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 1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Namnet Greta Thunberg kan inte ha gått många svenskar förbi 2019. Den svenska klimataktivisten 

skolstrejkade för första gången en fredag i augusti 2018 utanför Sveriges Riksdag, antagligen var 

hon helt ovetandes då om att lite mer än ett år senare skulle 8 miljoner människor över hela världen 

göra samma sak framför sina parlament. Taktiken är enkel, genom att vägra att gå i skolan kräver 

skolungdomar handling från politiker och makthavare för att rädda klimatet. Det verkar 

uppenbarligen så att hur mycket barn än lär sig om klimatförändringar i skolan, gör politiker ändå 

mycket lite åt den kris vi står inför. Thunbergs veckovisa strejker har spridit sig över jorden och 

manifesterades i fyra större demonstrationer under 2019. Den 15:e mars, 24:e maj, 27:e september 

och 29:e november hölls demonstrationer över hela världen där unga som gamla lämnat skolor och 

jobb för att demonstrera och visa sin oro över makthavares handfallenhet. Fridays for Future kallas 

den organisation som Greta startade och finns numera i många länder, men de fyra större 

demonstrationerna går under det gemensamma namnet Global Climate Strike (Fridays For Future, 

2019, Global Climate Strike, 2019).  

 Idag är forskningen på unga aktivister i sociala rörelser sparsmakad, vi vet inte vilka som är 

med i protester, hur de tänker eller vad som motiverar dem. I och med den första stora 

demonstrationen den 15:e mars 2019 påbörjades ett internationellt forskningsprojekt med syfte att 

reda i det som vi inte vet om unga aktivister, forskningsprojektet har samlat in information om 

deltagare i demonstrationerna runt om i Europa (Wahlström et al. 2019). Det är data från detta 

projekt som den här uppsatsen baseras på. Materialet har tidigare endast publicerats i en rapport 

med siffror från första demonstrationen den 15:e mars 2019. Den här uppsatsen använder data både 

från den första och den andra demonstrationen – data som inte har publicerats förrän nu.  

 Klassiska studier om sociala rörelser berör främst dem som är mest engagerade och villiga 

att ta stora risker med sitt deltagande, hur en protestcykel ser ut, eller varför människor mobiliserar 

sig i dem och varför de mobiliserar sig till olika grader. Genom att skifta fokus från den sociala 
4



rörelsen som helhet och istället bryta ner den till olika grupper och deras karaktärsdrag får 

forskningen ett nytt område. Marco Giugni och Maria T. Grasso står för den senaste publikationen 

inom sociala rörelser gällande särskilt protester och demonstrationer. Deras bok Street Citizens 

släpptes 2019 och grundas på forskning från det senaste decenniet. I boken undersöks grupper som 

finns inom en och samma demonstration, dessa grupper jämförs både med varandra och med dem 

som inte deltar i demonstrationer. Giugni och Grasso har funnit signifikanta skillnader främst 

mellan två grupper: vana demonstranter, kallade aktivister, och nybörjare (2019:19f). Detta resultat 

tillsammans med den bristfälliga kunskapen om unga aktivister gör det relevant att forska vidare på 

gruppskillnader inom en och samma sociala rörelse.  

 Den här uppsatsen kommer att fokusera på grupperna unga och äldre, eftersom skillnaden 

mellan yngre och äldre deltagare är en särskilt outforskad del. Den nämns sparsamt i Giugni och 

Grasso (2019) och utforskas till viss del av Nancy Whittier (1997, 2018) och Ruth Milkman (2017) 

men är annars sällan omnämnd. Det är logiskt att skillnaden mellan yngre och äldre tidigare inte fått 

särskilt stor uppmärksamhet inom forskningen av sociala rörelser, Fridays for Future är oöverträffad 

i sitt upptagande av barn och unga som aktivister och demonstranter. Ingen annan social rörelse-

organisation har till samma grad vänt sig till barn eller drivits av barn som Fridays for Future gör 

(Wahlström et al. 2019). Fallet ter sig tämligen unikt.  

 Bortsett från detta bör det poängteras att just eftersom engagemanget från barn är utan 

motstycke bör det ligga i samhällets allmänintresse att förstå varför barnen engagerar sig och hur de 

skiljer sig från vuxna. Den här uppsatsen ämnar att beskriva skillnader utifrån teoretiska modeller 

om politiska attityder och särskilt inom ramverket för critical citizens. 

1.2 Syfte, frågeställning och urval 

Undersökningens syfte är att beskriva hur deltagare i samma klimatstrejker skiljer sig åt gällande 

politiska attityder i form av deras syn på det politiska systemet samt huruvida de kan kallas för 

critical citizens. Tidigare forskning har visat att deltagare i demonstrationer är missnöjda med det 

politiska systemet och att det motiverar dem att delta i icke-konventionella former av politiskt 

deltagande som demonstrationer utgör, men också att det finns stora skillnader mellan grupper inom 

samma sociala rörelse och demonstration (Giugni och Grasso 2019:3, 151f). Eftersom Fridays for 

Future som ligger bakom Global Climate Strike mobiliserar många barn och vi saknar forskning om 

skolelevers protestdeltagande kommer skillnader mellan yngre och äldre deltagare att undersökas. 
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Forskningsfrågan som ämnar att reda i detta lyder: Vilka skillnader finns mellan yngre och äldre 

deltagare i klimatstrejker gällande deras politiska attityder? 

 För att svara på frågan används enkätsvar från de två första klimatdemonstrationerna 

anordnade av Fridays for Future i Stockholm, den 15:e mars och den 24:e maj 2019. Antalet 

besvarade enkäter var över 363 för de två tillfällena tillsammans, vilket genererade 154 

observationer av unga deltagare och 209 observationer av äldre deltagare. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd i fem kapitel med olika uppgifter. Det första kapitlet har presenterat syfte, 

frågeställning och forskningsluckan som uppsatsen ämnar att börja försöka fylla. I kapitel två läggs 

den teoretiska grund som undersökningen bygger på, genom att förklara bland annat politiska 

generationer och postmaterialism motiveras en hypotes för resultatet. Metoden presenteras i kapitel 

tre som följs av resultatet i kapitel fyra. Avslutningsvis sker i kapitel fem en diskussion och analys 

av resultatet som landar i en slutsats och även förslag till vidare forskning.  

 2. Teori och tidigare forskning 

Följande kapitel beskriver det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på. Systematiskt ämnar 

kapitlet att förklara utvalda grundläggande delar av forskningen kring sociala rörelser i form av 

demonstrationer, vilka politiska attityder som är relevanta för att förstå medborgares deltagande i 

kollektiva konfrontationer och aktuella teorier som skulle kunna förklara eventuella skillnader 

mellan unga och äldre protestdeltagare.  

2.1 Politiskt deltagande och sociala rörelser    

I demokratins kärna ligger folkets styre. Utifrån denna princip, det skulle kanske till och med kunna 

kallas ett värde, anläggs statsskick och fördelas makt. Folkets styre har förändrats över tid i 

utformning, och idag talas det om folkets deltagande i representativa demokratier. Folkets 

deltagande manifesteras i främst sex handlingar: att rösta, delta i kampanjer, kontakta ämbetsmän, 

samhällsaktivitet på lokal nivå (communal activity), kollektiva konfrontationer samt 

internetaktivism (Dalton 2014:38f). I uppsatsen kommer hädanefter alla andra former av deltagande 

ställas åt sidan till förmån för kollektiva konfrontationer. I termen kollektiva konfrontationer åsyftas 
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det som på engelska kallas contentious politics, det vill säga politiskt deltagande som sker utanför 

politiska institutioner och vars skepnad består av handlingar utförda av kollektiv med gemensamma 

mål om politisk och/eller social förändring (Brink Pinto och Ericsson 2016:10).  

 Kollektiva konfrontationer innehar ett spektrum av aktiviteter som namninsamlingar, 

bojkotter, eller buycotts, upplopp och inte minst demonstrationer, som ju är grundbulten i den här 

undersökningen (Brink Pinto och Ericsson 2016:9, Dalton 2014:52). Demonstrationer är ett av det 

mest centrala sätten idag att få sin röst hörd. Det har blivit så pass vanligt förekommande att 

demonstrationer påpekas av en del forskare vara institutionaliserat på samma sätt som att rösta. 

Dess normalisering gör att antalet grupper som ser demonstrationer som ett legitimt sätt att uttrycka 

sig på ökar stadigt (Giugni och Grasso 2019:3). Från att först användas av socialt utsatta grupper 

utan kanaler för att få sin röst hörd, till sedan främst studenter och välutbildade, har det nu rört sig 

till flera andra samhällsskikt. Målet med de kollektiva konfrontationerna har dessutom skiftat, från 

att tidigare ofta utmana politiska institutioners legitimitet till att idag vara reformistiska (ibid.). Den 

självklara implikationen blir att forskning om demonstrationer och de som deltar i dem är forskning 

om medborgares deltagande i demokratin – en beskrivning av demonstranter och deras kännetecken 

kartlägger en del av folket. 

