltagandeformerna är att rösta och ställa upp i 

val och att engagera sig i politiska organisationer. Med icke-traditionella politiska 

deltagandeformerna menar man sådana som inte är institutionaliserade, såsom olika direkta 

handlingsformer och medverkanden i protester etc. De icke-traditionella deltagandeformerna kallas 

även för nya deltagandeformer (Bengtsson, Grönlund, Paloheimo & Wass, 2005).   



  12 

 

Forskning visar att de yngre åldersgrupperna i Finland förhåller sig positivare än de äldre till dessa 

former av deltagande (Bengtsson, Grönlund, Paloheimo & Wass, 2005). Högre utbildade ungdomar 

förhåller sig positivare till lugnare former medan det visade sig att lågt utbildade unga är mer villiga 

att delta i deltagandeformer som kan innebära våld (Bengtsson, Grönlund, Paloheimo & Wass, 

2005). Samma visar även forskning utförd av Borg och Kestilä-Kekkonen (2017) där de med 

högskoleutbildning hade i högre grad skrivit under namninsamlingar och bojkottat produkter. Men 

skillnaden av deltagandet i nya politiska deltagandeformer mellan lågt och högt utbildade är inte 

lika stor som när det kommer till att rösta i val.   

 

Enligt Ungdomsbarometern 2018 har politisk påverkan genom köpbeslut och att bojkotta produkter 

kommit bland ungdomarna att bli lika vanligt som att rösta i val (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018). 

I en undersökning utförd av European Value Study och World Values Survey år 2017 - 2020 

(EVS/WVS, 2020) visar det sig att finländska ungdomarna är nu mer än någonsin villiga att 

bojkotta produkter. Närmare åttio procent av ungdomarna uppgav att de har bojkottat eller kan 

tänka sig göra det medan forskning sammanställt år 2005 av WVS (Inglehart m.fl., 2014) visade att 

drygt sextio procent har eller kan tänka sig göra det. Ungdomsbarometerns forskning stöder dessa 

resultat och uppger att andelen ungdomar som ibland har påverkat politiskt genom köpbeslut har 

vuxit sedan 2013, då de var sextio procent till sjuttiosju procent år 2018 (Pekkarinen & Myllyniemi, 

2018). De ungdomar som påverkar politiskt genom köpbeslut värderar miljön högre än vad det 

genomsnittliga gör. Detta kan betyda att påverkning genom köpbeslut har att göra med ekologiskt 

hållbar konsumtion (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018). 

 

Att skriva under namninsamlingar är också en ny politisk deltagarform som blir allt populärare 

bland alla medborgare. År 1975 hade 19 procent av Finlands befolkning skrivit under en 

namninsamling medan år 2003 hade antalet ökat till 36 procent (Bengtsson, Grönlund, Paloheimo & 

Wass, 2005). Bland ungdomarna är detta tydligt ett växande sätt att delta i politiken. År 2005 

uppgav 46 % av ungdomarna att de har skrivit under en namninsamling (Inglehart m.fl., 2014) 

medan över hälften av dem hade gjort det i en undersökning utförd 2017 – 2020 (EVS/WVS, 2020). 

 

Att rösta i val är som sagt inte det enda sättet en medborgare kan delta i politiken. 

Deltagandeformerna har förändrats under åren och de traditionella sätten att delta i politiken har fått 

minskande betydelse. De nya deltagandeformerna är oftast kortvariga och fokuserar för det mesta 

kring något specifikt ärende (Bengtsson, Grönlund, Paloheimo & Wass, 2005). En orsak till att 
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behovet för nya deltagande former har ökat beror på att man mer än tidigare vill påverka globalt, till 

exempel i miljöfrågor eller i frågor om mänskliga rättigheter (Norris, 2002).  

 

 

2.5 Ungdomarnas politiska intresse 

 

De politiskt intresserade medborgarna är de som deltar mest i politiken. Detta gäller både de 

traditionella och de nya deltagarformerna (Verba, Scholzman & Brady, 1995). Politiskt intresse är 

en viktig faktor för en fungerande demokrati. En person som inte alls är intresserad av politik har 

svårt att göra politiska val, som till exempel att rösta i val. Ett lågt politiskt intresse anses gå hand i 

hand med politisk passivitet (Harrinvirta, 2018).  

 

Det är betydelsefullt att veta hur och när politiskt intresse utvecklas hos individen (Chryssochoou & 

Barrett, 2017). En studie utförd av Russo och Stattin (2017) tyder på att politiskt intresse 

stabiliseras redan så tidigt som i tjugoårsåldern och är sedan den samma livet ut. Ungdomarnas grad 

av politiska intresse är med andra ord väldigt relevant faktor för att få en inblick i hur det politiska 

deltagandet kommer att se ut i framtiden. 

 

Enligt en undersökning gjord av Markku Harrinvirta (2018) där han använt sig av material ur 

European Social Survey har politiskt intresse i Finland varit relativt stabilt under hela 2000-talet. 

Forskning visar att finländska ungdomar är en aning mera intresserade av politik än vad de är 

ointresserade. På en skala från ett till fyra, där siffran 1 stod för att inte alls vara intresserad av 

politik och siffran 4 stod för att vara väldigt intresserad, var medeltalet på 2,7. Harrinvirta menar att 

det enligt forskning tycks vara så att politiken intresserar ungdomarna mer än vad som visas i 

offentligheten (Harrinvirta, 2018).  

 

Ungdomarnas politiska intresse stiger med jämn takt och det visar sig att skillnaderna mellan de 

yngre och de äldre generationernas politiska intresse inte mera är så stort som de tidigare år har 

varit. Men det finns fortfarande en skillnad. Ungdomarna är mindre intresserade av politik än de 

äldre åldersgrupperna (Kestilä-Kekkonen, 2015). År 2005 var endast 3,4 % av finländska 

ungdomarna väldigt intresserade av politik medan 28 % var ganska intresserade och närmare trettio 

procent uppgav att de inte alls var intresserade (Inglehart m.fl., 2014). EVS och WVS (2020) 

undersökning åren 2017 – 2020 visar att det politiska intresset bland ungdomarna har stigit. Fyrtio 

procent av ungdomarna uppgav sig vara väldigt intresserade av politik eller ganska intresserade och 
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endast elva procent var inte alls intresserade. Närmare hälften av de som var femtio år och äldre 

uppgav att de är väldigt eller ganska intresserade av politik medan tolv procent av dem var inte alls 

intresserade (EVS/WVS, 2020). 

 

Att intresset för politik bland ungdomarna finns, får även stöd av forskning gjord av 

Ungdomsbarometern år 2018. Då mättes ungdomarnas politiska intresse och det visade sig att 61 

procent i någon mån är intresserad av politik, under en tredje del av dem är lite intresserade och 

mindre än en av tio är inte alls är intresserade. I samma undersökning ansåg 15 procent av 

ungdomarna sig varit politiskt engagerade under det senaste året och 45 procent av dem hade 

engagerat sig i för dem själva viktiga samhälleliga frågor. Det visade sig att enbart 41 procent av 

ungdomarna som sade sig vara väldigt intresserade av politik hade själva varit engagerade i 

politiken (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018).  

 

För samhällspolitiken är det väldigt viktigt att medborgare från alla medborgargrupper följer 

politiken och är till en viss mån intresserade av den. Det krävs en tillräcklig kunskapsnivå för att 

kunna värdera och ge den konstruktiva kritik det politiska systemet behöver (Borg & Kestilä-

Kekkonen, 2017).  
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3. VÄRDERINGAR 
 

Inom forskning har definitionen av begreppet värdering varierat. Värderingar är väldigt omstridda 

och omdiskuterade eftersom begreppet är abstrakt och därför svårt att greppa (Schwartz, 2007). 

Enligt Kluckhohn (1962) är värderingar något som människan strävar efter och som påverkar hens 

tillstånd, syfte och handling. Det man strävar efter är olika hos varje individ eftersom de val man 

gör under sitt liv styrs undermedvetet av individens egna prioriteringar, alltså dennes värderingar.  

 

Rokeach (1973) menar att en värdering handlar om att människan anser att ett visst sätt att bete sig 

på är bättre än ett annat. Enligt honom är värderingarna relativt stabila men inte oförändliga, annars 

skulle individuell och samhällelig förändring inte vara möjlig. Enligt Rokeach har varje människa 

flera värderingar som hela tiden utvecklas. Dessa grundläggande värderingar bildar ett personligt 

värderingssystem. Så här definierar Rokeach (1973, s 5) begreppet värdering: 

 

” A value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is 

personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of 

existence. A value system is an enduring organization of beliefs concerning preferable modes of 

conduct or end-state of existence along a continuum of relative importance.” 

 

Rokeach (1973) skiljer mellan två typer av värderingar, instrumentella och terminala. De 

instrumentella värderingarna är önskvärda sätt att uppträda, t.ex. att vara artig och ärlig, medan 

terminala värderingar är något som refererar till existentiella mål som till exempel frihet och 

jämlikhet. 

 

 

3.1 Schwartz teori om grundläggande värderingar 

 

Den internationellt framstående forskaren inom värderingar, socialpsykologen Shalom H. Schwartz 

(1992) anser att det är våra värderingar som avgör hur vi väljer, vad vi anser som viktigt och 

värdefullt i livet och vad vi ser som rätt och fel. Våra värderingar påverkar de val vi gör och de 

attityder vi har och vårt beteende. Dessutom fungerar värderingarna som våra drivkrafter, de 

motiverar oss och är en viktig del av vår identitet. Schwartz hade som avsikt att syntetisera all 
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tidigare forskning om värderingar och hans teori om grundläggande värderingar är numera den 

absolut mest använda (Knafo, Roccas & Sagiv, 2011). 

