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Abstract: This Bachelor’s thesis is related to the area within library 

and information studies that focuses on information seeking 

and information practices. The study deals with 

how politically engaged young people seek information in 

relation to their political interests. The purpose of the study 

is to create an understanding of the roles that different forms 

of information-related activities play within the framework 

of political interest and of the feelings, experiences and 

challenges that such activities may give rise to for those 

involved. The study also discusses purposes and motivation 

for information seeking and use in political engagement.  

 

In order to address the problem statement I have conducted a 

qualitative interview study where I interviewed four 

politically active young people. The findings of the study 

indicate a number of recurring trends but also variations in 

the information practices of the informants. Daily news 

updates and the social interaction appear to be among the 

most important information-related activities.  

 

Some of the information-related activities are connected to 

the elements of the engagement that are more personal and 

private in nature, while other information activities are 

related to the social dimensions of the engagement. It would 

seem that political engagement is divided in two different 

spheres, a social and another more individual sphere. This 

finding is important for our understanding of how the 

different information-related activities are linked to each 

other. The findings and the conclusions of the study are 

presented in a theoretical model. 
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1. Inledning  
 

1.1 Introduktion 

Att försöka förstå hur olika grupper i samhället söker, använder och förhåller sig till 

information utgör ett fundament inom biblioteks-och informationsvetenskapen (B&I) 

där studier kring informationskompetens och informationspraktiker är en viktig del av 

fältet. Jag kopplar min studie till denna tradition då jag har valt att studera politiskt 

engagerade ungdomars användning av information och hur dessa unga människor 

upplever engagemanget ur ett informationsperspektiv.  

 

Jag hävdar att ett politiskt engagemang skiljer sig från många andra fritidsintressen 

bland annat genom att vara särskilt informationsintensivt. En politiskt intresserad person 

är oundvikligen tvungen att konfrontera, värdera, behandla och även aktivt uppsöka 

många olika sorters information när han/hon ägnar sig åt sitt intresse. Det 

informationsklimat som denne person förväntas navigera igenom är präglat av en uppsjö 

av producenter av information med många skilda och motstridiga intressen på många 

olika nivåer och inom en rad olika genrer som sammantaget utgör ett mångfacetterat 

informationsflöde som kan sägas generera en sällsynt komplexitet. Ett politiskt 

engagemang ställer således stora krav på den enskildes förmåga att hantera dessa 

informationsmässiga svårigheter och jag ser det som ytterst intressant att studera hur en 

ung människa i de övre tonåren upplever och förhåller sig till denna utmaning. En 

svensk person i åldern 16–20 är ofta fortfarande mitt uppe i skolgången och att med 

barndomen så nära inpå och med en naturlig brist på livserfarenhet ge sig i kast med den 

komplexitet som ett politiskt engagemang innebär upplever jag som fascinerande, 

inspirerande och även ytterst intressant ur ett informationsperspektiv och därur uppstår 

mitt forskningsproblem. 

 

1.2 Politiskt engagerade ungdomar – Bakgrund 

Ett politiskt engagemang kan gestalta sig på många olika sätt och vara av olika karaktär. 

Det kan vara lokalt förankrat eller ha ett mer nationellt och storskaligt och ibland även 

globalt fokus. Det kan vara personligt eller mer socialt och organisationsanknutet. Det 

kan vara konkret och praktiskt eller mer abstrakt och filosofiskt förankrat. Det kan vara 

ett allmänt intresse av att påverka och förändra samhället, närmiljön och den egna 

situationen, det kan ta sig uttryck i alternativa rörelser och organisationer så som 

miljöaktivism, högerextremism, djurrättsaktivism eller engagemang i den globala 

rättviserörelsen. Eller också kan det handla om ett traditionellt partipolitiskt 

medlemskap. 

 

Denna variation är svår att sammanfatta och kortfattat beskriva i mer generella ordalag 

och då man adderar ungdomskontexten till det hela så tillkommer än fler dimensioner. 

Jag gör därför inga anspråk att måla upp en fullständig bakgrundsbild i detta avsnitt 

men jag anser det ändå befogat att lyfta fram några bärande tendenser, vanliga 

föreställningar och centrala aspekter.  

 

Ett vanligt avstamp för debatt och forskning kring ungdomar och politik är den ofta 

återkommande föreställningen om att ungdomar av idag är ointresserade av politik och 

att det i framtiden kommer att innebära en kris för demokratin. Denna föreställning var 
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särskilt framträdande i debatten i början 2000-talet och grundar sig i statistik som 

indikerade ett sjunkande valdeltagande bland unga väljare och ett allmänt minskat 

deltagande i det civila samhället.
1
 I nästan all den litteratur som jag har studerat i arbetet 

med uppsatsen så har denna förställning funnits i bakgrunden på ett eller annat sätt men 

i de flesta fall har bilden av den ointresserade och apatiske ynglingen snarare ifrågasatts 

och problematiserats på olika vis. Inom sociologin har föreställningen förklarats med 

hänvisningar till det nyckfulla beteendet hos generation x då man menar att ungdomar 

idag är utpräglade individualister som ogärna ser sig bli inslussade i 

föräldragenerationens stela politiska struktur med enskilda partier och tröga 

demokratiska processer osv.
2
 Bilden av den unge av idag som mer individuell, flexibel 

och dynamisk i sina livsstilsval och åsikter än de äldre generationerna är en 

återkommande tendens i litteraturen som ofta får utgöra förklaringen till framväxten av 

de många alternativa och utomparlamentariska rörelser som sett dagens ljus de senaste 

10-20 åren. Hit kan man bland annat räkna de många organisationer som är kopplade till 

den globala rättviserörelsen. Dessa autonoma organisationer är ofta ganska lösliga i 

strukturen, saknar formellt ledarskap och fokuserar ofta på enstaka sakfrågor och 

framstår därmed som ett oppositionellt alternativ till den traditionella partipolitiken. 

Dessa organisationer anses därmed representera den formen av engagemang som 

framstår som mest lockande för de unga idag. Det har även visat sig att ungdomar 

tenderar att ha en väldigt snäv definition av begreppet politik och drar sig därför för att 

kalla sitt eget engagemang, vad det än må bestå i, för just politik.
3
 

 

Tendenserna som jag har beskrivit här ovan och bilden av de alternativa rörelsernas 

framväxt och framtida dominans är även de förenklade generaliseringar då de 

traditionella partipolitiska ungdomsförbunden ännu inte spelat ut sin roll. Idag är över 

40 000
4
 svenska ungdomar medlem i något av ungdomsförbunden och i början av förra 

året meddelade SVT:s Rapport att medlemsantalet hos förbunden ökar
5
. Forskning har 

även konstaterat att ungdomar ofta är flexibla i sina engagemang i den utsträckningen 

att de utan problem kan vara aktiva i många olika rörelser och organisationer samtidigt 

och även kombinera traditionella partipolitiska engagemang med mer alternativa 

varianter.
6
 

 

Sociologen Maria Zackariasson har genomfört en intervjustudie av politiskt engagerade 

ungdomar och i sin bok från 2006 presenterar hon ett antal omständigheter som är 

betydelsefulla i relation till den politiska socialisationen och avgörande vid utvecklandet 

av det politiska engagemanget hos den unge individen. Påverkan från människor i 

omgivningen, både familj och vänner beskrivs som ett fundament. Denna påverkan kan 

ske i båda riktningarna då omgivningen i vissa fall kan driva på och uppmuntra eller i 

andra fall dämpa och hämma ett begynnande engagemang. I vissa fall kan värderingar 

och ideologiska uppfattningar ärvas från föräldrarna medan det i andra fall handlar om 

det motsatta då den unge gör revolt mot föräldrarnas uppfattningar. Zackariasson 

ansluter sig till ett socialkonstruktivistiskt synsätt och beskriver hur engagemangen 

formas och förhandlas via samtalet med människorna i omgivningen då världsbilder 

utmanas och anpassas till varandra via den sociala kommunikationen. Omvälvande 

händelser och specifika nya erfarenheter i ungdomarnas liv tenderar ofta vara gnistan 

                                                 
1
 Olsson, Tobias (2004). Oundgängliga resurser – Om medier, IKT och lärande bland partipolitiskt 

aktiva ungdomar, s. 7 
2
 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2007). Ungdomsgrupper i teori och praktik, s.128-137 

3
 Persson, Anette, red. (2000). Allt eller inget: Om ungas syn på engagemang och partipolitik s. 37-38 

4
 Wikipedia (2010-04-28). Lista över politiska ungdomsförbund i Sverige efter antal medlemmar   

5
 Rapport, Sveriges television (2009-07-01) Ungdomsförbund ökar medlemsantal 

6
 Fenton, Natalie (2010). Re-imagining democracy. New media, young people, participation and politics. 

Young people, ICTs and democracy, s. 28-29 
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som tänder engagemanget på allvar hos den enskilde ungdomen. I Zackariassons studie 

framträder demonstrationerna i Göteborg 2001 som en sådan omskakande händelse som 

förändrat flera av informanterna liv och syn på politik. Längre utlandsvistelse var också 

exempel på startskott för djupare engagemang. 
7
 Dessa tendenser bekräftas i en annan 

intervjustudie av partipolitiskt engagerade ungdomar som presenteras i boken Allt eller 

inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik. Här beskrivs också hur valtider 

tenderar att väcka ungdomarnas intresse för politik och det är ofta i samband med 

valrörelsen som många tar steget att gå med i något ungdomsförbund. Frustrationen 

över de rådande samhällsförhållanden och viljan att påverka framträder som de 

viktigaste drivkrafterna för de engagerade ungdomarna i denna intervjustudie från år 

2000.
8
 I Zachariassons studie så ombads ungdomarna själva att definiera det politiska 

engagemanget och de uttryckte då ganska hårt hållna kriterier för vem som fick lov att 

kallas politiskt engagerad. Det räckte inte med att en person var intresserade av politik 

utan det verkliga engagemanget inträdde först då individen ägnade sig åt konkreta 

politiska aktiviteter understödda av en sann, känslomässig och ideologisk övertygelse. 