 De nämnda kollektiven som utgör en kollektiv konfrontation, och i det här fallet en 

demonstration, kommer från en social rörelse. En social rörelse kan ses som att den består av löst 

kopplade informella nätverk av individer, grupper och organisationer, det vill säga ett kollektiv med 

heterogena aktörer (Giugni och Grasso 2019:82). Mycket av forskningen om sociala rörelser har 

fokuserat på det kollektiva, att se rörelsen som en helhet. Genom att utöka perspektivet och lägga 

vikt vid mikronivån, och genom att titta på sammanlänkade individer och mindre grupper i samma 

rörelse fångas flera essenser av rörelsen upp – i den stora organismen som en social rörelse utgör är 

de mindre beståndsdelarna en avgörande del. Dessa grupper har olika mål och upplevelser (ibid.). 

Även om grupperna har mycket gemensamt, och framförallt ett gemensamt mål, är ingen social 

rörelse homogen. 

 Utifrån att sociala rörelser är heterogena grupper av människor måste det redas ut vilka 

människor det är som engagerar sig i dem – och med det reda i gruppskillnader. En gruppskillnad 

kan tänkas finnas mellan unga och äldre demonstranter, kanske särskilt i de demonstrationer 

anordnade av Fridays for Future. Som nämnts i föregående kapitel verkar klimatstrejkerna vara 

unika, inga andra demonstrationer mobiliserar barn till samma grad som dem. Teorin kring barns 

deltagande i kollektiva konfrontationer är tudelad, ur ett postmaterialistiskt helhetsperspektiv bör 

det inte vara några större skillnader mellan unga och äldre, men delar av postmaterialismen säger att 
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det bör finnas skillnader, forskning av bland annat Nancy Whittier pekar också på skillnader. Vi vet 

inte hur unga och äldre skiljer sig åt, och det är den grundläggande frågan den här uppsatsen ämnar 

att svara på. Grupper i fokus är yngre och äldre demonstranter vars politiska attityder undersöks. 

Förklaringsmodeller hämtas främst från postmaterialism och från tidigare forskning om sociala 

rörelser, eftersom gruppskillnader är en relativt nytillkommen approach inom forskningen av 

sociala rörelser har få kartläggningar av skillnader mellan åldersgrupper gjorts.   

2.2 Politiska generationer inom samma sociala rörelse 

Nancy Whittier (1997) har undersökt amerikanska kvinnorörelsen över tid och pekat på vikten av 

differentierade politiska generationers existens och interaktion inom en rörelse. Politiska 

generationer formas både av biologisk ålder och hur länge en person deltagit i rörelsen. Tanken är 

att parallellt med att ens politiska åsikter växer fram beroende av uppväxtkontext skolas en person 

in i en rörelse under särskilda omständigheter. Det betyder att två personer uppvuxna vid olika 

tidpunkter med olika politiska och sociala kontexter ändå kan vara politiskt lika om de skolats in i 

en rörelse vid samma tidpunkt. Effekten blir att personer som engagerat sig vid olika tillfällen 

skiljer sig åt och dessa skillnader i politiska generationer har visat sig bestå över tid. I långlivade 

rörelser som kvinnorörelsen förändras rörelsens syfte och mål efterhand som samhället reformeras, 

de frågor som var i fokus vid dess start är (förhoppningsvis) inte relevanta flera år senare, men de 

grupper som skapat sin identitet och åsikter vid olika tidpunkter behåller dem över tid (Whittier 

1997). Svenska miljörörelsen, som har funnits sen mitten på 1900-talet, kan tänkas innehålla flera 

politiska generationer likt amerikanska kvinnorörelsen då båda två varit aktiva i många decennier 

(NE, Miljörörelsen).  

 Whittier har vidareutvecklat sin teori om dessa politiska generationer, och genom forskning 

av anti-Trump rörelsen har hon visat hur olika politiska generationer inom en rörelse lägger över 

sina åsikter på varandra, en spillover effect. Detta kommer att kallas en överföringseffekt och sker i 

samband med att generationer möts och kommunicerar med varandra, den stöter ner de skillnader 

som finns mellan politiska generationer från början och de blir efterhand mer lika varandra 

(Whittier 2018:211). Med Whittier i åtanke finns det initialt skillnader mellan unga och äldre 

demonstranter eftersom Fridays for Future inte uppstått ur tomma intet, unga nybörjare bör skilja 

sig från de äldre och erfarna klimataktivister då de tillhör olika politiska generationer. Å andra sidan 

bör överföringseffekten skapa en konvergens över generationsgränserna. Utifrån Whittiers 
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forskning förväntas skillnader mellan unga och äldre deltagare i demonstrationerna skilja sig åt, 

men att skillnaden är liten.   

2.3 Postmaterialism  

Postmaterialism som förklaringsmodell till skillnader mellan unga och äldre ligger i dess 

socialiseringshypotes, och att postmaterialistiska värderingar finns som helhet i det svenska 

samhället. Postmaterialismens säger först att skillnader bör finnas över generationer eftersom ens 

formativa tid är avgörande för ens politiska värderingar under resten av ens liv. Men sedan säger 

den också att postmaterialistiska värderingar är utbredda i det svenska samhället vilket förklarar att 

både unga och äldre väljer att delta i klimatdemonstrationerna.  

 Postmaterialismen är kanske en av 1900-talets mest kända teorier, den utvecklades av 

Ronald Inglehart och ämnar att förklara hur människors värderingar förändras över tid. Teorin tar 

avstamp i två centrala premisser, kallade scarcity hypothesis (knapphetshypotesen) och 

socialization hypothesis (socialiseringshypotesen). Knapphetshypotesen innebär att det som det är 

mindre av kommer att värderas högre än det som det finns mer av, “an individual's priorities reflect 

the socioeconomic environment. One places the greatest subjective value on those things that are in 

relatively short supply” (Inglehart 2000:220). Det betyder att individers värderingar och 

prioriteringar är en effekt utav socioekonomiska faktorer vilket gör att otillgängliga essentiella varor 

kommer värderas högre än andra essentiella varor – vatten är ett illustrativt exempel som under 

torka värderas högt men under regnperiod hanteras likt en självklarhet (Dalton 2014:89). 

Socialiseringshypotesen å andra sidan lägger stor vikt vid upplevelser från de formgivande åren 

som barn och ung. De förutsättningar som rådde då, både i individens familj, men även generella 

politiska och socioekonomiska förhållanden, kan antas påverka dennes värderingar under resten av 

livet. Kopplat med knapphetshypotesen innebär socialiseringshypotesen att de varor som under ens 

formativa tid var knappa och eftersträvansvärda kommer att anses eftersträvansvärda under en 

fortsatt lång tid – individer insocialiseras i värderingar som består livet ut (Dalton 2014:89ff). I 

socialiseringshypotesens renaste form bör det finnas en stor skillnad mellan unga och äldre 

demonstranter eftersom de vuxit upp vid olika tidpunkter med olika förutsättningar (jfr Whittiers 

politiska generationer), men framväxten av postmaterialistiska värderingar i samhället säger också 

något om dessa eventuella skillnader (Rohrschneider, Miles och Peffley 2015:195). 

 Värderingar härleds från knapphets- och socialiseringshypotesen utifrån att vid kris, krig och 

osäkerhet är det viktigaste för medborgarna att garantera sin säkerhet. Politiska frågor i centrum vid 
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en sådan tidpunkt speglar osäkerheten genom att vilja garantera en stabil ekonomi med tillväxt, lag 

och ordning samt ett starkt försvar – typiskt materialistiskt (Dalton 2014:91ff). En omvänd ordning, 

det vill säga en tid av säkerhet, ekonomisk utveckling och en välfungerande välfärdsstat genererar 

politiska frågor vars mål inte är att garantera materialistiska värden. Istället kan medborgarna ändra 

fokus till ett begär av andra saker. Dessa ting är möjligtvis sekundära till människors överlevnad 

men kan förbättra och förgylla livet – postmaterialistiska värden. Typiska sådana är vackra städer 

och tillgång till natur, frihet i åsikt, tal och skrift, självförverkligande samt demokratiskt deltagande 

(Rohrschneider, Miles och Peffley. 2015:194f, Dalton 2014:91). Efter Andra Världskriget upplevde 

stora delar av nordöstra Europa, bland annat Sverige, en tid där materiella värden säkerställdes, och 

dessa länder anammade postmaterialistiska värderingar (Inglehart 2000:61). 