 

I den mest etablerade teorin om grundläggande värderingar har Schwartz definierat 10 grundvärden, 

vilka är gemensamma för alla kulturer. Dessa värderingar, med en kort definition, följer nedan 

(Schwartz m.fl., 2012): 

 

Makt (power): social status och prestige, ha kontroll över andra människor, auktoritet (rätten att 

leda) och välstånd (materiella ägodelar, pengar) upplevs som viktigt. 

 

Prestation (achievement): fokus på personlig framgång och känslan av att bli uppskattad av ens 

kompetens. 

 

Hedonism (hedonism): personlig njutning och sinnlig tillfredställelse, man vill leva ett gott liv och 

njuta av livet. 

 

Stimulans (stimulation): handlar om viljan att ha variation, spänning och utmaningar i livet. Man tar 

gärna risker och söker efter nya äventyr. 

 

Självbestämmande (self-direction): frihet att kunna tänka och handla, frihet att själv kunna fatta sina 

egna beslut och bestämma sina mål i livet, vara kreativ (unik och fantasifull), nyfiken och ha viljan 

att utforska.  

 

Universalism (universalism): handlar om förståelse, uppskattning och tolerans för andra människor 

och naturens välfärd. Man vill bevara naturen, motarbeta orättvisor och försvara de svaga.  

 

Välvillighet (benevolence): viljan att förvara och förbättra välfärden för personer i ens omgivning, 

man är hjälpsam, ärlig, lojal, ansvarsfull och förlåtande.  

 

Tradition (tradition): handlar om respekt, deltagande och accepterande av ens kultur eller religions 

seder och idéer. Viljan att upprätthålla kulturella och religiösa traditioner.  

 

Konformitet (conformity): omfattar lydnad, självdisciplin och artighet. Självkontroll upplevs som 

viktigt.  
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Trygghet (security):  handlar om säkerhet, stabilitet och harmoni i samhället, i nära relationer och 

för individen själv.  

 

Schwartz (1992) menar att dessa tio grundläggande värderingar befinner sig i ett dynamiskt samspel 

med varandra. Man kan förklara deras dynamiska förhållande i en cirkelform där de värderingar 

som står nära varandra är förenliga medan de som står mitt emot varandra står i konflikt.  Till 

exempel står prestation och välvillighet i konflikt till varandra. Att sträva efter personlig framgång 

anses hindra en person från att alltid vara lojal och hjälpsam mot andra människor. Prestation och 

makt är däremot något en person kan sträva efter samtidigt (Schwartz, 2012).  

 

Värderingarna delas in i fyra överordnade värderingar; förändringsbenägenhet (openness to 

change), konservatism (conservation), självhävdelse (self-enhancement) och självbefrämjande (self-

transcendence). Till värderingstypen förändringsbenägenhet hör självbestämmande och stimulans. 

Denna värderingstyp uppmuntrar till självständigt tänkande, självständigt handlande och 

mottaglighet för förändring. Under bevarande ligger trygghet, konformitet och tradition. Dessa 

värderingar betonar bevarande av traditioner, självbegränsning och stabilitet. Till den tredje 

värderingstypen självöverskridande, hör välvillighet och universalism. Denna värderingstyp handlar 

i sin tur om att acceptera varandra som jämlika och bry sig om och engagera sig i andra människors 

välfärd. Värderingtypen självbefrämjande innefattar prestation och makt. Denna värderingstyp 

betonar individuell framgång och viljan att bestämma över andra. Värderingen hedonism står 

mellan öppenhet för förändring och självbefrämjande eftersom den har komponenter som tillhör 

båda värderingstyperna (Schwartz, Capara & Vecchione, 2010). 

 

Värderingarna som tillhör samma värderingstyp är alltså mer sannolika att ha samtidigt medan 

värderingar som tillhör motsatta värderingstyper är osannolik att ha samtidigt.  Konflikten mellan 

öppenhet för förändring och bevarande handlar om viljan att förändras gentemot viljan att behålla 

allting som det har varit, medan konflikten mellan självbefrämjande och självöverskridande handlar 

om viljan att se till egna intresse gentemot viljan att intressera sig för andra och viljan att se till att 

andra har det bra (Schwartz, 2012). Se figur 1. 
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Figur 1. Cirkel med de tio grundläggande värderingarna och de fyra övergripande värderingstyperna 

(Schwartz, 2012, s. 9). 

 

3.2 Tidigare forskning om värderingar 

 

Den amerikanska statsvetaren Ronald Inglehart har utvecklat en teori om värderingsstrukturens 

förändring. Enligt Inglehart (2015) har människan flera grundläggande värderingar som formas 

under uppväxten och blir stabila vid 18 års åldern. Dessa grundläggande värderingar har alla 

människor gemensamt oberoende på var i världen man bor. Men hur viktiga dessa är för människan 

beror på hens livsförhållanden och livserfarenheter under barn- och ungdomsåren. Inglehart (2015) 

delar in värderingarna i tre olika prioriteringskategorier; fysisk trygghet, materiell trygghet och 

personlig utveckling. Dessa kategorier anses som positiva i alla samhällen i världen men prioriteras 

olika. De som växer upp med materiell brist tenderar att prioritera materiella värden medan de som 
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växer upp med materiell trygghet tenderar att prioritera ”mjukare värden” såsom personlig 

utveckling och livskvalitet. Prioritering av personlig utveckling förknippas med det postindustriella 

samhällets postmaterialism. 

 

Inglehart (2015) upptäckte en förändring i människans värderingar på 1970 – talet. Han pratade om 

den tysta revolutionen, och menade att den västerländska människan värderar allt mera inre lycka 

och personlig utveckling framför lyckan av att tillfredsställa sina materiella behov. Detta beror på 

att de som växer upp i det västerländska samhället har det bättre ställt än vad de äldre 

generationerna hade, på grund av att de aldrig behövt uppleva materiella brister. I dagens samhälle 

där man redan har materiella behoven och fysiska tryggheten tillfredsställda dyker det upp nya 

behov. Dessa behov är att finna inre lycka och känna en personlig utveckling (Inglehart, 2015). 

Enligt Inglehart (2015) utvecklas de starka och mest utvecklade länderna i riktning mot 

postmaterialism. 

 

Inglehart var en av grundarna till det globala forskningsprojektet World Value Survey som 

skapades bland annat för att testa hypotesen om att ekonomisk och teknologisk framgång i 

samhället leder till förändrade värderingar hos människor. Enligt undersökningar gjorda av WVS är 

yngre generationer mer postmaterialistiska än de äldre generationerna i västerländska samhällen. I 

undersökningen sammanställd av WVS år 2005 visade det sig att i Finland hade personer under 29 

år mest postmaterialistiska värderingar (16,4 %) medan personer över 50 år hade mest 

materialistiska värderingar (29,5 %) (Inglehart m.fl., 2018).  

 

I WVS senaste undersökning hade finländarnas värderingar blivit ännu mer postmaterialistiska. 

Undersökningen utförd år 2017 – 2020 visade det sig att 33 % av personer under 29 år hade 

postmaterialistiska värderingar medan postmaterialistiska värderingarna för åldersgruppen över 

femtio också hade stigit till 19,4 %. Materialistiska värderingar hade däremot sjunkit i båda 

åldersgrupperna (EVS/WVS, 2020). 

 

Schwartz tio grundläggande värderingar undersöks även i WVS genom att ställa tio olika 

påståenden. Genom att t.ex. ställa påståendet ”det är viktigt för mig att hjälpa människor i min 

närhet” mätte man hur människan förhöll sig till välvillighet osv. Den senaste undersökningen som 

gjordes i Finland av WVS gjordes år 2005. Där visade det sig en skillnad mellan olika 

generationernas värderingar. Den äldsta gruppen i data (50+) hade mer konservativa värderingar, 

det vill säga trygghet, konformitet och tradition var viktigare för dem, medan för den yngsta 



  20 

gruppen (-29 år) var värderingarna som står för förändringsbenägenhet de viktigaste, det vill säga 

självbestämmande, stimulans och hedonism (Inglehart m.fl., 2018). 

 

Botvar (2005) intresserade sig för skillnader mellan olika generationers värderingar. I sin forskning 

jämförde han synen på etik och moral mellan generationerna. Resultatet visade en skillnad i hur 

olika generationer löser etiska dilemman. Det visade sig att de äldre generationerna litade mer på 

grundläggande universella värderingar om vad som är rätt och fel medan den yngre generationen i 

större utsträckning reflekterade kring hur deras agerande påverkar omgivningen. 

 

Ungdomsbarometern mätte ungdomarnas värderingar år 2018. Man valde ut de värden som under 

en lång tid varit viktiga i det finländska samhället. De tre viktigaste värdena för ungdomen visa det 

sig vara hälsa, fred och frihet. Hela 99 % av finska ungdomarna ansåg dessa som viktiga. Andra 

viktiga värderingar var människorätt, jämlikhet, nationell trygghet och respekt för naturen. Dessa 

var viktiga för ca. 90 % av ungdomarna (Pekkarinen & Myllyniemi, 2018). 
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4 SAMBANDET MELLAN UNGDOMARNAS VÄRDERINGAR OCH 

DERAS POLITISKA DELTAGANDE 
 

 

Skillnader i politiskt deltagande har för det mesta förklarats utifrån socioekonomiska faktorer. 

Klasstillhörighet, kön, ålder och utbildning ses som de viktigaste faktorerna. Under det senaste 

årtionden har sociala strukturerna i samhället förändrats och det har därför blivit allt svårare att 

använda sig av enbart denna förklaringsmodell. Forskning visar att individens värderingar kan 

fungera som ett viktigt tillägg till de socioekonomiska variablerna (Jenssen, 1993). 