Intresse, handling och övertygelse var alltså de tre ingredienser som definierade det 

politiska engagemanget enligt ungdomarna själva.
9
 

 

Engagemanget hos de unga människorna går givetvis att förklara ytterliggare i 

sociologiska och sociokulturella termer så som identitetsbygge, sociala ritualer, 

institutioner och symbolförhandling osv. Men samtidigt som sociologin erbjuder högst 

relevanta teoretiska redskap för att förstå de ungas engagemang så anser jag att det även 

finns risker med att fästa för stor vikt vid de sociologiska aspekterna. Om ungdomarnas 

engagemang helt och hållet låter sig förklaras ur ett sociologiskt perspektiv och om man 

ansluter sig till Lalander och Johansons beskrivning av ungdomskulturer som synonymt 

med motkultur och engagemanget som revolt mot vuxenvärlden och samhället via 

skapandet av imaginärt överordnanden för att bekräfta sig själva och den egna gruppen 

osv.
10

 så anser jag att det finns risk att ungdomarna underskattas och blir porträtterade 

som slavar under den sociologiska sanningen. Om man helt onyanserat tar till sig dessa 

och liknande förklaringar så riskerar den unge individens brinnande politiska 

engagemang att degraderas och förenklas genom att beskrivas som ”typiskt 

ungdomsbeteende” vilket jag anser skulle vara olyckligt. Ungdomarna i Zackariassons 

studie uppvisar nämligen en uppenbar vilja att frigöra sig från sådana gruppmässiga och 

kollektiva generaliseringar, bland annat genom att poängtera de individuella och unika 

dragen i just deras engagemang.
 11

 Via deras skildringar av uppväxten, den politiska 

motivationen och de utlösande och omvälvande händelserna så framträder en vädjan hos 

ungdomarna att bli betraktade som individer, att engagemanget skall förstås som något 

välgrundat och seriöst och att det inte skall förenklas eller förklaras som simpel 

ungdomlig revolt. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Zackariasson, Maria (2006). Viljan att förändra världen – Politiskt engagemang hos unga i den globala 

rättviserörelsen, s. 50-74 
8
 Persson, Anette, red. (2000) s. 37-38 

9
 Zackariasson, Maria (2006) s. 85 

10
 Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2007).Ungdomsgrupper i teori och praktik.  s.38-40 

11
 Zackariasson, Maria (2006) s. 79 



 4 

1.3  Studiens relevans  

Som jag nämnde inledningsvis så är användarstudier ett viktigt forskningsområde inom 

biblioteks och informationsvetenskapen och det är ett erkänt faktum att biblioteksarbetet 

bör förankras i en förståelse för hur människor söker och använder information.
12

 

Med detta i ryggen så anser jag att denna studie är av värde för biblioteksfältet samtidigt 

som den bygger vidare på en etablerad forskningstradition.  

 

För att relatera studien till en bibliotekspraktik så kan jag till att börja med konstatera att 

skol- och folkbiblioteken har en uttalad demokratisk funktion och en roll som både 

informationsförsörjare och folkbildare. I valtider förväntas biblioteken bistå 

medborgarna med politisk information och vägledning till förståelse för de olika 

alternativen. Med dessa aspekter i åtanke finner jag det ytterst angeläget att studera hur 

unga människor orienterar sig i det mångfasetterade informationsklimatet och hur de 

upplever känslorna kring den politiska socialisationen. Biblioteken har en självklar 

uppgift att stödja och erbjuda service till de medborgare som vill fördjupa den politiska 

förståelsen och att då förstå hur dessa individer tänker, känner och agerar är en 

nödvändighet för att skapa attityder, arbetsmetoder och system för detta ändamål. Den 

fokuserade gruppens speciella sammansättning av ung ålder och kritisk medveten 

vetgirighet har potential att verkligen sätta bibliotekens roll som informationscentral 

och verktyg för bildning på prov. Exempelvis har folkbiblioteken ofta ett stort fokus på 

kultur, upplevelser och underhållning där rollen som kulturinstitution dominerar, kanske 

på bekostnad av andra roller och funktioner som vore till mer gagn för den aktuella 

gruppen. Resultatet i denna studie skulle eventuellt kunna användas och tolkas av det 

folkbibliotek som har ambitionen att stärka bibliotekets stöd till den unge medborgaren 

och utveckla funktionen som informations- och kunskapscentral samt rum för 

samhällsdebatt.  

 

Om man ser till forskningsfältet så kan denna studie sägas vara unik på det vis som den 

tar avstamp i ELIS-forskningen (Everyday-life information seeking) och kombinerar 

detta perspektiv med Stebbins serious leisure-teori där informationsanvändandet 

beskrivs som komplext och ytters fokuserat. Ambitionen är att beskriva de unga 

människornas engagemang i sin helhet och betydelsen av informationssökning på alla 

nivåer av engagemanget. På detta vis har politiskt intresserade ungdomar inte studerats 

tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Hughes-Hassell, Sandra & Agosto, Denise E. (2007). Modelling the everyday life information needs of 

urban teenagers. Youth information-seeking behaviour II. s.28 



 5 

1.4  Syfte och frågeställning 

Jag har valt att studera politiskt engagerade ungdomars informationsökning och 

användning av information för att undersöka hur dessa unga människor upplever 

engagemanget ur ett informationsperspektiv. Studien fokuserar den unge individens 

möte med den informationsmässiga komplexiteten som är kopplat till ett politiskt 

engagemang. Den unga åldern hos den undersökta gruppen ställs i relation till den 

informationsintensitet som det självvalda fritidsintresset genererar och ambitionen är att 

beskriva informationssökningens betydelse för engagemanget i sin helhet.  

 

Syftet är att skapa förståelse för vilken betydelse olika former av informationsrelaterade 

aktiviteter har för engagemanget, vilka känslor, erfarenheter och utmaningar det ger 

upphov till och vad informationsaktiviteterna ytterst syftar till. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur söker och använder ungdomarna information i anslutning till det politiska 

engagemanget? 

 

2. Hur upplevs och bemöts informationsbehov och informationsproblematik i 

anslutning till engagemanget? 

 

3. Vilka syften och motiv till informationssökning och informationsanvändning 

föreligger inom ramen för engagemanget? 

 

För att besvara problemformuleringen och frågeställningarna har jag utfört en kvalitativ 

intervjustudie där jag har intervjuat fyra partipolitiskt engagerade ungdomar i åldrarna 

16-20 (Se avsnitt 3: Metod samt avsnitt 5: Resultat, analys och diskussion) .   

 

2. Tidigare forskning 
 

Det är relativt tunnsått med biblioteks-och informationsvetenskaplig forskning som 

specifikt fokuserar politiskt intresserade ungdomar och det finns ingen studie som 

undersökt gruppen ur det perspektiv som denna uppsats anlägger. Det finns emellertid 

en del angränsande forskning och de mest uppenbara bidragen är Tobias Olssons 

studier
13

 kring medier, IKT och politiskt engagerade ungdomar (2004, 2005) samt 

Karen Nowé Hedvalls avhandling
14

 om informationsaktiviteter inom ett 

ungdomsförbund som arbetar för fred (2007). Dessa studier behandlar vissa avgränsade 

aspekter av problemområdet men för att skapa en bakgrund till den helhet som min 

uppsats ämnar beskriva så har jag i detta avsnitt valt att presentera och prioritera mer 

generellt hållen forskning om informationssökning och informationspraktiker. Jag fann 

nämligen många intressanta beröringspunkter mellan min problemformulering och den 

tidigare forskning som fokuserar informationsökning i vardagen (Everyday life 

information-seeking / ELIS) och jag valde därför ut de, ur mitt perspektiv, mest 

relevanta bidragen inom detta delområde. Här återfinns bland annat en ELIS-studie som 

                                                 
13

 Olsson, Tobias (2004). Oundgängliga resurser – Om medier, IKT och lärande bland partipolitiskt 

aktiva ungdomar.   