 Nationer ses i helhet som postmaterialistiska eftersom det krävs en kollektiv uppfattning i 

samhället om skydd och säkerhet för att materialistiska värden ska överges. Och eftersom 

socialiseringshypotesen säger att människors värderingar kan härledas från ens formativa år 

förändras inte medborgarnas värderingar i en handvändning, att utveckla postmaterialistiska 

värderingar tar tid och sker över generationer (Dalton 2014:97f). Vad som dessutom är typiskt för 

postmaterialistiska värderingar är att de samspelar med demokratiskt deltagande, när ett land 

anammat postmaterialistiska värderingar ökar deltagande i form av kollektiva konfrontationer 

medan klassiskt institutionaliserade former som att rösta minskar (Dalton 2014:100). Det är 

karaktäristiskt för individer med postmaterialistiska värderingar att delta i kollektiva 

konfrontationer, det är ett av de primära sätten att uttrycka sina politiska åsikter på vilket kan 

förklara varför många människor i olika åldersgrupper valde att delta i klimatstrejkerna. Som 

Rohrschneider, Miles och Peffley uttrycker det “postmaterialist values [...] increase citizens’ 

commitment to protect the environment, as does younger age” (2015:204).  

 Sammanfattningsvis, enligt postmaterialismen i sin helhet, lär resultatet inte visa några 

skillnader mellan unga och äldre deltagare. Svenskar har postmaterialistiska värderingar och dessa 

leder till ökat deltagande i kollektiva konfrontationer samt att bry sig om miljö och klimat. 

Samtidigt säger socialiseringshypotesen att yngre och äldre bör skilja sig åt då de växt upp under 

olika förutsättningar samt eftersom en yngre ålder ofta innebär ett stort intresse för klimat och miljö 

enligt Rohrschneider, Miles och Peffley. Tillsammans med föregående argumentation om politiska 

generationer blir teorin tudelad, till viss del bör vi förvänta oss en skillnad mellan unga och äldre, 

men å andra sidan bör denna skillnad vara liten. Men vad är det som unga och äldre förväntas skilja 

sig åt gällande? I den här uppsatsen undersöks politiska attityder, de beskrivs i nästkommande del.  
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2.4 Politiska attityder 

Undersökningen kommer att fokusera på politiska attityder i jämförelsen mellan unga och äldre 

deltagare eftersom politiska attityder är en samling förklaringar till individers deltagande i sociala 

rörelser och kollektiva konfrontationer. Fyra centrala attityder kan urskiljas: politiskt intresse, 

tillfredsställelse med hur demokratin fungerar, politisk tillit samt politisk effektivitet. Dessa fyra 

attityder speglar människors mottaglighet för både politik i allmänhet och specifika politiska frågor 

i synnerhet, hur benägna människor är att delta i politiken generellt och i demonstrationer specifikt. 

Giugni och Grasso menar att politiska attityder är nyckelteorier för sociala rörelser av dels 

teoretiska och dels empiriska skäl. Teoretiskt eftersom politiska attityder är en form av psykologiska 

förklaringsmodeller som kan förklara ett utfall, och empiriskt eftersom dessa är relativt enkla att 

fråga deltagare i protester och demonstrationer om (2019:42, 135ff). Följande är en beskrivning av 

dem som är centrala i den här uppsatsen.  

 Politiskt intresse är kanske den mest grundläggande och logiska anledningen till deltagande, 

en individ med intresse för politik är mer benägen att delta i politiska situationer, vilket gäller både 

institutionaliserade och icke-institutionaliserade former. Politiskt intresse måste kombineras med 

andra attityder för att vara en förklaringsmekanism till deltagande eftersom den ligger så pass nära 

deltagande i sig själv att den inte räcker till. Men det är ändå standard att undersöka den, ett 

deltagande i politiken utan intresse skulle generera ett nytänkande och omvälvande resultat (Giugni 

och Grasso 2019:137).  

 Den andra attityden, tillfredsställelse med hur demokratin fungerar i ens land, har sitt 

ursprung från politisk kultur-paradigmen som utvecklats av Gabriel Almond och Sidney Verba. 

Inom politisk kultur anses tillfredsställelse vara en förutsättning för att demokratin ska fortgå och 

vara legitim. Men när det gäller tillfredsställelse med hur demokratin fungerar som en politisk 

attityd i relation till sociala rörelser är fokus snarare på hur väl demokratin fungerar i hur responsiva 

och effektiva institutionerna är gentemot folkets vilja. Det är med andra ord viktigt att särskilja 

dessa två infallsvinklar av tillfredsställelse. Gällande sociala rörelser och social mobilisering är en 

låg tillfredsställelse i hur demokratin fungerar och hur den demokratiska regimen agerar en ansedd 

särskilt viktig så kallad grievance  som driver människor till att delta i protester. Om medborgarna 1

uttrycker missnöje med demokratin kan det antas fånga en underliggande illegitimitet i statens 

auktoritet (Giugni och Grasso 2019:138). 

  Grievance är ett av de mest grundläggande begreppen inom forskningen om sociala rörelser och deras försök att 1

förklara mobilisering i dem. En grievance är en stark reaktion på hur auktoriteter hanterar ett socialt problem och dessa 
starka reaktioner och tillhörande känslor kan sporra social mobilisering (Della Porta, Diani och Klandermans 
2015:219). 
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 Tillfredsställelse med hur det demokratiska systemet fungerar är tätt kopplat med de två 

resterande aktuella politiska attityderna: tillit till politiska institutioner och politisk effektivitet. Tillit 

krävs, liksom tillfredsställelse, för att ett demokratiskt system ska vara legitimt. Misstro är således 

en indikator på ett illegitimt system som kan sporra deltagande i protester, men generellt är tillit 

också avgörande för alla former av politiskt deltagande. Klassiskt, institutionaliserat deltagande 

som att rösta kräver tillit till systemet, och om tilliten är låg ökar sannolikheten att delta i icke-

institutionaliserade former som demonstrationer (Giugni och Grasso 2019:138f). Eftersom den här 

undersökningen gäller klimatdemonstrationer adderar jag ett element för att förstå hur tillit ger 

mening till demonstranterna som väljer att delta. I formen av tillit till de politiska institutionernas 

möjligheter att lösa miljöproblem samt tillit till regeringen att göra något åt klimatförändringar 

fångas den biten in. Samma slutsats torde gälla här, en hög misstro till institutionernas möjlighet att 

lösa problemen leder till deltagande i icke-institutionaliserade former, det vill säga att demonstrera.  

 Den fjärde och sista centrala politiska attityden är politisk effektivitet. Politisk effektivitet 

tar främst två former, kallade intern och extern effektivitet. Intern politisk effektivitet syftar till tron 

på att man som medborgare kan förstå politik och därmed deltar, det är en form av politisk 

effektivitet som kan ställas mot extern effektivitet som syftar till tron på att den demokratiska 

regimen kommer lyssna och svara mot ens krav, d.v.s. en effektivitet i responsivitet. I fallet där både 

intern och extern effektivitet saknas kommer deltagande, på olika nivåer och i olika former, vara 

lågt och svårt att motivera (Giugni och Grasso 2019:139). 

 Dessa fyra attityder som presenterats utgör tillsammans komponenter som kan skapa en 

critical citizen. Andretta, Bosi och della Porta har skapat ett analytiskt ramverk för att förstå hur 

politiska attityder samspelar i de individer som väljer att delta i demonstrationer. De kallar en 

person med låg tillit till politiska institutioner men en hög tro till extern politisk effektivitet för en 

critical citizen. Författarna har funnit att majoriteten (över 60%) som deltar i demonstrationer 

uppfyller kriterierna för en critical citizen (Andretta, Bosi och della Porta 2016:136, 140). Giugni 

och Grasso har utvecklat critical citizen som begrepp genom att addera politiskt intresse och 

tillfredsställelse med demokratin som centrala attityder (2019:141). Genom att kombinera dessa 

fyra attityder kan det skapas bra eller mindre bra grogrunder för deltagande i sociala rörelser. En 

särskilt fruktbar grogrund är kombinationen av misstro till etablerade politiska institutioner och 

konventionell politik, låg tillfredsställelse med hur demokratin fungerar, ett stort intresse för politik 

samt en övertygelse om att kollektiv handling gör skillnad. Dock kan attityderna skilja sig åt 

beroende på kontext demonstrationen utförs i, då är det främst nationell kontext, vilken typ av 

demonstranter det är som demonstrerar och vilken fråga demonstrationen adresserar som påverkar. 
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Till exempel skiljer sig protester som rör kulturella frågor från ekonomiska frågor gällande tillit, där 

deltagare i de senare har lägre tillit än de i den första (Giugni och Grasso 2019:140f). Det är utifrån 

attityderna för en critical citizen som unga och äldre deltagare undersöks, detta eftersom critical 

citizens är den vanligaste typen av demonstranter. Hur de kan tänkas skilja sig motiveras härefter.  