 

De grundläggande värderingarna är relativt stabila och de påverkar alla människans attityder som i 

sin tur fungerar som en drivkraft för individens beteende och handlingar. De påverkar även politiska 

attityder. Politiska attityder påverkar i sin tur människans politiska beteende, till exempel hur man 

väljer att rösta i val (Schwartz, Capara & Vecchione, 2010). 

 

Flera studier från olika länder har påvisat ett samband mellan Schwartz tio grundläggande 

värderingar och människors politiska åsikter och ideologi (Schwartz m.fl., 2014). Man tenderar att 

rösta på partier som man känner att står för samma värderingar man själv har. Ett antal studier har 

även forskat i om det finns ett samband mellan dessa grundläggande värderingar och politiskt 

deltagande (Vecchione m.fl., 2014).  

 

Ingleharts (1990) studier om politiskt deltagande och värderingar i västra Europa tydde på att man 

behöver ta en bred uppsättning av värderingar i beaktan för att förstå människans 

röstningsbeteende. En studie utförd av Barnea och Schwartz (1998) undersökte sambandet mellan 

Schwartz tio grundläggande värderingar och hur man väljer att rösta i val. Det visade sig finnas 

flera meningsfulla samband mellan värderingar och röstandet vilket tyder på att värderingarna är av 

stor betydelse när det kommer till hur man väljer att rösta i val. Värderingar spelar även en stor roll 

när det handlar om att forma politiska attityder (Schwartz m.fl., 2014).  

 

Capara, Vecchione och Schwartz (2012) undersökte valdeltagandet i Italien genom att undersöka 

dem som inte röstade i val. De som inte röstade ansåg att välvillighet, universalism, trygghet, makt, 

konformitet och prestation är mindre viktiga värderingar för dem medan de som röstade höll 

trygghet och universalism som höga värderingar.  De som valde att inte rösta i valet värderade 

däremot stimulans och hedonism högre än de som röstade i val. De icke-röstande hade alltså mer 

egocentriska värderingar. 
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Enligt Vecchione m.fl. (2014) har endast ett fåtal studier forskat kring att hitta ett samband mellan 

Schwartz värdeteori och andra sätt att delta politiskt, såsom att delta i demonstrationer och 

protester, kontakta politiker eller arbeta för politiska organisationer. Schwartz undersökte hur de 

grundläggande värderingarna påverkade politiskt aktivism i tjugo länder som deltog i en 

undersökning gjord av European Social Survey (ESS). ESS mätte värderingar med hjälp av 

Schwartz Portrait Values Questionnaire (PVQ). Politisk aktivism står i det här fallet för nio lagliga 

politiska aktiviteter, som till exempel att delta i demonstration och bojkotta någon produkt. 

Schwartz kom fram till att värderingen universalism, vilket står för acceptans, uppskattning och 

intresse för välfärden, har den största inverkan på politisk aktivism. Självbestämmande och 

stimulans visade också ett positivt samband, dock inte lika starkt. Det som visade det svagaste 

sambandet med politisk aktivism var konformitet (Schwartz, 2007). 

 

I Vecchiones m.fl. (2014) forskning om sambandet mellan politiskt deltagande och grundläggande 

värderingar visade det sig att personer som värderar självöverskridande (universalism och 

välvillighet) och förändringsbenägenhet (självbestämmande, stimulans och hedonism) högt var 

mest benägna att delta i nya politiska deltagandeformer, medan personer med konservativa 

värderingar (tradition, trygghet och konformitet) deltog minst i nya politiska deltagandeformer. 

Syftet med Vecchiones m.fl. (2014) studie var att se om det finns ett samband mellan politiskt 

deltagande och värderingar. Till politiska deltagandet räknades både traditionella och nya politiska 

deltagandeformer, bland annat att kontakta politiker, delta i en politisk organisation, skriva under 

namninsamlingar, delta i fridfull demonstration, påverka politiskt genom köpbeslut och bojkotta 

produkter. Studien visade att förhållandet mellan värderingar och nya politiska deltagandeformer 

var starkare än förhållandet mellan värderingar och andra traditionella deltagandeformer. Detta 

kunde enligt Vecchione m.fl. (2014) ha att göra med att traditionella deltagandeformer påverkas 

mer av sociala förväntningar och mindre av beslut som är baserade på individuella skillnader. 

 

I World Value Survey undersökningen i Finland år 2005 kan man även se sambandet mellan 

politiska deltagandeformer och värderingar. I materialet räknade man upp olika politiska aktiviteter 

och respondenterna fick svara på om de någon gång deltagit i dessa, kunde tänka sig att delta i dessa 

eller aldrig kunde tänka sig att delta. Dessa aktiviteter var att bojkotta en produkt, skriva under en 

namninsamling och delta i en fridfull och laglig demonstration. De två förstnämnda kategoriseras 

under nya deltagandeformer och den sistnämnda under traditionella deltagandeformer (Inglehart 

m.fl., 2018). 
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När man jämförde deras svar med Schwartz påståenden om tio grundläggande värderingar och 

enbart studerade de personer som var under 29 år visade det sig att majoriteten av de som aldrig 

kunde tänka sig att skriva under en namninsamling värderade tradition högt medan endast fem 

procent av dem värderade tradition lågt och 18 procent av de unga som hade skrivit under en 

namninsamling värderade tradition lågt.  Majoriteten av de som aldrig hade skrivit under en 

namninsamling värderade konformitet (lydnad, artighet, självdisciplin) högt medan majoriteten av 

de som hade skrivit under en namninsamling ansåg konformitet inte alls som lika viktig (Inglehart 

m.fl., 2018). 

 

I undersökningen fanns positiva samband mellan värderingen stimulans och att skriva under 

namninsamlingar. Ingen av de som aldrig skrivit under en namninsamling ansåg stimulans som en 

väldigt viktig värdering för dem, medan ca. 20 % av de som hade bojkottat produkter värderade 

stimulans högt (Inglehart m.fl., 2018). 

 

När man frågade vem som hade bojkottat någon produkt svarade 21 procent av de som aldrig skulle 

bojkotta produkter att de värderar trygghet högt medan de som hade bojkottat produkter ansåg 

endast tre procent att trygghet var för dem en viktig värdering. Av de finländska ungdomarna som 

hade bojkottat en produkt var det 30 procent av dem som tyckte att påståendet om universalism 

passade väldigt mycket in på dem själva och 32 procent att det passade in på dem själva. Endast 13 

procent av de som aldrig skulle bojkotta en produkt tyckte universalism passar bra in på dem 

(Inglehart m.fl., 2018). 

 

För 38 procent av de personer som bojkottat produkter var självbestämmande en väldigt viktig 

värdering för medan endast 18 procent av dem som aldrig bojkottat produkter värderade 

självbestämmande högt. Majoriteten av de som aldrig bojkottat någon produkt värderade även 

stimulans lågt medan majoriteten av de som hade bojkottat ansåg stimulans som viktig värdering 

(Inglehart m.fl., 2018). Enligt World Value Surveys hemsida är den senaste undersökningen där 

man undersöker Schwartz tio grundläggande värderingar och politiskt deltagande gjord i Finland år 

2005 och är därmed tyvärr relativt gammal forskning (Inglehart m.fl., 2018).  

 

Ny undersökning av WVS (2020) undersökte sambandet mellan Ingleharts teori om materialistiska 

och postmaterialistiska värderingar och politiskt deltagande. Där framkommer det att ingen av 

finländska ungdomar som har materialistiska värderingar har någonsin bojkottat en produkt medan 

45 procent av dem aldrig skulle göra det. Av ungdomarna med postmaterialistiska värderingar hade 
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17 procent någon gång bojkottat en produkt och 68 procent kunde tänka sig att göra det medan 

endast 12 procent aldrig skulle göra det. Även politiskt deltagande genom att skriva under 

namninsamling var vanligare bland ungdomarna med postmaterialistiska värderingar. Närmare 

sjuttio procent av dem hade någon gång skrivit under en namninsamling medan 28 procent av de 

med materialistiska värderingar hade gjort det. I undersökningen frågades det även om man hade 

deltagit i en demonstration av något slag. Över 25 procent av postmaterialisterna hade deltagit i en 

demonstration medan respektive procentantal för materialisterna var 10 procent. 16 procent av de 

med postmaterialistiska värderingar uppgav att de aldrig kommer att delta medan över femtio 

procent av materialisterna aldrig kommer att göra det (EVS/WVS, 2020). 

 

 

4.1 Sambandet mellan ungdomarnas värderingar och deras politiska intresse   
 

I WVS undersökning utförd i Finland 2005 kan man undersöka sambandet mellan Schwartz tio 

grundläggande värderingar och politiskt intresse. Konservativa värderingar visade sig ha negativa 

samband till politiskt intresse. Av personer under 29 år var majoriteten av de som uppgav trygghet 

som en viktig värdering lite eller inte alls intresserade av politik. Av ungdomarna som ansåg 

trygghet vara för dem en mindre viktig värdering var majoriteten mer ointresserade än intresserade 

av politik. Även största delen av de som värderade konformitet högt uppgav att de inte alls var eller 

var lite intresserade av politik. De finländska ungdomar som ansåg prestation som en viktig 

värdering var mera politiskt intresserade än de som inte ansåg det (Inglehart m.fl., 2018). 