Olsson, Tobias (2005). Alternativa resurser – Om medier, IKT och lärande bland ungdomar i alternativa 

rörelser 
14

 Nowé Hedvall, Karen (2007). Tensions and contradictions in information management: an acrivity-

theoretical approach to information activities in a Swedish youth/peace organisation 
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fokuserar just ungdomar. Detta urval med fokus på ELIS-forskning gjorde att jag av 

utrymmes- och avgränsningsmässiga skäl valde att utelämna Nowé Hedvalls avhandling 

från litteraturgenomgången då jag upplevde att hennes utpräglade 

organisationsperspektiv inte riktigt korresponderar med min problemformulering. 

Tobias Olssons forskning kring politiskt engagerade ungdomar, medier och IKT 

redogör jag emellertid för i slutet av avsnittet. Olsson är medievetare och har ett 

sociologiskt perspektiv på sin forskning och kombinationen av dessa två riktningar 

(Informationsökning i vardagen samt sociologisk medievetenskap) genererar bästa 

möjliga förståelse av problemområdet och kunskapsläget i relation till 

problemformuleringen. Jag har tilldelat denna litteraturgenomgång ett relativt frikostigt 

utrymme eftersom den forskning som här presenteras har stort inflytande på min studie. 

Den tidigare forskningen och de tillhörande teorierna utgör nämligen viktiga 

beståndsdelar i det ramverk som tillsammans med den teoretiska utgångspunkten 

fungerar som verktyg vid analysen längre fram i uppsatsen.  

2.1 Informationssökning i vardagen  

Det politiska engagemanget är av den karaktär att det spänner över stora delar av 

informanternas vardagskontext och har därmed potential att på olika vis träda fram i 

många skilda situationer både i skolan, i hemmamiljön och i umgänget med kompisarna 

m.m. Det kan finnas med som en inre process där individen funderar kring företeelser i 

omgivningen och relaterar det dagliga skeendet till den politiska uppfattningen. Det kan 

komma till uttryck i olika typer av handlande, deltagande och socialt umgänge och det 

kan manifesteras i informationssökning och informationsanvändning i olika former. En 

grundläggande förutsättning för det politiska engagemanget är emellertid att de 

aktiviteter och ansträngningar som följer med det är självvalda och inte ålagda. 

Personen får inte betalt för engagemanget och det ingår inte bland de obligatoriska 

skoluppgifterna utan det är det personliga intresset och viljan som får antas vara den 

huvudsakliga drivkraften. Det politiska engagemanget kan därför definieras som ett 

fritidsintresse eller som en form av hobby.  

 

Att jag har valt att ta avstamp i Robert Stebbins Serious leisure-teori (som beskrivs 

ingående i avsnitt 3: Teoretisk utgångspunkt) grundar sig i denna definition av 

engagemanget som en frivillig fritidssysselsättning. Men detta synsätt inbjuder även till 

en orientering i ELIS-forskningen. ELIS står för Everyday life information-seeking och 

utgör en samlingsbenämningen på de användarstudier som inriktar sig på att beskriva 

människors informationssökning och informationsanvändning i vardagen och på fritiden 

till skillnad från många andra studier som fokuserar mer institutionell 

informationssökning i anslutning till arbete eller skola.
15

 Värt att nämna är emellertid att 

ambitionen med ELIS-forskningen inte är att skapa en dikotomi mellan jobb och fritid 

då det påpekas att dessa båda vardagliga kontexter tydligt påverkar och kompletterar 

varandra.
16

  

 

ELIS-forskningen utgörs ofta av kvalitativa studier och det kanske mest betydelsefulla 

bidraget kommer från Reijo Savolainen i form av en artikel
17

 i Library & Information 

Science Research, publicerad 1995.
 
Savolainens forskning skildrar hur sociala, 

kulturella och psykologiska aspekter inverkar på människors informationssökning i 

vardagen. Hans studier beskriver hur människors tillvägagångssätt och val av källor i 

                                                 
15

 Hughes-Hassell, Sandra & Agosto, Denise E. (2007) s.28 
16

 Savolinen, Reijo (2005). Everyday life information seeking.  Theories of information behaviour, s. 143 
17

 Savolainen, Reijo (1995). Everyday Life Information Seeking: Approaching Information Seeking in the 

Context of “Way of Life”. Library & Information Science Research, vol 17 (3), s. 259-294 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236577%231995%23999829996%23322124%23FLP%23&_cdi=6577&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=50b381f4fe2e40a4e79f469b20ed2651
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stor utsträckning är socialt betingade och han förankrar detta resonemang i Bordieus idé 

om hur sociala och kulturella omständigheter systematiserar det individuella tänkandet 

och perceptionen.
18

  Under 90-talet och 2000-talet ägnade sig även en rad andra 

forskare åt att bygga på med vidare kunskaper kring ELIS och med tiden har flera olika 

aspekter av fritids- och vardagsanknuten informationsökning identifierats. 

Informationsökning sett ur ett ELIS-perspektiv kan vara ytterst fokuserad och minst lika 

målinriktad som den typen av sökning som förekommer inom arbete och skola. Men det 

kan även handla om andra former av informationsökning och forskningen beskriver ofta 

den kontinuerlig bevakning av omgivningen (ibland benämnt som browsing eller 

scanning) i jakt på användbar information. Denna bevakning framställs då som en 

ständigt pågående process som sker mer eller mindre omedvetet hos människor i 

anslutning till deras vardagliga rutiner.
19

 Det som kanske utmärker ELIS-forskningen 

mest i förhållande till mer generellt hållna användarstudier är just hur den 

uppmärksammar och fördjupar sig i de mer passiva formerna av informationssökning 

där slump och tillfälligheter spelar en avgörande roll. Pamela J. McKenzies ELIS-

forskning är ett bra exempel på sådan forskning som beskriver den mer passiva 

informationssökningen i relation till den riktade och fokuserade varianten. Hennes teori 

är intressant i relation till denna studie och jag väljer därför att presentera huvuddragen i 

den.   

 

I sin artikel hävdar McKenzie att många av de teoretiska modeller som tidigare skapats 

av forskare för att beskriva informationssökning och informationsanvändning är 

uppenbart begränsade när det kommer till att skildra omständigheterna i en ELIS-

kontext. Motiverad av den tidigare forskningens ensidiga fokus på den kognitiva, 

målinriktade och aktiva informationssökningen skapade hon en oppositionell modell 

som i kontrast till den tidigare forskningen även inkluderar de alternativa former av 

informationssökning som associeras med fritids- och vardagssammanhang.
20

  

 

Modellen är sprungen ur en kvalitativ studie av 19 kanadensiska kvinnor i åldrarna 19-

40 år som alla var gravida med tvillingar. Studiens syfte var att undersöka vilka typer av 

informationsaktiviteter som dessa kvinnor ägnade sig åt i vardagen och via 

djupintervjuer och analys av de loggböcker som kvinnorna fört under en kortare tid så 

kom forskaren fram till de slutsatser som genererade modellen.
21

 Denna studie är 

intressant i den bemärkelsen att kvinnornas graviditet och de informationsbehov och 

den strävan efter kunskap som det genererade på vissa sätt kan jämföras med den 

motivation som driver en person med ett väl utvecklat specialintresse som exempelvis 

ett politiskt engagemang. Graviditeten i likhet med ett politiskt engagemang utgör en 

omständighet som intensifierar individens behov av information vilket tillför extra 

dimensioner till informationssökningen i vardagen. Att hålla ögonen öppna och vara 

uppmärksam blir extra angeläget i båda fallen och därför är denna undersökning särskilt 

intressant i relation till min studie av politiskt engagerade ungdomar. 

McKenzie delar upp informationssökningen i fyra olika nivåer som sträcker sig från 

aktiv till passiv informationssökning i fyra steg (se Figur 1). De fyra typerna av 

informationssökning är: Aktiv sökning, Aktiv bevakning av omgivningen, 

Slumpmässiga fynd av användbar information samt Tilldelad information. Bakgrunden 

till dessa fyra typer av informationssökning står att finna i de gravida kvinnornas 

                                                 
18

 Savolinen, Reijo (2005) s. 143 
19

 McKenzie, Pamela J. (2003). A model of information practices in accounts of everyday-life 

information seeking. Journal of documentation Vol 59, s.19 
20

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 19-25 
21

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 21-22 



 8 

svepande berättelser om hur de med en blandning av aktiv sökning, lyhördhet, 

slumpmässiga upptäckter och oväntade möten tillslut lyckas stilla sina 

informationsbehov och finna användbar information. Med avstamp i denna observation 

identifierar McKenzie begränsningarna i begreppet ”information seeking behavior” och 

väljer istället att benämna de aktiviteter som kvinnorna ägnar sig åt för ”information 

practices”. Detta för att bejaka de indirekta formerna av informationsökning och för att 

betona de sociala aspekterna snarare än de kognitiva.
22

  

 

Figur 1: McKenzies tvådimensionella modell över informationpraktiker
23

 

 

 Aktiv sökning (Active seeking) – Att målmedvetet söka upp och använda en 

tidigare identifierad källa eller ställa en i förväg formulerad fråga. 