2.5 Ungas radikalism vs äldres erfarenhet  

För att förstå om unga och äldre skiljer sig åt gällande politiska attityder och huruvida dem kan 

kallas critical citizens vänder jag mig till teoribildning om ungas radikalism och Giugni och 

Grassos forskning. Först bör det tydliggöras att radikalism är ett laddat ord, många åsikter och 

förutfattade meningar kan läggas in i dess betydelse, och det betyder olika saker för olika 

människor. Jag vill avgränsa radikalism i den här uppsatsen till att betyda “extrema ideal” (van San, 

Siedelwick och de Winter 2013:277). Det relevanta med ungas radikalism är hur den kommer till 

uttryck, och hur den kan påverka ungas politiska attityder.  

 Rent generellt har unga mer radikala åsikter än andra åldersgrupper i samhället. De tenderar 

att ha mer extrema åsikter och dessutom att vara mer villiga att engagera sig i våld för att uppnå ett 

önskvärt mål. En förklaring kan vara att de har mindre ansvar över familj, karriär och ekonomi och 

därmed har mindre att förlora (Goldstone 2015:150). Jag anser att denna förklaring är något 

förenklad. Inom forskningen för sociala rörelser finns en annan vinkel på ungas agens, där har 

radikaliteten sitt ursprung i efterfrågan och tillgång, att unga har ett behov som extremism kan fylla. 

Det tar sitt uttryck i tre komponenter, eller motiv: instrumentalitet, identitet och ideologi (van San et 

al. 2013:278ff).  

 Instrumentalitet är den praktiska delen av att engagera sig, genom att delta kan 

omständigheter förändras och ett önskvärt mål uppnås – status quo leder ju ingenvart. Unga är 

dessutom beredda att betala ett högt pris för sitt deltagande i utbyte mot en förändrad social och 

politisk miljö. Identitet, å andra sidan, är mer av social karaktär, där känslan av tillhörighet är vital. 

Genom ett radikalt engagemang skapas en grupptillhörighet som formar hela ens identitet, och att 

att åta sig den radikala gruppens åsikter gör att identiteten tillfredsställer ungas behov av gemenskap 

(ibid. 279). Den tredje komponenten, ideologi, kan ses som en naturlig följd av att växa upp. Att 

börja fundera på hur samhället bör se ut, vad som vore bästa möjliga värld, kommer att ge en del 

unga extrema idéer. Den största skaran accepterar existerande sociopolitiska normer som gör det 

omöjligt att skapa den utopi de drömmer om, men för en del är drömmen uppnåelig. Att sedan med 

handling sträva efter sin utopi skapar en möjlighet att matcha ord med utfall, vilket återkopplar till 
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instrumentalitet (ibid. 280). Van San, Siedelwick och de Winter föreslår att radikala unga är critical 

citizens i den form där de är upproriska till det sociala och politiska systemet, de matchar de 

karaktärsdrag som är typiska för deltagare i kollektiva konfrontationer (ibid. 277). Även om de 

grupper som van San, Siedelwick och de Winter utforskar är ideologiskt radikala åt diverse håll och 

består av ett mindre antal individer, är komponenterna användbara för att förstå unga rent generellt 

och för att motivera ungas deltagande i klimatdemonstrationer. I fallet klimatdemonstrationer följer 

att vara villig att betala ett högt pris för ett grönt och rättvist samhälle (instrumentalitet och 

ideologi) som en motivation för att delta i demonstrationerna. Dessa tre komponenter kommer inte 

att undersökas, men de används för att formulera den hypotes som är grunden i hela undersökningen 

och kan tänkas spilla över i ungas politiska attityder, motivationerna antas påverka unga till att delta 

i klimatdemonstrationerna och att ha en något mer radikal synvinkel än andra grupper. Liknande 

tankesätt finns hos Ruth Milkman (2017) som skriver om hur millennials  särskiljer sig från andra 2

grupper i samhället och vilka konsekvenser det har för politiskt deltagande. Dagens unga är olik 

någon annan generation, de har växt upp mitt i blommande digital era men upplever svårigheter på 

arbetsmarknaden, ökade klassklyftor och ihållande rasistiska och sexistiska strukturer. Ungas 

upplevda erfarenheter blir grievances som motiverar dem till att delta i kollektiva konfrontationer 

på en bred basis (Milkman 2017:2-6).  

 Men det är inte bara unga som kännetecknas av radikala åsikter. Giugni och Grasso (2019) 

har jämfört olika grupper av människor som demonstrerar i flera länder, bland annat i Sverige, 

gällande demonstranters politiska attityder. Utöver att jämföra mellan länder har de jämfört 

nybörjare med aktivister, alltså de som demonstrerar för första gången och de som är återkommande 

demonstranter. Det tydligaste mönstret i Giugni och Grassos forskning är skillnaden mellan dessa 

två grupper, det är signifikant att aktivister till en högre grad har den sortens politiska attityder som 

kännetecknar en critical citizen. Aktivister har ett stort intresse för politik, högt förtroende för att 

kollektiva konfrontationer kan göra skillnad (extern politisk effektivitet), låg tillit till politiska 

institutioner och är mer missnöjda med demokratin än nybörjare. Kombinationen av attityder som 

utgör en critical citizen gör att aktivister medverkar upprepade gånger i demonstrationer (Giugni 

och Grasso 2019:145-152). Fridays for Future uppstod inte ur ett vakuum, de äldre som deltar i 

demonstrationen är med stor sannolikhet vana demonstranter inom klimataktivism och borde därför 

vara präglade av sina tidigare erfarenheter av miljörörelsen och klimatfrågor från andra 

  I Milkmans klassificering är de som är födda efter 1980 millennials, vilket inte helt överensstämmer med den yngre 2

generationen i den här uppsatsen som låter gränsen för yngre gå vid födda efter 1994 (2017:2). 
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organisationer. De äldre förväntas spegla det som Giugni och Grasso upptäckte hos sina aktivister, 

att ett upprepat engagemang är kausalt med mer kritiska politiska attityder.  

 Ungas radikalism och äldres upprepade aktivism kopplas här ihop. Få av deltagarna i den 

yngre gruppen antas ha deltagit i demonstrationer tidigare just eftersom de är unga och inte hunnit 

delta, de borde av den anledningen vara mer lika nybörjare i sina politiska attityder. Men eftersom 

unga generellt sett är mer radikala än vuxna kan ungas extrema ideal och äldres erfarenhet av 

demonstrationer balanseras mot varandra. Trots att unga är nybörjare bör de spegla attityder lika en 

critical citizen både eftersom de är radikala och eftersom de deltar i demonstrationen. Även om 

äldre inte är radikala på samma sätt som unga förväntas de ha erfarenhet av klimataktivism och 

speglar därför de aktivister som Giugni och Grasso funnit. Radikalism och erfarenhet är två faktorer 

som bör vägas upp mot varandra och skapa ett lika utfall – critical citizens både bland unga och 

äldre.  

 Sammanfattningsvis har den presenterade teorin om politiska generationer och 

överföringseffekter mellan dem, postmaterialism, ungas radikalism och äldres erfarenhet av 

kollektiva konfrontationer skapat en hypotes där skillnaderna mellan unga och äldre förväntas vara 

små, kanske obefintliga och därmed inte statistiskt signifikanta. Om det finns skillnader är det svårt 

att avgöra om unga eller äldre kommer att ha mer extrema åsikter, däremot förväntas båda 

grupperna ha politiska attityder som motsvarar en critical citizen eftersom individerna oberoende av 

vilken grupp de tillhör har valt att delta i demonstrationerna.   

 3. Metod 

3.1 Datainsamling via CCC 

Den data som kommer att undersökas har till viss del aldrig blivit publicerad tidigare och är heller 

inte tillgänglig för allmänheten. Min handledare Katrin Uba är med i det forskningsprojekt som 

samlar information om klimatstrejkerna, via henne har jag fått tillgång till datan från 

demonstrationerna i Stockholm den 15:e mars och 24:e maj 2019. Insamling av datan skedde via 

enkäter och följer en standardiserad metod utvecklad av forskarna i det internationella 

forskningsprojektet ”Caught in the act of protest: Contextualizing Contestation” (CCC) (Wahlström 

et al. 2019). 

 Metoden innehåller två tekniker för att maximera undersökningens användning: en för att 

garantera alla deltagares chans att bli tillfrågad att göra enkäten och en för att kontrollera för 
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bortfall. Genom att en person pekar ut respondenter på var 10:e plats som sedan enkätutdelare 

springer ifatt undviks en partiskhet som uppstått utan en pekare. Enkätutdelare har i undersökningar 

utan pekare visat sig välja ut dem som är mest lika dem själva och bett dem svara på enkäten. 