 

I den nyaste undersökningen av WVS studeras postmaterialistiska och materialistiska 

värderingarnas samband till politiskt intresse. Finländska ungdomar med postmaterialistiska 

värderingar var mycket mer intresserade av politik än de med materialistiska. Hälften av personerna 

med materialistiska värderingar uppgav att de inte är så intresserade av politik och närmare fyrtio 

procent av dem är inte alls intresserade. Av ungdomarna med postmaterialistiska värderingar var 10 

procent väldigt intresserade av politik och fyrtio procent ganska intresserade. Endast nio procent av 

dem var inte alls intresserade av politik (EVS/WVS, 2020). 
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5 PROBLEMFORMULERING OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

Mitt syfte med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan finländska ungdomarnas 

politiska deltagande och deras värderingar. Dessutom kommer jag att ta reda på om det finns ett 

samband mellan ungdomarnas politiska intresse och deras värderingar (Barnea & Schwartz, 1998). 

 

Eftersom värderingar idag sägs vara en viktig variabel när man studerar ungas politiska deltagande 

(Jenssen, 1993) är det nödvändigt att undersöka detta samband och se på vilket sätt detta visar sig. 

Genom att undersöka hur ungdomarnas värderingar påverkar deras politiska deltagande kan man få 

en inblick i hur politiken kommer att i framtiden se ut i Finland. Eftersom ungdomarna inte deltar i 

lika stor utsträckning i de traditionella deltagandeformerna utan föredrar nya deltagarformer så är 

det väldigt viktig att undersöka varför det är så. Partipolitiken som är en betydande del av politiska 

systemets ryggrad (Grönlund, Paloheimo & Wass, 2005) kräver en förändring som intresserar och 

på så sätt lockar mera ungdomar att delta. Ett antal tidigare studier har bevisat sambandet mellan 

politiskt deltagande och värderingar men väldigt få har lyft upp skillnaden mellan 

deltagandeformerna. Denna studies syfte är i huvudsak att undersöka detta. 

 

Forskningsfrågorna i denna avhandling är följande: 

 

1. Finns det ett samband mellan finländska ungdomars värderingar och valdeltagande? 

 

2. Finns det ett samband mellan finländska ungdomars värderingar och deras deltagande i nya 

politiska deltagande former? 

 

3. Finns det ett samband mellan finländska ungdomars värderingar och deras politiska 

intresse? 

 

5.1 Hypoteser  
 

 

På basis av Capara, Vecchione och Schwartz (2012) forskning om sambandet mellan värderingar 

och valdeltagande blir min första hypotes följande: 

 

1a. Valdeltagandet är störst bland ungdomar som värderar högt universalism och trygghet. 
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1b. Valdeltagandet är lägst bland de ungdomar som värderar högt hedonism och stimulans. 

 

Min andra hypotes härleds ur Vecchiones m.fl. (2014) forskning om sambandet mellan värderingar 

och nya politiska deltagande former. 

 

2a. Ungdomar med självöverskridande (välvillighet, universalism) och förändringsbenägenhet 

(stimulans, självbestämmande) som högsta värderingar deltar i högre grad i nya politiska 

deltagande former.  

 

2b. Ungdomar med konservatism (tradition, trygghet, konformitet) som högsta värderingar 

deltar med minst sannolikhet i nya politiska deltagande former.  

 

Min tredje hypotes härleds ur Inglehart m.fl. (2018) datamaterial om sambandet mellan värderingar 

och politiskt intresse. 

 

3a. Ungdomar som värderar prestation högt är i större utsträckning intresserade av politik. 

 

3b. Ungdomar som värderar konservatism (tradition, trygghet, konformitet) högt är i mindre 

utsträckning intresserade av politik. 
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6 METOD 
 

6.1 Sampel 
 

Jag använde mig av ett färdigt insamlat datamaterial som samlats in på nätet av en forskargrupp vid 

Helsingfors universitet (Lönnqvist, Mannerström & Leikas, 2016). För själva datamaterialet 

ansvarade företaget Norstat. Respondenterna var 18 – 29 åriga finländska unga vuxna.  

 

Orsaken varför nätundersökning valdes till insamlingsmetod var för att forskarna ville ha ett så stort 

urval som möjligt för att få god insikt i associationer mellan variabler. Nätundersökningen gjordes i 

tre etapper, respondenterna svarade alltså på tre stycken enkäter. Den första enkäten skickades två 

veckor före riksdagsvalet 2015 (N=751), den andra skickades två veckor efter valet (N=612) och 

det tredje tre månader efter valet (N=423). I min undersökning använde jag mig av frågor ställda 

från alla tre insamlingar. Därav blev min sampelstorlek 423. 

 

 

6.2 Mätinstrument 

 

Valdeltagande 

 

De beroende variablerna i denna undersökning består av olika typer av politiskt deltagande. 

Ungdomarnas politiska deltagande undersöktes i enkäten med slutna frågor. Valdeltagandet 

studerades i första mätningen genom att ställa frågan:  

 

Röstade Ni i förra riksdagsvalet år 2011?  

a) Ja,  

b) Nej,  

c) inte rösträtt.  

 

I andra mätningen ställdes frågan:  

 

Röstade Ni i vårens 2015 riksdagsval?  

a) Ja, på valdagen,  

b) Ja, jag förhandsröstade (före jag besvarade den första enkäten), 
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c) Ja, jag förhandsröstade (efter att jag hade besvarat den första enkäten),  

d) Nej, e) inte rösträtt. 

 

När man vill uppfånga rutiner och återkommande handlingar är det lämpligare att använda sig av 

enkätfrågor av typen ”hur ofta deltar Ni i (en viss aktivitet?)” än hypotetiska frågor som ”skulle du 

kunna tänka dig att demonstrera?”. Hypotetiska frågor kan få fram svar som uppfattas som socialt 

eftersträvande eller bara fånga upp allmänna inställningar mot det politiska systemet. Det är mera 

meningsfullt att fokusera på de aktiviteter som respondenterna verkligen har tagit del av (Inglehart 

& Norris, 2003).  

 

Traditionella politiska deltagande former 

 

Förutom valdeltagandet mättes även deltagandet av andra traditionella politiska deltagande former 

genom att ställa frågorna: 

 

Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna tagit kontakt med en politiker, deltagit i 

en tillställning ordnad av ett parti eller en politisk organisation, eller deltagit i en demonstration? 

 

 a) Inte alls,  

b) 1 – 3 gånger,  

c) 4 gånger eller flera. 

 

Hur sannolikt är det att Ni i framtiden kommer att ta kontakt med en politiker, delta i en 

tillställning ordnad av ett parti eller en politisk organisation eller delta i en demonstration?  

 

a) kommer med säkerhet inte att göra det 

b) kommer kanske att göra det  

c) kommer troligtvis att göra det  

d) kommer garanterat att göra det  
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Nya politiska deltagande former 

  

Frågorna som ställdes för att få reda på respondenternas erfarenhet av nya politiska 

deltagandeformer var följande: 

 

Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna skrivit på ett medborgarinitiativ (även 

på nätet), eller bojkottat en produkt från något företag?  

 

a) Inte alls, 

b) 1 – 3 gånger,  

c) 4 gånger eller flera  

 

Hur sannolikt är det att Ni i framtiden kommer att skriva under medborgarinitiativ (även på nätet), 

eller bojkotta en produkt från något företag? 

a) jag kommer med säkerhet inte att göra det, 

b) jag kanske kommer att göra det,  

c) kommer troligtvis att göra det, d) kommer garanterat att göra det.  

 

Politiska intresset 

 

Respondenternas politiska intresse mättes i första och tredje mätningen genom att ställa frågan:  

 

Hur intresserad är Ni av politik?  

a) Väldigt intresserad,  

b) Ganska intresserad  

c) Lite intresserad  

d) Inte alls intresserad. 

 

Värderingar 

 

Den oberoende variabeln är ungdomarnas värderingar. The Short Schwartz´s Value Survey (SSVS) 

användes som mätinstrument för att mäta ungdomarnas värderingar. The Short Schwartz´s Value 

Survey är en förkortad version av Schwartz´s Value Survey (SVS) som innehåller 57 

värdepåståenden vilka representerar tio distinkta värdegrunder (Lindeman & Verkasalo, 2005). 
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Dessa tio värdegrunder är makt (social makt, auktoritet, rikedom), prestation (framgång, förmåga, 

ambition, inflytande på människor och händelser), hedonism (egna drifters tillfredställande, 

njutning av livet), stimulation (vågad, mångsidig, spännande liv), självbestämmande (kreativitet, 

frihet, nyfikenhet, självständighet), universalism (social rättvisa, världsfred, jämlikhet, skyddande 

av naturen), välvilja (hjälpsamhet, ärlighet, förlåtande, pålitlighet, vänskap), tradition (respekt för 

traditioner, ödmjukhet, hängivenhet), konformitet (lydnad, respekt för äldre människor, 

självdisciplin, artighet) och trygghet (nationell säkerhet, samhällelig ordning, renlighet) (Schwartz, 

2012). Dessutom har arbete lagts till som ett elfte värde, här prioriterar man flitighet, 

ordningsamhet, långsiktighet och precision. Men denna värdering har jag valt att lämna bort från 

min analys. 

 

SSVS innehåller 10 värdegrunder som alla följs av en kort beskrivning, t.ex. makt (social makt, 

auktoritet, rikedom). Respondenten rangordnar dessa på en nio gradig skala, från 0 (mottsatsen till 

mina principer), 1 (inte viktigt), 4 (viktigt), till 8 (väldigt viktigt) (Lindeman & Verkasalo, 2005). 

Eftersom det kan förekomma stora individuella och kulturella skillnader i hur svarsskalan används 

är det nödvändigt med en korrigering före utförda analyser. Korrigeringen görs genom att centrera 

värdevariablerna. Utan detta kan resultatet bli förvrängt vilket leder till inkorrekta slutsatser. När 

man centrerar variablerna räknar man medeltalet av de tio värdevariablerna och skapar sedan tio 

nya variabler genom att subtrahera medeltalsvärdet från den ursprungliga variabeln (Schwartz, u.å.).  