  

 Aktiv bevakning av omgivningen (Active scanning) – Att vara uppmärksam på 

situationer och platser i vardagen där användbar information sannolikt kan dyka 

upp. Att på ett semistrukturerat vis avläsa och skumma omgivningen efter 

information. Exempel: En person som motiverad av sitt intresse för teater alltid 

skummar kultursidorna i morgontidningen. 

 

 Slumpmässiga fynd av användbar information (Non-directed monitoring) – Att 

identifiera användbar information när den uppenbarar sig i oväntade 

sammanhang i vardagen. Att relatera sådant man hör eller läser till de 

informationsbehov man har även när man inte alls ägnar sig åt aktiv 

informationssökning. Exempel: När det av en slump visar sig att en 

                                                 
22

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 23-25 
23

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 26 
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arbetskollega har tidigare erfarenheter av just den knepiga situation som man 

själv står inför.  

 

 Tilldelad information (By proxy) – När någon annan förser en med användbar 

information eller när ett informationsutbyte sker på någon annans initiativ. 

Exempel: När en person som skall gifta sig får mail från sina vänner med länkar 

till olika bröllops-sidor på Internet.  

 

De två mellersta formerna av informationssökning dvs. Aktiv bevakning av omgivningen 

samt Slumpmässiga fynd av användbar information är kanske extra intressanta i 

sammanhanget. Det beskrivs i artikeln hur den aktiva bevakningen innebär att utövaren 

bär med sig sina informationsbehov och sitt intresseområde i sinnet och hela tiden har 

dessa nära tillhands i vardagen för att kunna relatera dem till situationer som uppstår 

och information som påträffas. De områden och ämnen som utövaren håller utkik efter 

är ofta breda till karaktären vilket särskiljer aktiviteten från den aktiva sökningen. 

Utövaren rör sig i miljöer där spontana samtal kring intresseområdet kan uppstå och 

aktiviteten är präglad av en lyhördhet i sociala sammanhang.
24

 

 

Den slumpmässiga sökningen är intressant på det vis som den uppstår när utövaren 

ägnar sig åt de dagliga rutinerna och inte alls har en tanke på att aktivt spana efter 

information. Här krävs att utövaren gör en snabb kognitiv koppling till intresseområdet 

då den slumpmässiga informationen uppenbarar sig.
25

 McKenzie påpekar att de fyra 

olika formerna av informationsökning ofta hakar i varandra då en slumpmässig upptäckt 

av användbar information ofta inbjuder till mer aktiv sökning. Hon beskriver 

informanternas snabba pendling mellan de olika formerna som en återkommande 

tendens och som en central aspekt vid förståelse av modellen.
26

  

McKenzies tankegång kring passiva former av informationssökning i relation till de mer 

aktiva varianterna är närbesläktade med de resonemang som Marcia J. Bates för i sin 

artikel Toward an Integrated model of information seeking and searching från 2002. 

Bates argumenterar övertygande för den stora betydelsen av de passiva och 

automatiserade formerna av informationssökning i våra liv och uppskattar att 80% av 

vår kunskap utvecklas bara genom att vi är närvarande i den fysiska och sociala 

tillvaron. Utöver denna dominerande passiva form av informationssökning så är hennes 

tes att vi även inhämtar viss information genom att bevaka områden där vi tror att 

användbar information kan dyka upp (Monitoring. Närbesläktad med McKenzies Aktiva 

bevakning) samt genom indirekt ”skummande” av omgivningen och bland källor 

(browsing) medan den direkta och aktiva sökningen, som antagligen är den typ av 

sökning som de flesta först tänker på och som B&I-forskningen har fokuserat mest på 

genom åren, endast utgör 1 procent av vår totala informationssökning.
27

  

För att stödja detta resonemang refererar hon till vår arts historia och utveckling genom 

tiderna och menar att de passiva formerna av informationssökning alltid har varit 

närvarande i alla tider och att dessa således är djupt rotade medan det aktiva 

sökbeteendet är ett relativt nytt fenomen som tvingats fram först när industrialiseringen 

och de senaste seklernas tekniska landvinningar gjorde det möjligt att börja 

massproducera information vilket har genererat oöverskådliga textsamlingar, bibliotek 

osv. Via vår ursprungliga nomadiska och flockmässiga natur så har vi emellertid en 

                                                 
24

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 29 
25

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 30 
26

 McKenzie, Pamela J. (2003) s. 36 
27

 Bates, Marcia J. (2002) Toward an Integrated model of information seeking and searching, s.4-6 
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djupt rotad vana att på ett passivt vis inhämta information från omgivningen i en 

ständigt pågående process och en vana att använda de närstående medmänniskorna som 

föredragna informationskällor. Med detta arv följer instinkten att 

informationsinhämtningen skall ske med minsta möjliga ansträngning vilket enligt 

Bates förklarar varför flera studier har konstaterat att människor oftast väljer den 

enklaste vägen till information trots att de är medvetna om att de antagligen skulle finna 

bättre information om de bara ansträngde sig lite mer. Genom mänsklighetens historia 

har den mesta nödvändiga informationen kommit till människan på ett närmast 

automatiskt vis och först nyligen har det skett utan någon större ansträngning och här, 

menar Bates, har vi förklaringen till varför den aktiva informationssökningen faktiskt är 

relativt sällsynt idag och varför människor i mycket större utsträckning förlitar sig på 

den passiva informationssökningen och väljer den enklaste vägen till information.
28

 

2.2 Ungdomars informationssökning i vardagen 

McKenzies ELIS-forskning som jag presenterade i föregående avsnitt grundar sig i 

studier av vuxna gravida kvinnor. Trots detta så anser jag att hennes resultat och den 

teoretisering kring informationsökning i vardagen som studien genererar går att relatera 

till andra kontexter och andra grupper i samhället (Argument för att så är fallet, se 

avsnitt 2.1 s. 7) Denna uppsats handlar emellertid om politiskt intresserade ungdomar 

och det finns även en del forskning som specifikt fokuserar ungdomars 

informationssökning i vardagen. Det är framför allt en studie som jag anser värd att 

presenter och som anknyter till problemområdet: Sandra Hughes-Hassell och Denise E. 

Agosto studie av ungdomar i stadsmiljö och deras informationssökning i vardagen som 

presenterats i ett antal artiklar samt i kapitlet ”Modeling the everyday life information 

needs of urban teenagers” i antologin Yout information-seeking behavior II, publicerad 

2007.   

 

Hughes-Hassell och Agosto har studerat 27 ungdomar i USA, de flesta afroamerikaner, 

i åldrarna 14-17 och de har nyttjat liknade insamlingsmetoder av empiri som de 

McKenzie använde i sin studie, dvs. loggboksanteckningar och intervjuer. Den största 

skillnaden är att Hughes-Hassell och Agosto har genomfört gruppintervjuer och inte 

enskilda intervjuer. Jag bör redan nu påpeka de uppenbara omständigheter som gör att 

studien och dess resultat inte är direkt överförbar till den kontext som min studie 

behandlar. Faktumet att den är utförd i USA och med fokus på en särskild demografisk 

grupp är aspekter som påverkar resultatet och problematiserar vissa direkta jämförelser. 

Dessutom befinner sig det åldersmässiga urvalet (14-17 år) i deras studie aningen under 

min åldersmässiga avgränsning (16-20 år). Trots detta så anser jag att deras studie av 

ungdomars informationssökning och ungdomars strävanden i vardagen ändå är av 

intresse i sammanhanget och fullt möjliga att med vissa reservationer koppla till en 

svensk kontext. Hughes-Hassell och Agosto konstaterar även i sin forskningsöversikt att 

det finns tydliga tendenser och aspekter som återkommer i vitt skilda studier av 

ungdomar och att deras resultat bekräftar mycket av det som har fastställts tidigare. 

Författarna presenterar dessutom en modell kring detta där de pekar på de många 

relationer och återkommande fenomen i forskningen kring ungas informationssökning
29

 

och detta indikerar att generella inslag existerar vilket bör möjliggöra vissa jämförelser. 