Omedvetet eller ej är detta ett problem för undersökningen som bör elimineras. Slumpmässigt urval 

garanteras alltså enklast via en pekare (Giugni och Grasso 2019:22f). Med var femte person som 

fick en enkät gjordes också en direktintervju där den tillfrågade fick svara på korta frågor om ålder, 

kön, tidigare demonstrationserfarenhet och utbildning. Resultatet från de korta intervjuerna på plats 

gör det möjligt att i efterhand undersöka huruvida olika grupper i samma utsträckning genomförde 

webbenkäten och säkerställa att undersökningen skapade representativ data (ibid.).  

3.2 Effekter av metoden och felkällor 

En viktig sak att ha i åtanke är att eftersom datan endast beskriver de som deltog i demonstrationen 

är det endast denna grupp som kan användas som analysenhet. Det går inte att generalisera de som 

deltog till de som inte deltog, de som deltog är inte representativa för en population annan än 

demonstrationsdeltagare. Det går dock att jämföra proportioner mellan protestdeltagare och den 

generella populationen (Giugni och Grasso 2019:23). 

 En annan komplikation, som är specifik för den här undersökningen, kommer från svensk 

lag, det är inte tillåtet för den under 15 år att svara på enkäten utan målsmans tillstånd. Alla 

tillfrågade under 15 år fick med sig ett intyg målsman fick fylla i och godkänna barnets medverkan, 

vilket följdes av att en ny enkät skickades till barnet. Effekten blir att urvalet innehåller få personer 

under 15 år. Detta är ett problem eftersom om man personligen var där (vilket jag var vid den första 

demonstrationen), såg man många personer som var under 15 år. Datan har alltså inte fångat alla 

åldrars politiska attityder, något som måste accepteras då det är omöjligt att komma runt.  

 Trots dessa begränsningar har det visat sig att fråga demonstrationsdeltagare på plats är en 

effektiv metod för att fånga in deltagarnas direkta, som i nutida, tankar och åsikter. Metoden 

minskar risken för felkällor i form av tidsinkonsistens, samtidigt som enkäten genererar ett stort 

urval av demonstrationsdeltagare jämfört med generella populationsundersökningar. Utöver detta 

har enkäterna hög validitet, och har bevisat sig pålitliga (Giugni och Grasso 2019:20f).  

3.3 Operationaliseringar   

Gällande definiering och operationalisering av åldersgrupper utgår den här undersökningen från 

samhällsvetenskaplig praxis samt hur datamaterialet fördelade sig i åldersvariabeln. De som är upp 
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till 25 år (födda år 1994 eller efter) tillhör gruppen “unga”, de över 25 år (födda innan 1994) tillhör 

gruppen “äldre”. Detta ger en relativt jämn fördelning i antalet observationer samtidigt som den 

samhällsvetenskapliga praxisen gör uppdelningen logisk. 

 De politiska attityder som beskrivs i teorikapitlet måste också operationaliseras för att kunna 

undersökas. I den utskickade enkäten har ett fåtal frågor valts ut vilka speglar operationella 

indikatorer på de teoretiska begrepp som förklarats. Politiskt intresse operationaliseras i frågan “Hur 

intresserad skulle du säga att du är av politik?” som kunde besvaras med inte alls (1) - inte särskilt 

(2) - ganska (3) - mycket (4). Tillfredsställelse med demokratin operationaliseras med frågan “Hur 

nöjd är du på det hela taget med hur demokratin fungerar i Sverige?”, som besvarades 0-10 där 0 är 

missnöjd och 10 är nöjd. Svarsalternativet “vet ej” ingick också, men kommer att uteslutas ur den 

statistiska analysen. Även om det i teorikapitlet diskuteras om tillfredsställelse med hur demokratin 

fungerar i form av tillfredsställelse med politiska institutioners funktion är en övergripande och 

generell fråga fruktbar. I delen av frågan “på det hela taget” fångas flera komponenter in genom att 

informanten kan tolka in själv vad det innebär. Från ett kritiskt perspektiv kan det påpekas att varje 

informant får för stort tolkningsutrymme, jag menar däremot att flera frågor därför inte behöver 

användas vilket är en styrka.  

 Att fråga om förtroende är den typiska formen att fråga om tillit. Till viss del är praxis att 

fråga om förtroende till det nationella parlamentet vid undersökningar av tillit, en sådan fråga 

fångar in det politiska systemet som helhet eftersom de är centrala i representativa demokratier och 

dessutom har förtroendet för parlamentet en stark korrelation med förtroende för andra politiska 

institutioner (Andretta, Bosi och della Porta 2016:138f). Men att endast undersöka förtroende för 

den svenska riksdagen möjliggör ett mätfel där barnens tillit kännetecknas av bristande reliabilitet, 

det är nämligen inte självklart att barn som deltar i demonstrationerna förstår skillnaderna mellan 

regering och riksdag och hur central riksdagen är. Personligen förstod jag inte skillnaden fullt ut 

förrän jag gick på gymnasiet och trodde innan dess att den politiska makten var koncentrerad i 

regeringen. Samtidigt finns det ett vuxet perspektiv, de som är äldre har möjligtvis mer insikt i hur 

Sveriges statsskick ser ut och anser riksdagen vara mer vital. För att undvika en diskrepans och 

framförallt mätfel i svaren kommer förtroende för både regering och riksdag att undersökas. Utöver 

detta kommer politisk tillit att analyseras på två nivåer, dels gällande politiska institutioner i form 

av sittande regering och riksdag, dels gällande förtroendet till politiska institutioners förmåga att 

lösa miljöproblem. Genom att undersöka både generell och specifik tillit kan flera olika 

motivationer som har sin form av (bristande) tillit greppas. Politisk tillit i allmänhet 

operationaliseras genom “hur stort förtroende har du för följande institutioner: 1. riksdagen och 2. 
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regeringen”. De besvarades inget (1) - ganska lite (2) - visst (3) - ganska stort (4) - mycket stort (5) 

för respektive institution. Politisk tillit gällande miljö och klimat operationaliseras av två 

påståenden: “i vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden 1. Jag har gott hopp om att 

politiska beslut kommer att göra något åt klimatförändringarna och 2. Man kan lita på att nationella 

regeringar kan lösa våra miljöproblem”. De besvarades inte alls (1) - inte särskilt (2) - i viss mån (3) 

- ganska mycket (4) - mycket (5). 

 Den fjärde politiska attityden, politisk effektivitet, är i allmänhet svår att operationalisera, att 

fånga in uppfattningar i kvantitativ forskning är svår och lämpar sig bättre för kvalitativ metod som 

samtalsintervjuer (Esaiasson et al. 2012:252). Av den anledningen kommer politiskt effektivitet 

utelämnas ur undersökningen. Detta är en begränsning för undersökningen, men inte i den grad att 

det förringar resultatet. De resterande tre politiska attityderna politiskt intresse, tillfredsställelse med 

demokratin och politisk tillit, anser jag, är tillräckliga för att rama in det essentiella i en critical 

citizen och för att jämföra yngre och äldre. I den bästa av världar skulle den här undersökningen 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att få en större och mer djupgående bild av 

politiska attityder, men det finns begränsningar i både tid och rum för detta.  

 Varken Andretta et al. eller Giugni och Grasso – som tagit fram ramverket för en critical 

citizen, har definierat hur en critical citizen förhåller sig på sifferskala utan pratar i generella termer 

om höga och låga siffror samt i proportioner mellan grupper. För enkelhetens skull har jag 

operationaliserat en critical citizen utifrån mittenvärdet på skalorna för varje politisk attityd. För att 

en grupp ska kallas critical citizens har dem ett medelvärde mindre än 5 för tillfredsställelse med 

demokratin, större än 2.5 för politiskt intresse och mindre än 2.5 för tillit i dess olika former.  

3.4 Analysmetod 

För att undersöka hur politiska attityder skiljer sig mellan unga och äldre protestdeltagare används 

den statistiska metoden two sample t-test. Eftersom urvalet i respektive grupp är oberoende av 

varandra kan deras medelvärde för varje politisk attityd jämföras mot varandra utifrån en t-

fördelning. Resultatet som kommer ur ett t-test berättar om medelvärdena skiljer sig från varandra 

eller inte på en statistisk signifikant nivå (Teorell och Svensson 2016:137ff). Den här 

undersökningen använder en säkerhetsnivå på 95%.  

 De svar som gavs på enkäten är främst på femgradiga ordinalskalor (förutom politiskt 

intresse som är fyrgradig och tillfredsställelse med demokratin som är tiogradig), men kommer trots 

frånvaron av lika stora skalsteg behandlas som en intervallskala, samhällsvetenskaplig praxis 
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accepterar sådana antaganden (Teorell och Svensson 2016:111). Det hade varit önskvärt med något 

mer nyanserade svarsalternativ utifrån den statistiska metodens villkor, men det är också bra om 

antalet svarsalternativ begränsas för att minska risken för tolkningsskillnader mellan 

respondenterna. 