 

Enligt Lindeman & Verkasalo är SSVS ett fungerande alternativ till SVS. Den förkortade 

värdeskalan ger en inblick i individens värderingar. Men om forskningen kräver mer detaljerad och 

omfattande information är det bästa mätinstrumentet SVS för att kunna utföra en mer grundlig 

analys. Forskning visar dock att SSVS har god reliabilitet och validitet (Lindeman & Verkasalo, 

2005). 

 

 

6.3 Analysmetoder 
 

I min analys använde jag mig av statistikprogrammet SPSS version 24. För att undersöka om det 

finns ett samband mellan de beroende och de oberoende variablerna använde jag mig av Spearmans 

korrelationsanalys. Spearmans rangkorrelation är en icke-parametisk version av Pearsons produkt-

moment korrelation. Jag använder mig av icke-parametriska tester på grund av att mina variabler 

inte är normalfördelade och därmed inte uppfyller kraven för parametriska test. Spearmans 
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korrelationskoefficient mätar styrkan och riktiningen på monotoma samband medan Pearson mätar 

linjära samband (Leard Statistics, 2018). Spearmans rangkorrelation (rho) valdes eftersom  det är 

anpassat för ordinala skalor och rangordnat data och används specifikt då datat inte passar in på 

kriterierna för Pearsons korrelation (Pallant, 2016). 

 

Korrelationskoefficienten kan variera från +1 till -1. Rho = +1 visar att det finns ett perfekt positivt 

samband medan rho = -1 visar ett perfekt negativt samband. Rho = 0 indikerar på inget samband 

och ju närmare 0 korrelationskoefficienten är desto svagare är sambandet mellan variablerna 

(Pallant, 2016).  

 

Före jag analyserade materialet kodade jag om variablerna som mätte valdeltagandet år 2011 och år 

2015 så att jag endast hade två värden (röstade och röstade inte). Sambandet mellan de två olika 

mätningarnas valdeltagande och de tio grundläggande värderingarna (mätt med SSVS) undersöktes 

var och en för sig genom att använda Spearmans rangkorrelation. 
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7 RESULTAT 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera beskrivande statistik och redovisa för undersökningens 

resultat. 

 

7.1 Beskrivande statistik 

 

Respondenterna är 18 – 29 åriga finländska unga vuxna (63 % kvinnor) med medelåldern 25,15. Av 

respondenterna hade 37 procent uppnått en akademisk högskoleutbildning. 

 

När man undersökte de tio grundläggande värderingarna enligt mätinstrumentet SSVS, visade det 

sig att välvillighet (lojal, hjälpsam, ärlig, ansvarsfull och förlåtande), hedonism (njuta av livet) och 

trygghet värderades väldigt högt bland största delen av ungdomarna. Självbestämmande (kreativitet, 

oberoende och nyfikenhet) ansågs som viktigt bland ungdomarna medan stimulans (variation och 

utmaningar), konformitet (lydnad, artighet och självdisciplin) och prestation (framgång) ansågs som 

ganska viktiga värderingar. Tradition och makt värderades däremot väldigt lågt bland finländska 

ungdomarna. Se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Tio grundläggande värderingarnas beskrivande statistik (N=423). 

 M SD 

Makt -2.83 2.49 

Prestation -.22 2.01 

Hedonism 1.1 1.63 

Stimulans -.28 1.93 

Självbestämmande .47 1.76 

Universalism -.03 2.35 

Välvillighet 1.63 1.52 

Tradition -1.23 2.4 

Konformitet .07 1.73 

Trygghet 1.31 1.37 
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När man undersökte valdeltagandet i riksdagsvalet år 2011 visade det sig att 65 % av ungdomarna 

hade röstat medan valdeltagandet i riksdagsvalet 2015 var en aning högre. Då röstade 67 % av 

ungdomarna. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2011 (N=751) och 2015 (N=612) angett i procent. 

  

2011 

 

2015 

 

 

Röstade 

 

64,7 

 

66,6 

 

 

Röstade inte 

 

21 

 

14 

 

 

Inte rösträtt 

 
14 

 
0,7 

 

 

 

Andra traditionella politiska deltagandeformer intresserade inte ungdomarna. Hela 84 % hade inte 

alls under senaste tolv månaderna tagit kontakt med en politiker, deltagit i en tillställning ordnad av 

ett parti eller en politisk organisation eller deltagit i en demonstration och endast några procent hade 

gjort det fyra gånger eller flera. Däremot var det betydligt mera ungdomar som hade deltagit i nya 

politiska deltagande former. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Ungdomarnas deltagande i andra traditionella politiska deltagandeformer och nya 

politiska deltagandeformer angett i procent (N=751). 

  

 

Traditionella politiska 

deltagandeformer 

 

 

Nya politiska 

deltagandeformer 

 

4 ggr eller mer 2,3 10,3  

1 - 3 ggr 13,6 58,1  

Aldrig 84,2 31,7  

 

 

När man frågade ungdomarna hur stor sannolikhet det är att de i framtiden kommer att delta i 

traditionella politiska deltagande former var det ca. 43 % som med säkerhet aldrig skulle delta. 47 

% kommer kanske att delta medan enbart en liten procent kommer att delta med stor sannolikhet. 

När frågan om sannolikheten att delta i nya politiska deltagande former ställdes var det 44 % som 
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meddelade att de kanske kommer att delta och 33 % som med stor sannolikhet kommer att delta 

medan endast 9 % av ungdomarna meddelade att de aldrig kommer att delta. Se Tabell 4. 

 

Tabell 4. Sannolikheten för att i framtiden kunna tänka sig delta i andra traditionella politiska och 

nya politiska deltagarformer (N=751). 

  

Traditionella 

politiska 

deltagandeformer 

 

Nya politiska 

deltagandeformer 

 

Kommer garanterat att delta 2,8 14,8  

 

Mycket sannolikt 

 

8 

 

32,1 

 

 

Kanske 

 

46,7 

 

44,1 

 

 

Kommer inte att delta 

 

42,5 

 

9,1 

 

 

 

Politiska intresset bland ungdomarna mättes i den första och den tredje mätningen. Det visade sig 

att intresset för politik hade stigit med några procent mellan första och tredje mätningen och 

procentandelen av de som var lite eller inte alls intresserade av politik hade sjunkit. Se Tabell 5. 

 

Tabell 5. Ungdomarnas politiska intressefrån första (N=751) och tredje (N=423) mätningen angett i 

procent. 

  

Mätning 1 

 

Mätning 3 

 

Väldigt intresserad 10 8,5  

Ganska intresserad 37 44,2  

Lite intresserad 40,9 35,7  

Inte alls intresserad 12,1 11,6  

 

7.2 Inferentiell statistik 
 

 

Hur de tio grundläggande värderingarna korrelerade med varandra kan man se i Tabell 6. 
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Tabell 6. Korrelationsmatris över de tio grundläggande värderingarna (N=423). 

p < 0.01, p < 0.05 

 

 

Inget samband hittades mellan valdeltagandet och värderingarna. Resultatet stödde alltså inte 

hypotesen om att de ungdomar som värderar universalism och trygghet högt har ett högt 

valdeltagande medan de ungdomar som prioriterar hedonism och stimulans högt har ett lågt 

valdeltagande (H1a och H1b). Se tabell 7. 

 

Tabell 7. Sambandet mellan ungdomarnas värderingar och deras valdeltagande (N=423). 

 Riksdagsvalet 2005 

(mätning 1) 

Riksdagsvalet 2011 

(mätning 3) 

Makt .04 .03 

Prestation .02 .00 

Hedonism -.1 -.07 

Stimulans -.01 -.03 

Självbestämmande .01 .02 

Universalism .1 .07 

Välvillighet .04 .05 

Tradition -.05 -.03 

Konformitet -.1 -.5 

Trygghet .01 -.03 

 

p < 0.01, p < 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Makt 1          

2 Prestation .21 1         

3 Hedonism -.05 -.05 1        

4 Stimulans -.14 -.06 .12 1       

5 Självbestämmande -.24 -.25 -.07 .15 1      

6 Universalism -.31 -.33 -.13 .00 .26 1     

7 Välvillighet -.38 -.25 -.07 -.12 -.03 .23 1    

8 Tradition -.2 -.14 -.24 -.3 -.24 -.33 -.07 1   

9 Konformitet -.17 .11 -.21 -.29 -.29 -.27 -.02 .28 1  

10 Trygghet -.03 .15 -.11 -.37 -.25 -.16 -.01 .17 .24 1 
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Däremot hittades ett starkt negativt samband mellan hedonism och andra traditionella former av 

politiskt deltagande. De ungdomar som värderade hedonism högt deltog alltså inte i traditionella 

politiska deltagande former. Se Tabell 8. 

 

Det visade sig även att det fanns samband mellan sju värderingar och sannolikheten att i framtiden 

delta i traditionella politiska deltagandeformer. Det fanns positiva samband mellan stimulans, 

självbestämmande och universalism och negativa samband mellan hedonism, tradition, konformitet 

och trygghet. Se Tabell 8.  

 

Tabell 8. Sambandet mellan ungdomarnas värderingar och andra traditionella politiska 

deltagandeformer (N=423). 