 

En central och bärande tendens i resultatet av Hughes-Hassell och Agostos studie 

handlar om ungdomarnas inställning till andra människor som föredragen källa till 

information. Allra helst och i första hand rådfrågar de personer i sin omgivning då de 

                                                 
28

 Bates, Marcia J. (2002) s. 10 
29
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behöver information och det är särskilt vänner och familjemedlemmar som de då vänder 

sig till. Att konsultera en närstående person då ett informationsbehov uppstår värderas 

alltså unisont högre än alla andra typer av informationskällor som finns att tillgå i 

vardagskontexten
30

 och detta är något som även andra forskare konstaterat. Eric M. 

Meyers, Karen E. Fisher och Elizabeth Marcoux publicerade en artikel 2009 där de 

beskriver en studie av så kallade ”Tweens” dvs. barn i åldern 9-13 som befinner sig i en 

övergångsfas mellan barndom och ungdom. Det är i denna fas av uppväxten som barnen 

oftast börjar utveckla och fördjupa det egna sociala nätverket och enligt författarna är 

det här man kan spåra den i tonåren dominerande vanan att konsultera människor som 

finns nära tillhands i omgivningen, och då särskilt vänner. Barn i yngre åldrar frågar 

ofta föräldern då de undrar något men då barndomen övergår i ungdom tenderar 

vänskapskretsen överta platsen som föredragen informationskälla.
31

 De lite äldre 

ungdomarna i Hughes-Hassell och Agostos studie påpekar emellertid att vad det handlar 

om samt vilken relation man har till den vuxne, vännen eller någon annan tillgänglig 

person avgör vem man vänder sig till. Vissa ämnen avhandlar man med vännerna 

medan andra områden passar bättre att ta upp med någon vuxen man har förtroende 

för.
32

  

 

Vidare uttrycker ungdomarna i Hughes-Hassell och Agostos studie en relativt negativ 

inställning till att rådfråga lärare och annan skolpersonal. Relationen till lärarna beskrivs 

som formel, distanserad och stel och trots att lärarna fungerar som ytterst användbara 

källor till särskild skolanknuten information så betraktas interaktionen med dem som ett 

nödvändigt ont.
33

 Förtroendet för bibliotekarier är inte heller särskilt högt och studien 

blottlägger ungdomarnas motvilja att nyttja dessa mer formella relationer för att finna 

information.
34

 Förutom den livsviktiga kommunikationen med mer närstående 

människor i omgivningen så visade sig TV och Internet vara viktiga källor till 

information medan textmässigt material så som böcker och dagstidningar hamnade 

längre ner på listan över föredragna källor.
35

  

 

Den kunskap som Hughes-Hassell och Agostos studie genererade kunde i slutändan 

användas för att formulera en ytterst intressant teori med ambitionen att gå på djupet 

och utforska ungdomarnas motivation till informationssökning. Genom att placera in 

ungdomarnas uttalanden och loggboksanteckningar i ett kodschema över kategorier av 

informationsbehov så kunde forskarna identifiera ett antal grundläggande strävanden 

hos ungdomarna. Forskarna gör alltså antagandet att alla typer av informationsbehov 

och motiv till att leta upp användbar information i vardagen bottnar i en uppsättning 

basala behov av att utveckla den egna personligheten. Dessa strävanden består i sju 

olika personlighetsanknutna områden som ungdomarna uppvisar vilja att utveckla och 

dessa sju strävanden har alltså bestämts utifrån de informationsbehov som ungdomarna 

har beskrivit i studien. I figuren (Figur 2) nedan har dessa sju områden visualiserats i en 

modell som återfinns i Hughes-Hassell och Agostos kapitel i boken Youth information-

seeking behavior II.  

 

 

                                                 
30

 Hughes-Hassell, Sandra & Agosto, Denise E. (2005). People, places, and questions: An investigation of 
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 Meyers, E.M., Fisher, K.E., & Marcoux, E (2009). Making sense of an information world: The 

everyday-life information behavior of preteens. The Library Quarterly Vol.79, s. 330-331 
32

 Hughes-Hassell, Sandra & Agosto, Denise E. (2005) s. 155 
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Figur 2: Teoretisk modell över urbana ungdomars strävande
36

 

 

En översiktlig genomgång av de sju områdena: 

 

Utvecklandet av det… 

 … sociala jaget innebär att ungdomen upprättar givande och stabila relationer 

till personer i omgivningen och skapar en förståelse för sociala regler och 

kulturella system. 

 … emotionella jaget innebär att ungdomen utvecklar impulskontroll, 

beteendemognad samt strävar efter känslomässig och psykologisk 

självständighet.  

 … reflekterande jaget syftar till att finna den egna identiteten, utveckla ett 

personligt värderingssystem, få förståelse för de egna medborgerliga 

rättigheterna och skyldigheterna m.m. Här ingår ifrågasättandet av världen och 

omgivningen och utvecklandet av en självbild samt filosoferande över tillvaron, 

samhället och den egna existensen i sammanhanget. 

 … fysiska jaget innebär att ungdomen utvecklar en fysisk självbild, blir 

medveten om sin kropp och strävar efter fysisk säkerhet och hälsa. 

 … kreativa jaget innebär strävandet efter att skapa och konsumera konst, musik, 

litteratur och andra former av kultur och kreativa aktiviteter.  

 … kognitiva jaget innebär att ungdomen identifierar sina intellektuella 

färdigheter, utvecklar de verbala färdigheterna samt finslipar den logiska 

förståelsen av hur världen hänger ihop. 

 … sexuella jaget innebär att ungdomen lär känna och acceptera sin egen 

sexualitet och hur den fungerar.
37

 

 

Denna teori med sina sju utvecklingsområden tecknar en helhetsbild av de unga 

människornas motivation till informationssökning och informationsanvändning i 

vardagen. När jag relaterar den till min studie av politiskt engagerade ungdomar så 
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framstår emellertid vissa delar av denna helhet som mer intressanta än andra och jag 

kommer att återknyta till detta i analysavsnittet. 

 

2.3 Medier, Internet och politiskt engagerade ungdomar 

Som jag redan nämnt är det ont om biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 

som specifikt behandlar politiskt engagerade ungdomar. Jag har därför med stort 

intresse studerat medievetaren och sociologen Tobias Olssons i högsta grad 

närbesläktade forskning kring politiskt engagerade ungdomars användning och syn på 

medier i allmänhet och IKT-redskap i synnerhet. Mellan 2004-2006 så genomfördes ett 

forskningsprojekt med titeln Unga medborgare, IKT och lärande som genererade tre 

rapporter, en som handlade om partipolitiskt engagerade ungdomar, en andra som 

behandlade ungdomar som var engagerade i alternativa utomparlamentariska rörelser 

samt en tredje och sista som studerade ungdomar i icke politiska organisationer (tex. 

idrottsföreningar). Jag har fördjupat mig i den första och den andra av dessa tre och 

ämnar nu presentera de väsentliga dragen i dessa studier. Eftersom jag har kommit i 

kontakt med informanterna till min studie via de partipolitiska ungdomsförbunden (se 

avsnitt 3.3 Urval av informanter) så lägger jag fokus på den första av Olssons tre 

rapporter.  

 

Innan jag nu skall beskriva Olsson studie så finns det några viktiga aspekter som jag bör 

klargöra. Olssons forskning fokuserar medier och inte informationssökning. Han är 

medievetare och beskriver interaktionen med och synen på medierna på ett 

grundläggande vis men ur det helhetsmässiga informationsperspektiv som min studie 

har ambitionen att beskriva får hans forskning trots allt betraktas som begränsad. En 

annan omständighet som får konsekvenser för forskningens giltighet i relation till min 

studie är att den har 6 år på nacken och med tanke på att rapporten till stor del handlar 

om Internet så innebär detta problem. På senare år har de många 2.0-mässiga verktyg, 

tjänster och kommunikationsmöjligheter (tex. Facebook, bloggar, YouTube, Twitter 

osv.) fått ett enormt genomslag i den uppkopplade miljön vilket har fått avgörande 

inverkan på människors användande av Internet. År 2004 låg dessa tendenser 

fortfarande i sin linda och väntade på det stora genombrottet och den 2.0-anknutna 

kommunikationen lyser således med sin frånvaro i Olssons rapport. Detta till trots 

innehåller rapporten många intressanta iakttagelser som på en mer generella nivå bör 

vara gångbara och aktuella även idag.    