  

 4. Attityder i jämförelseperspektiv 

I följande del redovisas resultaten för de politiska attityderna i medelvärde samt lådagram. Kom 

ihåg, den primära statistiska metoden som använts är t-test som jämför två medelvärden av två 

populationer för att se om de signifikant skiljer sig från varandra på 95% säkerhetsnivå. Utöver 

detta redovisas fördelningar för respektive grupp för varje politisk attityd som undersökts genom 

lådagram.  

4.1 Unga och äldre i klimatstrejker 

Innan resultaten från den primära statistiska analysen presenteras beskrivs de två åldersgrupperna 

lite närmare. Antalet som deltog i klimatstrejken den 15:e mars 2019 beräknas vara 3000-5000 

människor och i klimatstrejken 24:e maj beräknas det vara 6000-7000, vilket är något fler vid den 

senare demonstrationen (Wahlström et al. 2019, Expressen 2019). De två tillfällenas data kommer 

inte att jämföras med varandra, utan slås samman till ett och samma stickprov eftersom det är unga 

och äldre som är i fokus. Det totala antalet som svarade på enkäten är 363, utav dessa tillhör 154 

gruppen unga och 209 gruppen äldre protestdeltagare. För varje statistisk analys finns ett mindre 

bortfall av värden, bortfallet är dock aldrig större än sex värden för varje åldersgrupp inom varje 

politisk attityd. Bortfallen hanteras som missing values och elimineras ur de statistiska analyserna. 

Detta gör att i varje analys är stickprovsstorleken nära ursprungliga storleken för både unga och 

äldre. 

 En skillnad som finns mellan grupperna är den i tidigare demonstrationserfarenhet. Figur 1 

nedan visar tidigare demonstrationserfarenhet under ens livstid visualiserad i ett stapeldiagram över 

andelar av populationerna. Över femtio procent av de unga har demonstrerat en till fem gånger 

tidigare, cirka tjugofem procent har aldrig tidigare demonstrerat och tre andelar under tio procent 

har demonstrerat mer än sex gånger tidigare. För den äldre gruppen är fördelningen något mer jämn, 

ungefär lika stora andelar har demonstrerat en till fem gånger tidigare som över 21 gånger tidigare. 

De äldre är till en större grad aktivister än unga i den mening som Giugni och Grasso pratar om 
19



dem, det vill säg vana demonstranter. Hädanefter används detta som ett antagande, att äldre är mer 

erfarna demonstranter både generellt och inom miljörörelsen. Det är anmärkningsvärt att den yngre 

gruppen redan har hunnit demonstrera upp till fem gånger i sitt liv, detta kan tyda på att de kommer 

bli som en del av den äldre gruppen i framtiden – inbitna aktivister. Det bör poängteras att figur 1 

visar demonstrationserfarenhet generellt och säger ingenting om vilka typer av demonstrationer de 

deltagit i tidigare, vi vet inte om det är klimatdemonstrationer eller om de gäller andra frågor.  

Figur 1. Tidigare demonstrationserfarenhet  
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4.2 Tillfredsställelse, intresse och tillit 

Figur 2. Tillfredsställelse med demokratin 

 

Gällande tillfredsställelse med demokratin finns det en liten skillnad i medelvärde, unga verkar 

något mer tillfredsställda med ett medelvärde på 6.70 jämfört med äldres medelvärde på 6.50, dock 

är inte skillnaden signifikant. Skalan rör sig från 0-10 där 0 är “missnöjd” och 10 betyder “nöjd”. 

Bådas medelvärde kan anses högt, och figur 2 visar en stor spridning för båda åldersgrupperna. 

Några extremvärden i form av missnöjdhet finns i båda grupperna. Unga har en något större 

spridning än de äldre, men annars är det ingen större skillnad mellan unga och äldres 

tillfredsställelse med demokratin.  

Figur 3. Politiskt intresse 
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Figur 3 illustrerar hur den andra politiska attityden politiskt intresse fördelar sig. Spridningen är lika 

men de äldre anser sig till ett större antal än de unga ha ett väldigt stort politiskt intresse, vilket 

tydliggörs i vars grupps median. På en skala 1-4 motsvarar båda grupperna ett “ganska” (3) och ett 

“väldigt” (4) stort intresse. De yngre hade ett genomsnittligt politiskt intresse på 3.08 och äldre på 

3.40, en signifikant skillnad. Medelvärdena skiljer sig åt relativt mycket på en sådan begränsad 

svarsalternativsratio men båda grupperna kan sägas ha ett stort intresse. 

Figur 4. Allmän tillit till regeringen 

 

Den första faktorn för att undersöka tillit till det politiska systemet är att undersöka tilliten till den 

sittande regeringen, som under tiden för klimatstrejkerna leddes av Socialdemokraternas Stefan 

Löfvén med backning av januariavtalets partier Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna (NE, 

Januariavtalet). Tilliten till regeringen är närmast identisk mellan yngre och äldre deltagare, 

medelvärdet för de unga är 3.14 och för de äldre 3.23, en skillnad utan signifikans. Det är även 

tydligt i figur 4 att fördelningen och medianen är lika varandra eftersom det inte finns någon synlig 

skillnad. Båda grupperna har en tillit till regeringen som skulle kunna anses låg, eller neutral, då 

respondenterna svarade 3 som representeras av ordet “visst”.  
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Figur 5. Allmän tillit till riksdagen 

 

Tilliten till riksdagen skiljer sig signifikant mellan yngre och äldre, de yngre har något lägre 

förtroende med ett medelvärde på 3.11 mot de äldres 3.33. Även gällande denna attityd är medianen 

lika varandra, men spridningen bland de yngre deltagarna är större än för de äldre vilket illustreras i 

figur 5. Där syns det dessutom att svara “inget förtroende” (1) är ett extremvärde för äldre. 

Resultatet visar att äldre har ett något högre förtroende än de unga för riksdagen. Detta kan också 

vara en indikator på det som jag förutspådde tidigare, att unga inte förstår den exakta skillnaden 

mellan regering och riksdag. Men det kan såklart också innebära att de inte har något förtroende för 

den nuvarande regeringen som leds av Stefan Löfvén (S).  

  

Figur 6. Tillit till politiska besluts förmåga att lösa miljöproblem 

 

Indikatorn som fångar in deltagarnas förtroende för det politiska systemet att lösa miljöproblem ger 

en signifikant skillnad mellan grupperna. Här har de unga ett högre medelvärde på 3.11 jämfört med 
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2.69 för äldre. Denna skillnad illustreras tydligt i figur 6, unga har en spridning som sträcker sig 

över hela diagrammet medan de äldres spridning är koncentrerad till under medianen och med 

extremvärden i toppen av lådagrammet. Båda gruppernas median ligger på 3, men de yngres 

förtroende till politiska besluts förmåga att lösa klimatproblem är i genomsnitt högre. 

Figur 7. Tillit till regeringens förmåga att lösa miljöproblem 

 

När det gäller tillit till regeringen att lösa klimatförändringar håller samma mönster i sig som från 

tillit till politiska besluts förmåga att lösa miljöproblem, den yngre gruppen har ett högre 

medelvärde på 2.56 än de äldre på 2.22 och skillnaden är signifikant. Trots skillnad i medelvärde 

visar figur 7 upp en exakt lik spridning mellan de två grupperna. Just detta resultatet kan tänkas visa 

på vikten av att använda flera statistiska metoder för att upptäcka mönster i datan, ett deskriptiv 

statistik är inte alltid tillräckligt nyanserat.  

4.3 Sammanfattning 

Resultatet ter sig något osammanhängande, skillnaderna mellan unga och äldre deltagare är 

generellt inte särskilt stora. Däremot är varken medelvärdena eller spridningen samma samtidigt 

som fyra av sex politiska attityders medelvärden är signifikant olika på 95% säkerhetsnivå. Det är 

endast när det gäller tillfredsställelse med demokratin och allmänna förtroendet för regeringen som 

skillnaderna inte är statistiskt signifikanta, det är dock inte förvånande med tanke på hur lika 

fördelning de grupperna har i båda frågorna och närheten i medelvärde.  

 Där det däremot finns en statistiskt signifikant skillnad är i det politiska intresset, allmänna 

förtroendet för riksdagen, samt det specifika förtroendet för politiska besluts och regeringens 

möjligheter att lösa miljöproblem. Unga har något mindre politiskt intresse, lägre förtroende för 
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riksdagen men högre förtroende för att politiska beslut och regeringen kan göra något åt 

klimatförändringarna. De största skillnaderna mellan grupperna finns i frågorna som gäller just 

förtroende i relation till miljöproblem och i det politiska intresset. 