 Deltagit i 

traditionella 

deltagarformer 

Kan tänka sig delta 

i traditionella 

deltagandeformer 

 

Makt .08 .06  

Prestation .04 .04  

Hedonism -.13 -.10  

Stimulans .01 .14  

Självbestämmande .08 .15  

Universalism .01 .10  

Välvillighet .05 .02  

Tradition -.05 -.13  

Konformitet -.08 -.22  

Trygghet -.05 -.14  

 

p < 0.01, p < 0.05 

 

Det visade sig att det fanns ett starkt positivt samband mellan universalism och nya politiska 

deltagandeformer. Det fanns även ett svagt positivt samband till värderingen självbestämmande. 

Forskningsresultatet stöder hypotes 2a vilken är härledd ur Vecchione et al. (2014). Personer som 

värderar universalism och självbestämmande deltar i högre grad i nya politiska deltagandeformer.  

 

Det visade sig även finnas samband mellan fyra värderingar och frågan ”Hur sannolikt är det att Ni 

kommer i framtiden skriva under medborgarinitiativ (även på nätet) eller bojkotta en produkt från 

något företag?”. En stark positiv korrelation med universalism och välvillighet och en svag positiv 
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korrelation med självbestämmande. I denna analys framkommer det alltså att personer som föredrar 

att delta i nya politiska deltagandeformer har i högre grad självöverskridande och 

förändringsbenägenhet som viktiga värderingar. En stark negativ korrelation hittades även med 

värderingen tradition och en svag negativ korrelation med värderingen konformitet. Resultatet 

stöder hypotes 2b om att ungdomar med konservativa värderingar deltar i mindre utsträckning i nya 

politiska deltagandeformer. Se Tabell 9. 

 

Tabell 9. Sambandet mellan ungdomarnas värderingar och nya politiska deltagarformer (N=423). 

 Deltagit i nya 

politiska 

deltagandeformer 

Kan tänka sig delta 

i nya politiska 

deltagandeformer 

 

Makt -.05 -.07  

Prestation .07 -.01  

Hedonism .00 -.04  

Stimulans .00 .04  

Självbestämmande .11 .11  

Universalism .13 .15  

Välvillighet .08 .18  

Tradition -.09 -.13  

Konformitet -.04 -.12  

Trygghet -.07 -.10  

 
p < 0.01, p < 0.05 

 

 

I resultatet förekom det en del samband mellan ungdomarnas politiska intresse och deras värderingar. 

Starka positiva samband hittades med makt och prestation både i första och tredje mätningen av 

politiskt intresse. I båda mätningarna förekom även starka negativa samband till hedonism och 

konformitet. Dessutom hittades det i tredje mätningen ett starkt negativt samband mellan politiskt 

intresse och tradition. Forskningsresultatet stöder hypotes 3a om att unga som värderar prestation 

högt är högt politiska intresserade. Resultaten visar även att ungdomar med de konservativa 

värderingarna tradition och konformitet är mindre intresserade av politik, vilket betyder att resultatet 

även stöder hypotes 3b. Se Tabell 10. 
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Tabell 10. Sambandet mellan ungdomarnas värderingar och deras politiska intresse (N=423). 

 Politiskt intresse, 

mätning1(N=751) 

Politiskt intresse, 

mätning 3(N=423) 

Makt .15** .17** 

Prestation .16** .17** 

Hedonism -19** -.15** 

Stimulans .01 .02 

Självbestämmande -.00 .01 

Universalism .03 .03 

Välvillighet .01 .02 

Tradition -.07 -.13** 

Konformitet -.13** -.16** 

Trygghet -.07 -.07 

 

 
p < 0.01, p < 0.05 
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8 DISKUSSION 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om ungdomarnas värderingar påverkar deras 

politiska deltagande och se om detta skulle kunna vara en orsak till de förändringar som sker inom 

det politiska deltagandet. Jag undersökte även om det finns ett samband mellan politiskt intresse 

och ungdomarnas politiska deltagande eftersom politiska intresse har ett stort inflytande på politiskt 

deltagande (Verba, Scholzman & Brady, 1995). 

 

Liksom Schwartz (2007) visar i cirkeln med de tio grundläggande värderingarna och de fyra 

övergripande värderingstyperna (figur 1), är de värderingar som står nära varandra förenliga medan 

de som står mitt emot varandra är i konflikt. I denna undersökning visade detta sig. Det fanns 

positiva samband mellan värderingar som befinner sig i samma värderingstyp och negativa 

samband mellan värderingar som befinner sig i två värderingstyper som står i konflikt till varandra. 

Som till exempel hittades ett starkt positivt samband mellan universalism och välvillighet och ett 

starkt negativt samband mellan makt och universalism. 

 

I jämförelse med tidigare forskning om finländska ungdomars värderingar (Inglehart m.fl., 2018) 

rangordnade respondenterna värderingarna väldigt lika även i denna undersökning. Välvillighet 

värderades väldigt högt både i denna och i tidigare undersökning. Att hjälpa och ta hand om 

varandra visade sig vara väldigt viktigt för de finländska ungdomarna. Däremot värderade de 

självbestämmande och universalism högre än hedonism i WVS undersökning år 2005 (Inglehart 

m.fl., 2018), medan i denna undersökning låg hedonism som tredje viktigaste värderingen efter 

välvillighet och trygghet. Detta tyder på att ungdomarna mer och mer uppskattar att njuta av livet 

och leva i nuet. Bekvämlighet är något de strävar efter nu mer än aldrig förr, samtidigt som de anser 

att universalistiska värderingar också är viktiga och de är beredda att beskydda människans 

rättigheter och bevara naturen. Värderingarna makt och tradition värderades lägst i både denna 

undersökning och i tidigare undersökning.  

 

Respondenternas valdeltagande i riksdagsvalen 2011 och 2015 var relativt höga (65 % och 67 %) i 

jämförelse med ungdomarnas faktiska valdeltagande där röstningsprocenten för 18 – 24 åringar var 

47 procent och för 25 – 35 åringar var 58 procent i riksdagsvalet år 2015 (Wass & Borg, 2016). 

Detta kan eventuellt bero på att majoriteten (37 %) av respondenterna i undersökningen hade en 

akademisk utbildning. Nivån av utbildning är enligt forskning en betydande faktor för politiskt 

deltagande. Akademisk utbildning ökar sannolikheten att rösta i val (FOS, 2019). 



  40 

 

Ungdomarna visade sig vara mer öppna för att delta i nya politiska deltagarformer, såsom att 

bojkotta produkter och skriva på namninsamlingar, då närmare sjuttio procent av ungdomarna hade 

deltagit i nya politiska deltagandeformer och ännu högre andel kunde tänka sig att göra det. I 

Finland har de nya politiska deltagandeformerna blivit allt vanligare med åren medan de 

traditionella politiska deltagandeformernas popularitet gått åt det motsatta hållet (Bengtsson, 

Grönlund, Paloheimo & Wass, 2005).  

 

Över åttio procent av ungdomarna hade aldrig deltagit i andra traditionella politiska 

deltagandeformer. Traditionella deltagandeformer som till exempel att delta i partipolitik anses som 

ointressant för ungdomarna och de upplever att det är svårt att hitta ett parti i deras smak. Detta ger 

även stöd för Ingleharts teori (2015) om hur samhället går mot mer postmaterialistiska värderingar 

vilket leder till att det sker en förändring i det politiska deltagandet i västvärlden.   

 

Även om det belyses på flertal ställen om finländska ungdomarnas bristande valdeltagande så är det 

väldigt viktigt att understryka att det inte handlar om att ungdomarna inte är intresserade av politik. 

Det handlar helt enkelt om att ungdomarna väljer andra former och kanaler att påverka och delta 

politiskt (Henn & Weinstein, 2006). Att politiska intresset bland ungdomar finns kan man även se i 

denna undersökning. Politiska intresset mättes i första och andra mätningen och det visade sig att 

runt femtio procent av respondenterna var väldigt intresserade eller ganska intresserade av politik 

medan endast runt tio procent inte alls var intresserade.  

 

 Liksom det framläggs i resultatdelen, hittades inget samband mellan ungdomarnas värderingar och 

deras valdeltagande. Enligt Capara, Vecchione och Schwartz (2012) är valdeltagandet starkast 

bland ungdomar som värderar högt universalism och trygghet och lägst bland ungdomar som 

värderar högt hedonism och stimulans.  

 

Fastän det inte fanns ett samband mellan ungdomarnas värderingar och valdeltagande så fanns det 

ett starkt negativt samband mellan hedonism och deltagandet i andra traditionella politiska 

deltagarformer. Ungdomarna som värderar livsnjutning och ett bekvämt liv högt har alltså i mindre 

utsträckning deltagit i demonstrationer, kontaktat politiker eller deltagit i en tillställning ordnad av 

ett parti eller en politisk organisation. Traditionella deltagandeformer såsom att delta i partipolitik 

och politiska organisationer kräver mer långsiktig investering av en persons tid medan nya 

deltagandeformer oftast är något som inte kräver så mycket planering. Man kan till exempel väldigt 
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lätt skriva under en namninsamling på nätet eller bojkotta produkter. Att finländska ungdomarna 

prioriterar högt bekvämlighet och ett gott liv, kan alltså möjligen ha att göra med varför de väljer att 

inte delta i andra traditionella politiska deltagandeformer.  

 

Frågan ställdes även om de kunde tänka sig delta i andra traditionella politiska deltagandeformer. 

Positiva samband kunde ses mellan stimulans, självbestämmande och universalism medan negativa 

samband hittades mellan hedonism och de konservativa värderingarna (tradition, konformitet och 

trygghet). En del av dessa resultat stöder inte tidigare forskning om värderingar och politiskt 

deltagande. Stimulans, självbestämmande och universalism är alla värderingar som anses som 

postmaterialistiska och enligt tidigare forskning (EVS/WVS, 2020) är inte personer som håller 

dessa värderingar högt villiga att delta i andra traditionella politiska deltagandeformer. I 

datamaterialet räknas det upp i frågan om traditionella politiska deltagandeformer även 

demonstration som en traditionell deltagandeform. Fastän demonstration är en politisk 

deltagandeform som funnits länge, anses de ändå vara en icke-traditionell deltagandeform 

(Bengtsson, Grönlund, Paloheimo & Wass, 2005) och kan på grund av detta vilseleda frågan. 