 

I den första rapporten har Olsson intervjuat ett tjugotal partipolitiskt engagerade 

ungdomar i åldrarna 15-18 år. Han har genomfört kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med dess ungdomar och problemformuleringen förankrar han i den allmänna 

samhälleliga diskursen som i början av 2000-talet ofta proklamerade att ungdomar 

generellt sätt är ointresserade av politik och att detta på längre sikt innebär en kris för 

demokratin. Han tar även avstamp i den traditionella synen på medier som en 

fundamental förutsättning för demokrati och som ett viktigt verktyg för skapandet och 

utvecklandet av medborgarkultur. Begreppet medborgarkultur är myntat av 

medieforskaren Peter Dahlgren som menar att demokratins existens är avhängig en 

medborgarkultur bestående av de fem dimensionerna: 1) kunskaper och färdigheter 2) 

demokratiska värderingar 3) tillit 4) demokratiska praktiker samt 5) medborgerlig 

identitet. Olsson menar att medier är nödvändiga för att en medborgarkultur skall kunna 

utvecklas och fortleva. Med detta som utgångspunkt studerar han alltså hur de 
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partipolitiska ungdomarna interagerar med och använder olika medier i allmänhet och 

Internet i synnerhet.
38

 

 

Ett fundamentalt moment i ungdomarnas medieanvändning är nyhetsuppdateringen. Så 

gott som alla informanter i Olssons studie håller koll på vad som händer i världen och 

samhället och detta är en integrerad del i deras dagliga rutin. Här är Internet ett viktigt 

hjälpmedel men även de traditionella medierna så som TV, tidningar och radion ingår 

ofta i bevakningen. Olsson påpekar hur de partipolitiskt engagerade ungdomarna som 

grupp särskiljer sig statistiskt från sina jämnåriga kompisar genom att navigera igenom 

en påtagligt vuxen mediemiljö där morgontidningen och public service-producerade 

nyheter och debatter är stående inslag. En 16 årig tjej förklarar hur hon börjar varje 

morgon med att läsa morgontidningen selektivt på så sätt att ledarsidan, inrikes- och 

utrikessidorna samt ekonomidelen får utgöra fokus, vilket får anses vara ett 

okonventionellt beteende i hennes ålder.
 39

 Samtidigt genererar den låga åldern hos 

informanterna det som Olsson kallar ett reflexivt mediebeteende. Ungdomarna är 

oerhört flexibla och dynamiska i sin medieanvändning och kan snabbat och friktionsfritt 

skifta mellan det seriösa och mer vuxna utbudet till att ta del av det ungdomliga 

lättsamma innehållet i ett annat segment av mediemiljön.
40

 Den ungdomliga 

mediemiljön som är det egentliga naturliga segmentet för åldersgruppen blandas stegvis 

upp, utmanas och integreras med det mer vuxna segmentet i takt med att det politiska 

engagemanget växer.   

 

Informanterna uppvisar i regel även en välutvecklad mediekritik som i sin mest 

utvecklade form manifesteras både i en kritik av utbudets innehåll samt en medvetenhet 

kring mediets institutionella villkor. Den innehållsmässiga värderingen kan exempelvis 

bestå i avgörandet av vem som står bakom budskapen, och varför, i TV och radio eller 

en distinktion mellan hög och trovärdig kontra låg och oseriös information. Att flera av 

informanterna även har förmågan att kritiskt resonera kring mediets organisatoriska och 

institutionella villkor lyfter Olsson fram som en uppseendeväckande aspekt. Exempelvis 

förekom resonemang kring de radikalt skilda förutsättningarna för public service-

medierna i jämförelse med de kommersiella konkurrenterna och vad det får för 

konsekvenser. En tjej i studien för ett resonemang där hon kritiserar medierna för att 

vara en del av det större system som hon står i opposition mot och hur ägandet av 

medierna är problematiskt.
41

 Mediekritiken kommer även till uttryck hos de informanter 

som visar en påtaglig genremedvetenhet. En kille analyserar exempelvis nyhetsgenren i 

TV och kommer dessutom med förslag på eventuella produktionsmässiga förbättringar 

med avstamp i genrenormen.
42

 Vidare så visar informanterna tendenser till att i vissa 

situationer på ett distanserat vis omtolka det de hör/ser och relatera tillsynes opolitisk 

information till den egna politiska övertygelsen för att slipa den ideologiska förståelsen 

och utveckla det politiska tänkandet. Då den grundläggande ideologiska förståelsen är 

etablerad hos den unge så tenderar fokus flyttas från vad som sägs till hur det sägs. På 

så vis tenderar den struktur, ideologi och retorik som ligger bakom de olika uttalandena 

i den politiska debatten i medierna, i större utsträckning hamna i centrum.
43

 

 

Olsson studerar särskilt vilken betydelse datorn och Internet har för ungdomarna och 

han konstaterar att dessa verktyg är väl integrerade i deras vardag. IKT-redskapen 

                                                 
38
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betraktas av ungdomarna som en självklarhet i medieutbudet och de gör ingen tydlig 

distinktion mellan de gamla (TV, tidningar och radio) och de nya informationskällorna 

på det viset som äldre generationer tenderar att göra. Internet visade sig vara ett viktigt 

hjälpmedel för omvärldsorientering och Olsson identifierar två huvudsakliga 

internetpraktiker för detta ändamål. För det första så används Internet som ett av flera 

verktyg i den ständigt pågående nyhetsuppdateringen som informanterna ägnar sig åt 

och detta sker ofta via de etablerade medieföretagens hemsidor så som DN.se eller 

aftonbladets hemsida. Bland annat är det vanligt att ungdomarna följer upp en 

intresseveckande nyhet som de tagit del av i TV eller radion genom att göra en sökning 

på Internet för att finna ytterligare information. Den andra praktiken som hänger 

samman med omvärldsbevakningen är vanan hos de unga att söka upp förstahandskällor 

på nätet. I huvudsak handlar det om att besöka olika partier och politiska 

organisationers hemsidor för att få direktinformation. Detta gäller både det egna partiets 

webbplats såväl som andra partier och flera av informanterna beskriver hur de även 

håller koll på oppositionen via Internet. Exempelvis beskriver en av tjejerna i studien 

hur hon använder Internet för att få förstahandsinformation kring den högerextrema 

organisation som verkar i området och som hon själv står i kraftig opposition emot.
44

 

Vissa av ungdomarna visar även prov på en kritisk förståelse av Internets villkor, 

struktur och de föreliggande för- och nackdelarna i detta avseende. I intervjuerna 

uttrycks bland annat en uppskattning för Internets fria ramar då nätet har potential att 

erbjuda de alternativa och resurssvaga aktörerna en plats och en möjlighet att komma 

tilltals. Mångfalden av perspektiv och lätthet att nå primärkällorna på nätet uppskattas 

av ungdomarna.
45

   

 

Olsson beskriver och benämner de poliskt engagerade ungdomarna som idealsurfare 

när det gäller att söka och använda information på webben: 

 
De rör sig hemtamt mellan olika informationskällor på Internet och ger intryck av 

att vara tämligen väl rustade att först ta del av, sedan bearbeta och tillsist 

inkorporera en mängd olika typer av information, från olika källor, i sin 

uppfattning om världen. Den i litteraturen ofta föreslagna, men sällan skådade, 

internetmedborgaren, som via internet håller sig kontinuerligt uppdaterad om 

politikens aktuella angelägenheter och som gärna söker alternativa 

informationskällor, får i de partipolitiskt aktiva unga människorna sin verkliga 

motsvarighet. För den här gruppen av användare utgör datorn och internet i 

verklig mening en resurs för det aktiva medborgarskapet.
46

 

 

I slutet av citatet nämner Olsson medborgarskapet och återknyter därmed till rapportens 

avstamp i resonemanget kring en eftersträvansvärd medborgarkultur. Och i fas med 

detta så landar hans slutsatser om ungdomarnas Internetanvändning i ett resonemang 

kring hur Internet i händerna på dessa unga människor blir till något mer än en 

informationsresurs och antar formen av ett verktyg för utvecklandet av 

medborgarskapet. Detta mervärde tar sig fyra olika uttryck i den insamlade empirin
47

:  

 

 Organisationssamordning. Ungdomarna beskriver hur Internet underlättar 

ungdomsförbundets infrastruktur och samordning då nyheter, aktuella aktiveter 

och de interna angelägenheterna snabbt sprids mellan medlemmarna. 
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 Den interna debatten. Via förbundens interna nätplattform kan medlemmarna ta 

del av och medverka i den ständigt pågående interna debatten på olika forum 

och i chattar. 

 Nätdebatter för att lära debatt. Via den förbundsinterna debatten men även på 

andra platser på nätet, i andra forum och på motståndarnas sidor, beskriver vissa 

av ungdomarna hur de driver debatt med syftet att testa argument, undersöka 

motståndarens respons och träna den egna debattekniken. Man utnyttjar alltså 

den webbaserade infrastrukturen för att lära och utveckla den egna politiska 

kompetensen. 

 Identitetskapande. Via de ovan nämnda mervärdena och genom de beskrivna 

internetpraktikerna så menar Olsson att informanterna skapar och utvecklar den 

politiska identiteten, dels genom att stärka gemenskapen och kopplingen till 

partiet och dels genom att bekräfta och förstärka bilden av sig själva som 

politiskt aktiva. 