 Gällande förtroendet finns det ett intressant mönster, i en jämförelse har unga ett högre 

förtroende än äldre till det politiska systemets möjligheter att lösa miljöproblem men ett lägre 

förtroende för politiska systemet som helhet jämfört med äldre. Kollar man på bara gruppen unga 

verkar de i snitt ha lika stort förtroende för det politiska systemet i allmänhet som i synnerhet när 

det gäller klimatproblem, förutom när det kommer till regeringens lösningsförmåga – den är 

betydligt lägre än de andra förtroendesiffrorna. Liknande går att se i den äldre åldersgruppen, deras 

tillit till regeringen i allmänhet ligger högre än förtroendet för regeringen att lösa miljöproblem. 

Dessa skillnader och likheter diskuteras närmare i sista kapitlet, analysen.   

 5. Analys och slutsats 

I det här kapitlet kommer resultatet analyseras och diskuteras, för att sedan landa i en slutsats.   

5.1 Vilka är critical citizens? 

Tabell 1. Gruppernas medelvärde för undersökta politiska attityder  

* betyder signifikant skillnad i medelvärde på 95% säkerhetsnivå.  

Unga Äldre Critical Citizen

Tillfredsställelse med 
demokratin  

(0-10)

6.70 6.50 Låg (<5)

Politiskt intresse (1-4) 3.08* 3.40* Stort (>2)

Allmän tillit till regeringen 
(1-5)

3.14 3.23 Låg (<2.5)

Allmän tillit till riksdagen 
(1-5)

3.11* 3.33* Låg (<2.5)

Tillit till det politiska 
systemet att lösa 

miljöproblem (1-5)

3.11* 2.69* Låg (<2.5)

Tillit till regeringen att lösa 
klimatförändringar (1-5)

2.56* 2.22* Låg (<2.5)
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En critical citizen är den mest typiska deltagaren i demonstrationer, det är en person med låg 

tillfredsställelse med demokratin, stort politiskt intresse, låg tillit till politiska institutioner och hög 

tro på politisk effektivitet (Giugni och Grasso 2019). De politiska attityder som har undersökts i den 

här uppsatsen är tillfredsställelse med demokratin, politiskt intresse, tillit till politiska institutioner 

och tillit till politiska institutioners möjlighet att lösa miljöproblem. I tabell 1 är unga och äldres 

medelvärden för dessa politiska attityder presenterade och går att jämföra mot de värden som 

förväntas av en critical citizen. Tabellen visar att varken unga eller äldre uppfyller kriterierna för en 

critical citizen mer än när det gäller stort politiskt intresse och en låg tillit till det politiska systemet 

att lösa miljöproblem. Det går alltså inte att säga om varken unga eller äldre att de är critical 

citizens. Utifrån det som Giugni och Grasso skriver om erfarna aktivister är detta resultat något 

oväntat, eftersom äldre har deltagit förut borde iallafall dem vara critical citizens. Frågan om vilka 

som är critical citizens återkommer i senare delar av analysen. 

 Med utgångspunkt att inom en och samma sociala rörelse finns det heterogena aktörer har 

den här undersökningen först och främst ämnat att reda i skillnader mellan unga och äldre 

demonstranters politiska attityder. Utifrån flera teoretiska perspektiv förväntas grupperna vara 

mycket lika varandra i sina politiska attityder. Detta kan stärkas med det resultat jag har fått – unga 

och äldre är lika varandra generellt sett. Med Nancy Whittiers överföringseffekt i åtanke, den 

mekanism som gör att politiska generationer i samma sociala rörelse blir mer lika varandra över tid, 

är resultat både förvånande och förväntat beroende på hur teorin väljer att användas. Genom att 

grupper nätverkar och delar sina uppfattningar, känslor och viljor med varandra blir de mer 

homogena – de påverkas av varandra. Men samtidigt är överföringseffekten beroende av att det 

finns skillnader mellan politiska generationer från början, dessa generationer skapas både utifrån 

den kontext generationen växer upp i och vid vilken tidpunkt individer väljer att engagera sig i 

sociala rörelser. Eftersom Fridays for Future är en ny organisation, och det är de två första stora 

demonstrationerna arrangerade av dem som har undersökts kan det vara så att överföringseffekten 

inte har hunnit verka än. Å andra sidan utgår Whittier från att det initialt finns skillnader för att 

överföringseffekten ska kunna verka i ett senare skeende. För många unga och äldre var de två 

undersökta demonstrationerna bland de första demonstrationerna de deltog i (se figur 1 i kapitel 4.1) 

och de initiala skillnaderna borde, utifrån Whittier, vara synliga. Det verkar trots allt inte finnas 

några större olikheter mellan de politiska generationerna, vilket kan vara förvånande med tanke på 

hur länge miljörörelsen varit aktiv och de som faktiskt varit aktiva under en längre tid borde vara 

påverkade av sina tidigare erfarenheter.  
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 Samma argumentation går att förankra i postmaterialismen. Med postmaterialistiska 

värderingar kommer ett intresse av att skydda klimat och miljö, en vacker natur och tillgång till den 

värderas typiskt högt av postmaterialister. Dessutom använder sig dessa människor av kollektiva 

konfrontationer som en viktig form av politiskt deltagande. Kollektiva konfrontationer och ett 

intresse av att skydda miljön är något av de mest utpräglade karaktärsdragen för dessa värderingar. 

Ett argument mot postmaterialismen som förklaringsmodell till unga och äldres deltagande i 

klimatdemonstrationer är att kalla dem materialister istället, att deltagare snarare skulle säga att vi 

befinner oss i en krissituation som gör det nödvändigt att fokusera på de verkligt viktiga sakerna – 

och att garantera en framtid för kommande generationer. Detta går varken att dementera eller 

bekräfta i den här undersökningen, men det finns goda anledningar att tro att både unga och äldre 

deltagare i klimatstrejker är postmaterialister. De erhåller två typiska karaktärsdrag för 

postmaterialismen, dels ett intresse för miljö och dels användandet av kollektiva konfrontationer i 

det demokratiska deltagandet. 

 Som diskuterats tidigare i relation till Whittiers forskning verkar det inte finnas några större 

initiala skillnader mellan unga och äldre deltagare, med postmaterialismens socialiseringshypotes i 

åtanke är detta oväntat. När Milkman (2017) menar att dagens ungdom slits mellan utveckling och 

stagnation under sin formativa tid flörtar det med socialiseringshypotesen – att uppväxtkontext är 

avgörande för hur ens värderingar formas och uttrycks. Dessa unika förutsättningar borde ha kanske 

ha gjort ett avtryck på unga demonstranters politiska attityder. Det verkar istället snarare som de 

övergripande postmateriella värderingarna fogar grupperna samman, vilket å andra sidan är väntat 

med tanke på att svenskar är generellt sett postmaterialistiska. Svenska klimatstrejkare är en 

enhetlig grupp med oro för klimatförändringar och medverkan i kollektiva konfrontationer. När 

Rohrschneider, Miles och Peffley (2015) skriver att postmateriella värderingar och en yngre ålder 

leder särskilt till omtanke om klimatet speglar det väl de demonstranter som deltog i 

klimatstrejkerna, som vi vet är många unga och barn mobiliserade och postmateriella värderingar 

verkar genomgående. 

 Diskussionen fram tills nu har utgått från det resultat där unga och äldre protestdeltagare är 

lika varandra i sina politiska attityder, men det finns trots allt signifikanta skillnader värda att 

diskutera. De politiska attityder som är signifikant olika för unga och äldre demonstranter är 

politiskt intresse, tillit till riksdagen och tillit till både det politiska systemet och regeringen att lösa 

miljöproblem. Ingen av åldersgrupperna har konsekvent högre eller lägre värden på sina politiska 

attityder jämfört med den andra gruppen. Unga skiljer sig från äldre med ett mindre politiskt 
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intresse, lägre tilltro till politiska institutioner i allmänhet men däremot högre förtroende för 

politiska institutioners möjligheter att lösa miljöproblem. 

 För unga ligger de tre första tillitsparametrarna nära varandra i medelvärde, men sjunker 

drastiskt när det frågas om regeringens specifika förmåga att lösa miljöproblem – medelvärdet 

sjunker från 3.14 till 2.56 för denna attityd. Samma mönster gäller för äldres tillit till regeringen där 

medelvärdet sjönk från 3.23 i allmänhet till 2.22 gällande lösningsförmåga av miljöproblem. Vad är 

det som gör att förtroendet för regeringen att lösa miljöproblem är betydligt lägre än förtroendet för 

regeringen i allmänhet? Det kan självklart vara ett så enkelt svar som att de tycker att den sittande 

regeringen ledd av Stefan Löfvén (S) inte inger förtroende i sin miljöpolitik, men politik som berör 

andra områden har de mer förtroende för. Det är inte möjligt att säga exakt vad denna minskning i 

medelvärde beror på i den här undersökningen, men det är ett intressant mönster att forska vidare i.  