Resultatet om hur sannolikt man kan tänka sig att delta i traditionella politiska deltagandeformer 

skulle antagligen ha gett ett annat svar om demonstration inte skulle ha varit med som ett exempel i 

frågan. Att värderingen stimulans ger här ett starkt positivt samband med sannolikheten att delta i 

andra traditionella politiska deltagandeformer kunde också ha att göra med att demonstration finns 

med i datamaterialet som ett exempel i frågan. Personer som värderar stimulans högt gillar 

utmaningar och att ta risker och skulle kunna vara mer benägna att delta i en demonstration på 

grund att av det kan vara riskfyllt och spännande.  

 

Liksom tidigare forskning, hade självbestämmande och universalism ett positivt samband med nya 

politiska deltagandeformer även i denna studie. Finländska ungdomar som värderade 

självbestämmande högt, det vill säga uppskattar kreativitet, oberoende, nyfikenhet, friheten att själv 

kunna fatta sina egna beslut och bestämma sina mål i livet, deltog i högra grad i nya politiska 

deltagandeformer. Viljan att fatta sina egna beslut och bestämma sina egna mål i livet motiverar 

personer att engagera sig i medborgerliga och politiska aktiviteter för att det betonar yttrande frihet 

och personlig autonomi (Vecchione m.fl., 2014). Ungdomar med universalistiska värderingar, alltså 

de ungdomar som värdesätter förståelsen för andra människor och tanken om att alla människor är 

lika värda, deltog även mer i nya politiska deltagandeformer. Man kunde även se positiva samband 

med självbestämmande, välvillighet och universalism när det kom till sannolikheten att i framtiden 

delta i nya politiska deltagarformer. Både universalism och välvillighet är väldigt osjälviska 
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värderingar och handlar mer om att ta hand om välfärden och sina medmänniskor och på så vis kan 

de motivera till politiskt deltagande. Målet här är lika sociala rättigheter för alla och bevarande av 

miljön (Vecchione m.fl., 2014). Genom att delta i politiken kan man påverka dessa frågor.  

 

Det hittades även negativa samband mellan sannolikheten att i framtiden delta i nya politiska 

deltagandeformer och tradition och konformitet. Värderingen tradition handlar bland annat om 

viljan att upprätthålla kulturella och religiösa traditioner medan nya politiska deltagandeformer 

oftast har som mål att förändra samhället och är därför mot rådande normer och handlanden. Detta 

kan enligt Vecchione m.fl. (2014) vara en orsak.  

 

Studiens tredje forskningsfråga, finns det samband mellan politiskt intresse och värderingar, var 

något som det fanns väldigt lite tidigare forskningar om. Men eftersom politiskt intresse hänger 

starkt ihop med all sort av politiskt deltagande (Harrinvirta, 2018) var denna fråga viktig att 

undersöka närmare. Det visade sig finnas ett positivt samband mellan prestation och politiskt 

intresse liksom även datamaterial ur WVS visade (Inglehart m.fl., 2018). Ungdomar som värderar 

framgång och känslan av att bli uppskattad för deras kompetens högt var mer intresserade av politik 

än de som inte ansåg detta som en viktig värdering. Makt var även en värdering som det hittades ett 

positivt samband med politiskt intresse till. Värderingarna makt och prestation hade dock varken 

positiva eller negativa samband med politisk deltagande av något slag. Detta tyder på att ett högt 

intresse till politik inte nödvändigtvis betyder att man deltar i politiken. 

 

Resultatet visade att de konservativa värderingarna tradition och konformitet hade negativa 

samband till politiskt intresse. Ju högre ungdomen värderade tradition och konformitet, desto 

mindre intresserad var hen av politik. Tradition och konformitet visade sig inte vara överhuvudtaget 

viktiga för ungdomarna och hade även endast negativa samband med politiskt deltagande. Detta 

kunde tyda på att finländska ungdomarna går, liksom Inglehart (2015) menar, mot 

postmaterialistiska värderingar och materialistiska värderingar såsom tradition och trygghet är inte 

längre viktiga värderingar för dem. Däremot tyder forskning på att materialistiska värderingar är 

viktigare för de äldre generationerna. Det är även de äldre generationerna som deltar mest i 

traditionella politiska deltagarformerna (EVS/WVS, 2020).  

 

Denna undersökning ger endast en inblick i ungdomarnas politiska deltagande. Det krävs mer 

forskning i området för att kunna ge en mer ingående förklaring på varför det politiska deltagandet 

bland ungdomarna ser ut som det gör i Finland. En grundlig förståelse kräver även hänsyn till flera 
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faktorer såsom politisk effektivitet, politiskt förtroende och hur tillfredsställd man är med 

demokratin. Dessa faktorer kan påverka politiskt deltagande och även samspela med personens 

grundläggande värderingar eller de kan till och med förmedlas av värderingarna (Vecchione m.fl., 

2014). I framtida forskning är detta en aspekt som bör tas i beaktan. 

 

Värdemätaren SSVS som användes i denna studie, är en snabb och effektiv metod skapad för att 

kartlägga individens prioriteringar av de tio grundläggande värderingarna där man endast 

rangordnar de tio värdegrunderna. Men trots detta, är det enbart en förkortning av det mer använda 

och noggrannare mätinstrumentet SVS som innehåller 57 värdepåståenden. Även om forskning 

visar att SSVS fungerar som en pålitlig metod när det kommer till att ta reda på vad som är viktigt i 

personens liv (Lindeman & Verkasalo, 2005), skulle man med största sannolikhet få ett mer säkert 

svar genom att använda sig av SVS. Den förkortade versionen av värdemätaren SVS kan därmed 

ses som en brist i studien. SVS har använts som värdemätare i de flesta studier där man undersökt 

människans politiska deltagande och värderingar, bland annat i studien om valdeltagande och 

värderingar som utfördes av Vecchione m.fl. (2014). Genom att använda sig av SVS i framtida 

forskning där man vill mäta hur värderingar påverkar politiskt deltagande, kan man få ett pålitligare 

resultat och en noggrannare analys. Dock är denna metod mer tidskrävande och arbetsam för 

respondenterna.  

 

Fastän urvalet i studien var stort (N=423) var det inte jämnfördelat när det kommer till 

utbildningsnivån. Det faktum att majoriteten av respondenterna hade en akademisk utbildning kan 

påverka forskningsresultatet. Genom att ha en jämnare fördelning mellan de olika 

utbildningsnivåerna, som återspeglar verkligheten, kunde man eventuellt få ett annat mer trovärdigt 

forskningresultat. Detta kan således ses som en brist i undersökningen. Som tidigare nämnts så är 

det bevisat att personer med högre utbildning deltar mer i politiken än de som har en lägre 

utbildning (FOS, 2019).  

 

En aspekt som är viktig att lyfta fram är skillnaden mellan frågan ”Har du deltagit (i en viss 

deltagandeform”) och ”Hur sannolikt är det att du i framtiden kommer att delta (i en viss 

deltagandeform)”. Förstnämnda frågan mäter det faktiska deltagandet medan den sistnämnda frågan 

ger en inblick i personens attityd mot en viss deltagandeform. I forskningresultatet ser man en viss 

skillnad mellan dessa frågor och ungdomarnas värderingar. Fastän det inte fanns ett samband 

mellan det faktiska traditionella deltagandet och ungdomarna som värderar stimulans, 

självbestämmande och universalism högt, så visade det sig att dessa ungdomar med stor sannolikhet 
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kommer att i framtiden delta i dessa deltagandeformer, medan personer som värderar tradition, 

trygghet och konformitet inte kommer att göra det. Detta kan bero på att personer med 

förändringsbenägenhet och självöverskridande värderingar är mer öppna för olika sorter av 

deltagande medan konservativa ungdomarna inte är i behov av förändring och är därför inte heller 

öppna för att pröva på olika deltagandeformer. En person som värderar stimulans högt kan till 

exempel vara väldigt öppen för att pröva på nya spännande saker och en person som värderar 

självbestämmande kan se möjligheter för personlig utveckling i deltagandet. Det fanns även vissa 

skillnader i det verkliga deltagande och sannolikheten att i framtiden delta, när det handlar om nya 

politiska deltagandeformer. Inget samband hittades mellan det faktiska deltagande i nya politiska 

deltagandeformer och värderingarna tradition och konformitet men däremot fanns det negativa 

samband till sannolikheten att i framtiden delta i nya politiska deltagandeformer. Även detta ger 

stöd för att konservativa ungdomar inte är villiga och öppna för att i framtiden pröva nya 

deltagandeformer. De ungdomar som värderade välvillighet högt var däremot positiva till att i 

framtiden delta i nya politiska deltagandeformer trots att det inte fanns ett samband mellan deras 

verkliga deltagande. Detta kunde tyda på att ungdomar som värnar om varandra och vill förbättra 

välfärden för närstående personer är öppna för att delta i nya politiska deltagandeformer om de 

känner att de på detta sätt kan påverka det som är viktigt för dem. 

 

 

8.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att upplysa om det eventuella sambandet mellan ungdomarnas politiska 

deltagande och värderingar.  Sammanfattningsvis kunde man se ett tydligt mönster i ungdomarnas 

politiska deltagande. Värderingarna visade sig ha en betydelse för hur de valde att delta i politiken. 