 

I den uppföljande rapporten som genomfördes strax efter att den ovan beskrivna 

rapporten stod klar och som istället handlade om ungdomar i alternativa politiska 

rörelser så kom Olsson fram till att ungdomarna i de utomparlamentariska rörelserna i 

ännu högre grad nyttjade och formade sitt engagemang med hjälp av Internet. I 

rapporten har Olsson studerat ett antal alternativa politiska rörelser av olika karaktär, 

bland annat en feministisk organisation samt en miljöorganisation med globalt fokus 

och kommit fram till att graden av alternativitet avgjorde hur pass betydande Internet 

framstod för rörelsen och dess medlemmar. Ju längre bort ifrån den etablerade och 

partipolitiska mittfåran som organisationen befann sig ju större betydelse hade Internet. 

De organisationer som var mest alternativa gällande åsikter, visioner, politiska 

tillvägagångssätt samt praktisk struktur var också de som var mest beroende av Internet. 

Det kan förklaras med att dessa ytterst alternativa rörelser hade en lösligare struktur, var 

mer geografiskt spridda och saknade den formella ledning som de traditionella 

partipolitiska förbunden har och var därför beroende av men även extra lämpad för en 

webbaserad samordning. Det var medlemmarna i dessa rörelser som också uttryckte den 

störst misstron mot de traditionella medierna och de etablerade medieföretagen. De 

menade bland annat att de frågor som de stred för blev ignorerade eller felaktigt 

behandlade i dessa medier. I jämförelse med de traditionella medierna så uppfattades 

Internet som ett mer alternativt verktyg i sig självt, inte minst då det tycktes fungera 

ytterst kompatibelt med dessa organisationers i grunden alternativa struktur. Samtidigt 

fungerade Internet även som en resurs för att ytterliggare odla medlemmarnas och 

organisationens alternativa identitet och Internet framstår då både som ett verktyg och 

en drivkraft i sig för formandet av organisationen och dess identitet.
48

  

 

Olssons två rapporter från 2004 och 2005 landar i en oproblematisk hyllning av Internet 

som ett ypperligt verktyg och en fantastisk resurs för de unga medborgarna. Alldeles 

nyligen, i början av 2010, publicerades emellertid en antologi på temat unga, demokrati 

och IKT, som Olsson själv är redaktör för, där ett av bidragen problematiserar Internets 

roll i sammanhanget och presenterar kritik mot en alltför optimistisk syn på Internets 

möjligheter att vitalisera de ungas politiska engagemang och utvecklande av 

medborgarskap. Det är Natalie Fenton som påpekar att det även finns risker med att 

engagemangen isoleras till den webbaserade miljön och hon hänvisar först och främst 

till den uppsjö av alternativa rörelser som mångt och mycket uppstått och utvecklats 

som ett resultat av Internets genombrott. Då politiken delas upp i ett stort antal 

fristående webbaserade rörelser som fokuserar på olika frågor, har olika perspektiv, 
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olika visioner och skilda tillvägagångssätt så finns risk att denna pluralism försvagar 

demokratin snarare än stärker den som så många trott. Politiken blir fragmenterad, 

uppdelad och svåröverskådlig vilket urholkar medborgarskapet och genererar splittrade 

politiska identiteter vilket försvårar det praktiska beslutsfattandet och den konkreta 

samhällsförändringen. På Internet tenderar de enskilda rörelserna att isoleras och risken 

finns att dess medlemmar blir avskärmade från en balanserad politisk debatt baserad på 

mångfald och oppositionellt ifrågasättande. Rörelsens webbsida länkar bara till andra 

sidor som målar upp samma världsbild och presenterar samma lösningar vilket leder till 

det som i litteraturen kallas ”gruppolarisering”. Tesen är att människor, åtminstone i 

viss utsträckning bör bli konfronterad med sådan information som de själva inte har valt 

och bli tvungna att hantera en mångfald av argument och åsikter för att kunna fungera i 

det demokratiska samhället. I grunden handlar detta om tanken att det krävs ett visst 

mått av gemenskap och delade erfarenheter för att den praktiska samhällsförändringen 

skall kunna ske på ett demokratiskt vis.
49

  Fenton bemöter dock själv denna 

problematisering ganska omgående och menar att mångfalden trots allt är något viktigt 

som kan vitalisera demokratin om det skapas rätt förutsättningar. I detta avseende har 

ungdomarna själva kommit en bra bit på väg genom att vara mer benägna än andra 

grupper att röra sig friktionsfritt emellan olika rörelser och bygga identiteter baserade på 

mångtillhörighet och ”politisk crossover”.
50

 Likväl är den ovan beskrivna 

problematiseringen intressant och aktuell och därför värd att inkludera i bilden av den 

politiskt engagerade ungdomen som den ideale Internetanvändaren.   

 

3. Metod  

 3.1  Ansats och kunskapsanspråk  

Jag väljer att anlägga ett hermeneutiskt perspektiv på denna studie och med ett anti-

positivistiskt förhållningssätt och ett kunskapsanspråk baserat på relativism så blir 

sökandet efter objektiv sanning ointressant. Detta generar problemformuleringens 

tydliga fokus på den subjektiva upplevelsen av de fenomen som studien behandlar. I 

tankarna kring studiens grundläggande ansats, kunskapsanspråk och utgångspunkt är jag 

inspirerad av fenomenologin. Fenomenologin är ett teoretiskt perspektiv inom 

hermeneutiken som inriktar sig på hur människor skapar förståelse för världen genom 

tolkningsprocesser så som självuppfattning, världsuppfattning och erfarenheter. En 

fenomenologisk studie producerar kunskap kring strukturen och kärnan i erfarenheterna 

hos en utvald grupp av människor.
51

 I mitt fall innebär detta en studie av erfarenheten 

av att vara ung och politiskt intresserad och de upplevelser och känslor som hänger 

samman med denna erfarenhet. Ett grundantagande vid en fenomenologisk 

undersökning är att liknande erfarenheter upplevda av skilda individer ändå genererar 

något gemensamt som binder dem samman och som gör det möjligt att sammanföra 

dessa skilda individers erfarenheter för att skapa förståelse. Detta uppges ligga till grund 

för den fenomenologiske forskarens analys
52

 och jag upplever detta betraktelsesätt som 

nödvändigt för att finna motivation och mening i att studera en grupp människor på det 

viset som jag har valt att göra. Det som intresserar mig är alltså individernas subjektiva 

livsvärldar och erfarenheter och dessa områden närmar jag mig genom att utföra en 

kvalitativ intervjustudie. 
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3.2  Metod och kopplingen till forskningsproblem och kunskapsanspråk 

De variabler och aspekter av mitt ämne som intresserar mig är av uppenbar kvalitativ 

karaktär vilket motiverar valet av en kvalitativ metod framför en kvantitativ. Att förstå 

och sätta sig in i ungdomarnas livsvärldar kräver en djupgående studie av icke-mätbara 

egenskaper så som verbala skildringar av upplevelser, känslor och erfarenheter och jag 

bedömer att det bästa sättet att komma i kontakt med dessa livsvärldar är att utföra 

intervjuer med personer tillhörande den berörda gruppen. Jag betraktar det politiska 

engagemanget som en ständigt pågående process som inte går att avgränsa till enstaka 

tillfällen på dygnet eller till avskilda fysiska rum och min ambition är att inkludera ett så 

stort spektrum som möjligt av förekomsten och upplevelsen av detta engagemang. Med 

ett sådant perspektiv bedömer jag det som olämpligt och praktiskt svårt att utföra 

observationer av mer etnografisk karaktär. Det som intresserar mig är den subjektiva 

upplevelsen av fenomenets förekomst i vardagen. I fokus står incitamenten och de inre 

skeendena snarare än synliga materiella och symboliska handlingar och jag anser att den 

kvalitativa djupgående intervjun då är det mest lämpliga verktyget. Om min studie hade 

haft ett mer sociokulturellt perspektiv och mer entydigt fokuserat kommunikativa 

aspekter eller exempelvis organisationskulturer så hade en mer etnografisk 

utgångspunkt antagligen varit lämplig och intervjustudien hade behövts kompletteras av 

olika former av observationer. Jag har dock valt att inte avgränsa studien till att 

behandla särskilda delar av det politiska engagemanget (utöver fokus på 

informationsaspekterna) utan betraktar fenomenet som en dynamisk helhet. 

Sociokulturella aspekter och kommunikativa processer studeras och avhandlas 

emellertid i den mån de framträder i den insamlade empirin men då som en del av 

helheten.   