 Det politiska intresset illustreras i ett medelvärde på 3.08 för unga och 3.40 för äldre där 

skillnaden är signifikant. Just gällande den här attityden är det svårt att koppla till litteraturen som 

tagits upp, att äldre har ett högre politiskt intresse relaterar endast till att de skulle vara critical 

citizens, men eftersom dem inte uppfyller de andra kraven är det en begränsad förklaringsmodell. På 

sätt och vis är skillnaden mellan åldersgrupperna just gällande politiskt intresse inte den mest 

relevanta. Som tagits upp i teorikapitlet är korrelerar politiskt intresse väldigt starkt med politiskt 

deltagande, en analys av vad denna attityd betyder är ett cirkelargument för politiskt deltagande. 

Det går dock att konstatera att mönstret av att ett stort politiskt intresse och deltagande i kollektiva 

konfrontationer håller i sig.  

 För att fortsätta på spåret om tillit finns det en misstanke om att operationaliseringen av 

förtroendet för politiska beslut att lösa miljöproblem inte helt överensstämmer med vad jag ville 

undersöka, det kan finnas en brist i validitet. Operationaliseringen löd “jag har gott hopp om att 

politiska beslut kommer att göra något åt klimatförändringarna”, och även om det fångar in det 

politiska systemet genom att fråga om politiska beslut utan att definiera dem så finns även faktorn 

“gott hopp” med. Trots att hopp samspelar med förtroende är det ändå inte samma sak, och speglar 

inte heller samma sak – jag menar att förtroende är en politisk attityd, hopp kan istället ses som en 

känsla eller upplevelse. Har unga större hopp än äldre om att det politiska systemet kan vara 

behjälpligt mot klimatförändringar? Möjligtvis. Denna fråga kan också kopplas till det Giugni och 

Grasso skriver om erfarna aktivister – att de är mer lika critical citizen genom att bland annat ha låg 

tillit. Miljörörelsens tidslinje har knappast sprudlat av politiska beslut med drastisk positiv skillnad 

för klimatet, och utvecklingen mot en klimatneutral framtid går för långsamt (Klimatpolitiska rådet 

2019:6). Denna icke-utveckling av fungerande klimatpolitik ligger i linje med det som är typiskt för 
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aktivister, att demonstrera för något vid upprepade tillfällen och anse att det inte behandlas 

tillräckligt av politiker. Vid sådana händelser är de som demonstrerat en gång mer benägna att 

demonstrera igen. Det är möjligt att det visar på en nedåtgående spiral av minskat förtroende – att 

demonstrera, inte uppleva politisk förändring, förlora förtroende, demonstrera igen, och så vidare.  

 En annan upptäckt med resultatet är att ungas radikalism inte verkar påverka deras politiska 

attityder. Dock var formuleringen i teorin att ungas radikalism skulle vägas mot äldres erfarenhet 

och generera ett resultat där det inte var någon större skillnad mellan åldersgrupperna. Men ändå,  

värdena på de politiska attityderna som resultatet gav ger inte en bild av unga som särskilt radikala, 

tillfredsställelsen med demokratin är inte låg, det politiska intresset ligger på, vad som kan anses, en 

rimlig nivå (“ganska” intresserade säger sig unga vara i genomsnitt), och tilliten är inte heller låg – 

förutom det som diskuterats i föregående stycke om tilliten gällande miljöproblem. Att teorin 

dessutom säger att en liten grupp unga i samhället är radikala, den största andelen accepterar de 

existerande politiska normerna, influerar det resultat jag har fått. Återigen finns det en poäng med 

att lyfta Fridays for Future och deras klimatstrejker som något unikt och tidigare outforskat, 

mängden barn som mobiliseras gör att barn med olika ideologiska grunder borde finnas 

representerade, effekten det kan få på resultatet är antingen beroende av att andelen radikala unga är 

underrepresenterade i stickprovet, eller så har unga helt enkelt inte extrema ideal och åsikter. 

Kanske är det trots allt en återblick på Milkmans millennials och postmaterialism som är fruktbar 

för att förstå unga, de förutsättningar som existerar i samhället idag motiverar unga till att delta i 

demonstrationerna. Den här undersökningens resultat säger dock att ungas politiska attityder speglar 

varken radikala åsikter eller en critical citizen, att forska vidare på ungas motivationer är  därmed 

nödvändigt. Som avslutning återgås till den inledande diskussionen om critical citizens i 

klimatstrejker, varken unga eller äldre uppfyllde kriterierna för en critical citizen. Hur kan det 

komma sig? 

 Fridays for Future är en ung organisation, och fastän många (framförallt äldre) har 

demonstrerat tidigare är fortfarande en stor andel inte vana demonstranter. En faktor till att varken 

unga eller äldre kan klassas som critical citizens skulle eventuellt kunna bero på att många är 

nybörjare inom kollektiva konfrontationer och alltså inte anammat de politiska attityder som är 

typiskt för critical citizens. Det finns också anledning att diskutera huruvida critical citizens är rätt 

perspektiv för att förstå deltagare i klimatstrejker, varken unga eller äldre kryssar av alla de kriterier 

som är karaktäristiskt för en deltagare i kollektiva konfrontationer – men de är ju onekligen där och 

deltar i vilket fall. Är det något speciellt och utmärkande med klimatstrejker som critical citizens 

inte fångar upp? När Giugni och Grasso (2019) skriver att politiska attityder kan skilja sig åt 
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beroende på nationell kontext, vilka som deltar i demonstration och vad det är för typ av 

demonstration vidareutvecklar de inte hur de politiska attityderna ser ut för diverse kontexter mer än 

gällande demonstrationer som adresserar kulturella och ekonomiska frågor, klimatdemonstrationer 

bör inte kategoriseras till något av dessa fack. Att Fridays for Future mobiliserar barn till en hög 

grad i rörelsen på ett tidigare okänt sätt gör att attityderna för en critical citizen möjligtvis inte är 

relevanta för varken de barn eller vuxna som deltar i klimatstrejkerna, kanske är det en sådan 

kontext som Giugni och Grasso talar om där andra attityder råder. Att bortse från kontext är i 

princip omöjligt inom samhällsvetenskapen, det sker saker mellan människor beroende på kontext 

som aldrig får tas för givet vara på ett eller annat sätt, eller för den delen universella. Att 

klimatstrejkerna skedde i Sverige, i Stockholm, vid de tidpunkter, med de deltagarna som var där 

just då och med Fridays for Future som bakomliggande organisation skapar en kontext som skiljer 

sig från en klimatdemonstration som anordnades samma dag men i ett annat land.  

5.2 Slutsats 

När Greta Thunberg skolstrejkade för första gången hade barn aldrig tidigare mobiliserat sig i stora 

demonstrationer med ett gemensamt mål. Thunberg har säkert varit en bidragande faktor till det 

stora antalet som deltar i klimatstrejker, men det krävs mer av organisationer som Fridays for Future 

än en ledare; något som gör att individer väljer att delta i demonstrationerna. En sådan faktor som 

behandlas i litteraturen om sociala rörelser är politiska attityder. Den här uppsatsen har beskrivit hur 

unga och äldre deltagare skiljer sig åt gällande politiska attityder som är typiska för critical citizens. 

Uppsatsen har därmed ämnat att påbörja en lapptäckning av den forskningslucka som finns om 

ungas deltagande i kollektiva konfrontationer. 

 Resultatet av undersökningen har visat att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan 

unga och äldre demonstrationsdeltagare, men att dessa är små och att det inte heller finns ett 

övergripande mönster av hur de fördelar sig om höga och låga värden. Attitydsmässigt finns det 

skillnader mellan unga och äldre vad gäller politiskt intresse och tillit till riksdagen. I båda dessa 

fall har unga lägre värden än äldre. Angående tillit till politiska beslut och tillit till regeringen att 

lösa miljöproblem har unga ett högre förtroende än äldre. Varken unga eller äldre kan däremot 

kallas critical citizens, vilket går emot teorier om unga som radikala och äldre som mer erfarna 

aktivister. Det postmaterialistiska perspektivet verkar generera ett resultat som stämmer mot det 

som förväntats. Andra teorier och begrepp som tagits upp har inte samma förklaringskraft. Det 
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betyder däremot inte att dessa teorier bör fällas, utan att det förmodligen finns särskilda 

kontextuella faktorer med klimatstrejkerna som gör att teorierna inte är relevanta.  

 För att komma åt vad som karaktäriserar deltagare i klimatstrejker kan vidare forskning 

jämföra klimatstrejker vid samma tidpunkter i olika nationella och geografiska kontexter. På så sätt 

kan eventuella övergripande mönster hittas: finns det något som är unikt med klimat-

demonstrationer som inte upptäckts ännu, och hur ser unga och barns deltagande i kollektiva 

konfrontationer ut? Vad är det som motiverar dem? Eftersom datan som den här uppsatsen använder 

sig av också finns för andra klimatstrejker i andra europeiska länder är detta möjlig forskning. 
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