Ungdomar med självöverskridande (universalism, välvillighet) och förändringsbenägenhet 

(stimulans och självbestämmande) som högsta värderingar deltar i högre grad i alla former av 

politiskt deltagande medan ungdomar med konservativa värderingar deltar med minst sannolikhet i 

politiken överhuvudtaget. Skillnaden mellan traditionella och nya politiska deltagarformer var alltså 

inte så stor när det kommer till ungdomarnas värderingar, förutom att de ungdomar som prioriterar 

hedonism högt inte deltar i traditionella politiska deltagandeformer medan stimulans däremot lockar 

ungdomen till traditionella politiska deltagandeformer, troligtvis till något riskfyllt så som 

demonstrationer. När det kommer till hur ungdomen väljer att delta i politiken kunde man tydligt se 

att de hellre väljer att delta i nya politiska deltagandeformer.  
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Denna studie betonar de tio grundläggande värderingarnas betydelse för politiskt deltagande. Det 

finns ett klart samband mellan politiskt deltagande och värderingar som bör tas i beaktan i fortsatt 

forskning. De socioekonomiska faktorerna kan inte längre ensamma fungera som en 

förklaringsmodell när det kommer till att förklara politiskt beteende. För att få en grundlig inblick i 

hur en individ deltar i politiken krävs det även att man uppmärksammar hens värderingar. 

 

Liksom tidigare studier, ger även denna studie, stöd för att nya politiska deltagandeformer blir allt 

viktigare för medborgarna och framför allt för ungdomarna. Val- och partideltagandet förlorar sin 

popularitet till mer sporadiska och kortvariga politiska deltagandeformer. För att få svar på om 

förändring inom politiska deltagandet sker som ett resultat av en förändring inom värderingarna, 

krävs en jämförelse mellan ungdomars och den äldre generationers värderingar och dess samband 

till politisk deltagande.  

 

Dagens ungdomar prioriterar välvillighet och hedonism väldigt högt, vilket betyder att för dem är 

det väldigt viktigt att vara ansvarsfull och ta hand om varandra medan de även vill njuta av livet och 

må bra. På grund av hedonistiska värderingarna så deltar de trots allt mer sällan i traditionella 

politiska deltagandeformer. Inom politiken vill de delta på sätt som känns betydelsefulla och 

känslan att deras deltagande verkligen spelar någon roll är viktig, samtidigt som de föredrar enkla 

och snabba påverkningsformer.  

 

Dagens ungdomar identifierar sig allt mindre med olika politiska partier och känner att möjligheten 

att påverka genom partipolitiken är väldigt liten. Denna studie understryker vikten av att 

ungdomarna måste få hitta sina egna sätt att påverka politiskt utifrån deras egna värdegrunder och 

utifrån vad de anser att är viktigt och betydelsefullt. Ungdomarna visar vägen för den framtida 

demokratin och därför bör de få mer uppmärksamhet i frågan om politiskt deltagande i samhället.  

 

Eftersom det är bekräftat att ungdomarna är intresserade av politik bli betoningen på hur de 

traditionella deltagandeformerna, såsom till exempel partipolitiken, skulle hitta sätt att locka med 

sig ungdomarna i deras verksamhet och utveckla former för att sänka tröskeln för ungdomarna att 

bli medlemmar. Det faktum att ungdomarna värderar hedonism och välvillighet högt bör tas i 

beaktan i utvecklingen av dessa nya former. För att ungdomarna skall delta i traditionella 

deltagandeformer måste de vara enkla, intressanta och de får inte vara för tidskrävande. Dessa 

kunde till exempel ske via plattformar på internet. Dessutom måste de vara former som gör skillnad 

och får ungdomen att känna att genom att delta, kan hen påverka frågor som är viktiga för en själv 
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till exempel frågor berörande miljön och mänskliga rättigheter. Tradition och känslan av att ha ett 

ansvar att delta i politiken är inte längre något som driver ungdomarna till politiskt deltagande. Det 

behövs alltså utan tvekan nya metoder även för de traditionella deltagandeformerna för att de skall 

fortsätta vara vitala och fungerande. Detta område är definitivt i behov av mer forskning. 

Människornas grundläggande värderingar bör tas i beaktan i skapandet av dessa nya deltagarformer. 
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BILAGA 1 

 

Ur frågeformulär 1 

Kön, ålder, utbildningsnivå, valdeltagande, deltagande i andra traditionella politiska 

deltagandeformer, deltagande i nya politiska deltagandeformer  

 

1. Sukupuoli: 

Nainen 

Mies 

Kieltäytyy 

 

2. Minkä ikäinen olet?___________ 

 

12. Mikä on ylin tähän mennessä suorittamasi tutkinto? 

a) Peruskoulu 

b) Ylioppilastutkinto (eli lukio) 

c) Toisen asteen ammatillinen tutkinto 

d) Ammattikorkeakoulututkinto 

e) Yliopistotutkinto 

f) Ei mitään mainituista 

 

41. Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa keväällä 2011? 

a) Kyllä 

b) Ei 

c) Ei äänioikeutta 
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42. Aiotko äänestää nyt kevään 2015 eduskuntavaaleissa? 

a) En 

b) Kyllä, äänestän ensisijaisesti henkilöä 

c) Kyllä, äänestän ensisijaisesti puoluetta 

d) En osaa sanoa 

 

96. Kuinka monta kertaa olet viimeisten 12 kuukauden aikana ottanut yhteyttä poliitikkoon, 

osallistunut puolueen tai poliittisen järjestön tilaisuuteen, tai ottanut osaa mielenosoitukseen? 

a) En ollenkaan 

b) 1-3 kertaa 

c) 4 kertaa tai useammin 

 

97. Kuinka todennäköisesti tulet jatkossa ottamaan yhteyttä poliitikkoon, osallistumaan puolueen tai 

poliittisen järjestön tilaisuuteen, tai ottamaan osaa mielenosoitukseen? 

a) En varmasti aio 

b) Ehkä aion 

c) Hyvin todennäköisesti aion 

d) Aivan varmasti aion 

 

 

98. Kuinka monta kertaa olet viimeisten 12 kuukauden aikana allekirjoittanut kansalaisadressin tai -

vetoomuksen (myös netissä), tai boikotoinut jonkun yrityksen tuotteita? 

a) En ollenkaan 

b) 1-3 kertaa 

c) 4 kertaa tai useammin 
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99. Kuinka todennäköisesti tulet jatkossa allekirjoittamaan kansalaisadressin tai -vetoomuksen 

(myös netissä), tai boikotoimaan jonkun yrityksen tuotteita? 

a) En varmasti aio 

b) Ehkä aion 

c) Hyvin todennäköisesti aion 

d) Aivan varmasti aion 
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BILAGA 2 

 

Ur frågeformulär 2 

 Valdeltagande 

 

1. Äänestitkö nyt kevään 2015 eduskuntavaaleissa? 

a) Kyllä, äänestin vaalipäivänä 

b) Kyllä, äänestin ennakkoon (ennen kuin osallistuin ensimmäiseen kyselyyn) 

c) Kyllä, äänestin ennakkoon (sen jälkeen kun olin täyttänyt ensimmäisen kyselyn) 

d) En 

e) Ei äänioikeutta 
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BILAGA 3 

 

Ur frågeformulär 3 

Värderingar 

 

Seuraavaksi pyydämme sinua miettimään, miten tärkeitä seuraavat arvot ovat sinulle itsellesi. 

Valitse alla olevista arvoista ensiksi tärkein arvo ja merkitse se arvolla 8 (hyvin tärkeä). Etsi sen 

jälkeen arvoista vähiten tärkeä arvo ja merkitse se arvolla 0 (ei tärkeä). Sen jälkeen täytä kaikki 

muut kohdat. Voit käyttää näihin kaikkia vaihtoehtoja 0-8. (KAIKKIEN ARVOJEN TULISI 

NÄKYÄ SAMANAIKAISESTI!) 

85. VALTA (mm. muiden hallitseminen, arvovalta, yhteiskunnallinen valta, varakkuus) 

86. SUORIUTUMINEN (mm. menestys, kyvykkyys, kunnianhimo, työteliäisyys, tavoitteiden 

saavuttaminen, vaikutusvalta ihmisiin ja tapahtumiin) 

87. MIELIHYVÄ (mm. mielihalujen tyydyttäminen, itsensä hemmottelu, elämästä nauttiminen) 

88. VIRIKKEISYYS (mm. seikkailut, riskien otto, monipuolinen ja jännittävä elämä) 

89. ITSEOHJAUTUVUUS (mm. luovuus, vapaus, uteliaisuus, riippumattomuus, omien tavoitteiden 

valitseminen) 

90. UNIVERSALISMI (mm. laajakatseisuus, luonnon ja taiteiden kauneus, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus, maailmanrauha, tasa-arvo, kypsä elämänymmärrys, luonnon suojeleminen) 

91. HYVÄNTAHTOISUUS (mm. auttavaisuus, rehellisyys, anteeksiantavaisuus, uskollisuus, 

luotettavuus, ystävyys) 

92. PERINTEET (mm. perinnäistapojen kunnioitus, nöyryys, oman elämänosansa hyväksyminen, 

uskoon pitäytyminen, kohtuullisuus, maltillisuus) 

93. YHDENMUKAISUUS (mm. tottelevaisuus, vanhempien ihmisten kunnioittaminen, itsekuri, 

kohteliaisuus) 

94. TURVALLISUUS (mm. kansallinen turvallisuus, perheen turvallisuus, yhteiskunnallinen 

järjestys, siisteys, palvelusten vastavuoroisuus) 

95. TYÖ (ahkeruus, järjestelmällisyys, täsmällisyys, pitkäjänteisyys) 
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