 

3.3  Urval av informanter 

I uppsatsens inledning fastslog jag att ett politiskt engagemang kan beskrivas och 

definieras på många olika vis och begreppet rymmer en stor variation. Denna variation 

är mycket intressant men samtidigt svår att täcka in helt och hållet i en undersökning av 

detta omfång. Både den insamlade empirin och den tidigare forskningen indikerar 

emellertid att ungdomar är mer flexibla och mångfacetterade i sina engagemang än 

andra grupper. En och samme individ kan mycket väl svara för flera olika typer av 

engagemang på samma gång då de olika karaktärerna av engagemang inte på något vis 

utgör klara och vattentäta kategorier. Jag hävdar att de partipolitiska ungdomsförbunden 

och dess medlemmar har potential att täcka in de stora dragen i variationen och för att få 

tag på verkligt engagerade ungdomar med breda engagemang så valde jag därför att 

kontakta ett antal av dessa ungdomsförbund. Via dessa kom jag i förbindelse med fyra 

intresserade personer som var villiga att ställa upp på intervju. Valet att kontakta 

partipolitiska ungdomsförbund motiverades ytterliggare av det faktum att dessa 

organisationer har ambitiösa politiska anspråk på fler nivåer både lokalt och nationellt 

där pragmatiska sakfrågor samsas med rent ideologiska resonemang grundade i tradition 

och historia. Detta genererar en bredd och en variation som maximerar den 

informationsmässiga komplexiteten för de unga medlemmarna.  

 

Eftersom det är mötet mellan den informationsmässiga komplexiteten och den unga 

åldern hos mina informanter som intresserar mig och utgör studiens kärna så valde jag 

att begränsa ålderspannet hos informanter från 16 till 20 år. Jag valde att göra detta just 

för att fokusera individer i de övre tonåren som befinner sig i de tidigare skedena av det 

politiska engagemanget och vilkas erfarenheter är mest lämpade att studera för att söka 
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kunskap kring problemformuleringen. Utöver kravet om ålder så hade jag inga övriga 

demografiska önskemål gällande urvalet och denna studie gör inga anspråk att analysera 

demografiska variabler så som kön, klass eller etnicitet. För att undvika skevhet i 

empirin valde jag emellertid att kontakta en variation av ungdomsförbund utmed höger-

vänster-skalan vilket i slutändan resulterade i två intervjuer med medlemmar (en tjej 

och en kille) från den borgerliga sidan samt två intervjuer med personer (en tjej och en 

kille) representerande den rödgröna planhalvan. Eventuella tendenser baserade på 

partipolitisk tillhörighet kommer dock inte fokuseras i denna undersökning eftersom det 

i likhet med de redan nämnda demografiska variablerna krävs mer omfattande studier 

för att trovärdigt och ansvarsfullt kunna uttala sig kring detta.  

 

Under arbetets gång bedömde jag att fyra djupgående intervjuer fick utgöra ett rimligt 

empiriskt omfång för en studie av denna storlek och dessa intervjuer genererade ett bra 

underlag för besvarandet av forskningsproblemet. I respekt för informanternas integritet 

så behandlar jag den insamlade empirin konfidentiellt och de medverkande ungdomarna 

är avidentifierade och har tilldelats fiktiva namn i analysen. 

 

3.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiri 

De fyra intervjuerna tog ca en timme vardera att genomföra och jag träffade de fyra 

informanterna endast vid intervjutillfällena. Informanterna fick själva bestämma tid och 

plats för intervjuerna och tre skedde således i respektive ungdomsförbunds lokaler 

medan en intervju genomfördes i ett grupprum i ett bibliotek. Vid alla fyra tillfällen 

kunde intervjuerna genomföras ostört och inga missöden eller problem uppstod. 

Intervjuerna spelades in och jag förde även anteckningar. Innan intervjutillfället hade 

jag skickat ett informativt mail till informanterna där jag förklarade vem jag var, vad jag 

ville samt bakgrunden till uppsatsämnet. Då jag mötte informanterna var jag noga med 

att ytterliggare informera om vad deras medverkan innebar, poängtera att det hela 

skedde på konfidentiella premisser och återigen klargöra syftet med intervjun.   

   

I boken Intervjumetodik av Annika Lantz presenteras fyra olika sätt att utforma 

intervjuguiden baserade på måttet av struktur kontra öppenhet.
53

 Mellan de två 

extremerna (helt öppen och helt strukturerad intervju) finns de två kategorierna Öppen 

riktad intervju samt Halvstrukturerad intervju och jag valde att praktisera en 

kombination av dessa två mellankategorier med en betoning på den öppna riktade 

varianten. Detta innebar att informanten gavs möjlighet att själv definiera de fenomen 

som intervjun behandlar och uppmuntrades att fritt beskriva erfarenheter och 

upplevelser. Då studien fokuserar aspekter knutna till informationsanvändning var ändå 

en viss styrning av intervjun nödvändig och då min problemformulering och den 

teoretiska utgångspunkten kom till uttryck i intervjuguiden så kan man säga att 

intervjun hade halvstrukturerade inslag (Se Bilaga: Intervjuguide). 

 

Det åldersmässiga urvalsspannet (16-20 år) av medverkande ungdomar innebar att det 

potentiellt kunde komma att finnas omyndiga personer bland informanterna. I realiteten 

föll det sig så att en av de fyra medverkande ungdomarna visade sig vara under 18 år 

och ur etisk synpunkt kräver detta vissa överväganden. Innan jag började söka efter 

informanter tog jag därför reda på om detta skulle komma att innebära några särskilda 

åtgärder eller förberedelser men efter att ha konsulterat ett antal källor så var min 

tolkning att personer som är 16 år eller äldre i regel anses vara kapabla att själva ge 
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samtycket till medverkan i vetenskapliga studier så länge forskningen är ofarlig och 

okontroversiell till ämne och karaktär. I en av Forskningsetiska delegationens rapporter 

från 2009 talas det om särskilda etiska principer gällande barn under 15 år: 

  
När minderåriga undersöks utanför en verksamhetsenhet för förskolepedagogik och 

skolan måste forskarna själva bedöma när det är motiverat att fråga efter särskilt 

samtycke eller informera vårdnadshavaren om forskningen, så att vårdnadshavaren har 

möjlighet att förbjuda barnet att delta. Forskning som gäller barn under 15 år kan 

bedrivas utan vårdnadshavarens särskilda samtycke eller utan att denne informeras, när 

det är motiverat med avseende på 1) forskningspersonernas ålder och utvecklingsnivå, 2) 

forskningsämnet och genomförandet eller 3) det eftersträvade behovet av information. 
54

 

 

Att man endast talar om barn under 15 år i dessa sammanhang är en återkommande 

tendens och utifrån det tolkar jag det som att man betraktar barn över 15 som 

självbestämmande i dessa avseenden. Därför bedömde jag det som överflödigt att 

kontakta målsman innan jag intervjuade den 17 årige killen som medverkar i min studie. 

Den överlag unga åldern hos mina informanter innebar emellertid att jag självklart la 

extra mycket krut på att få dem att känna sig trygga och bekväma i intervjusituationen 

och jag var mycket mån om att ge dem utförlig information om vad det var de 

medverkade i, studiens syfte m.m. innan intervjun. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Definitionen av engagemanget som ett frivilligt och självvalt fritidsintresse skapar 

ingångar till den teori skapad av sociologen Robert A. Stebbins som jag nu skall 

presentera. Denna teori skall ses som ett teoretiskt avstamp för studien och ämnar bidra 

med en teoretisk förståelse för det politiska engagemangets beståndsdelar och 

betydelsen av informationsanvändning i sammanhanget. Stebbins resonerar kring 

begreppet serious leisure och denna teoretisering har jag hämtat från artikeln Leisure 

and its relationship to library and information science: Bridging the gap, publicerad i 

tidskriften Library Trends 2009. Stebbins har arbetat med teorin sedan tidigt 70-tal och 

har byggt upp ett ramverk som kan användas för att beskriva och resonera kring 

människors lediga tid dvs. fritidsysselsättningar (leisure). Han definierar 

fritidsysselsättningar som de aktiviteter som människor frivilligt ägnar sig åt under sin 

lediga tid och som uppfattas som tillfredställande, avslappnande, stimulerande eller 

givande på ett djupare plan för den utövande individen. Det handlar alltså om saker som 

utövarna inte är tvungna eller pressade att göra utan sånt som de själva väljer att ägna 

sig åt av fri vilja. Teorin presenterar tre olika former av fritidsysselsättningar: flyktiga 

fritidsysselsättningar (casual leisure), projektbaserade fritidsysselsättningar (projekt-

based leisure) samt seriösa fritidsysselsättningar (serious leisure). Det är den sista av 

dessa tre typer som är intressant i relation till min studie men för att tydliggöra 

begreppets innebörd så väljer jag att kort beskriva även de två övriga formerna av 

fritidsysselsättningar för att kontrastera och klargöra skillnaderna. 

 

De flyktiga fritidsysselsättningarna består av de aktiviteter som är spontana, lustdrivna 

och omedelbart belönande så som lek, tv-tittande, vila och umgänge med vänner osv. 

Dessa aktiviteter är i regel inte särskilt intellektuellt ansträngande för utövaren och 

ingen specialiserad träning skall behövas. De projektbaserade fritidsysselsättningarna 

innebär en väl planerad och ganska komplicerad engångsansträngning. Det kan bestå i 
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det lustdrivna beslutet att bygga en ny veranda, planera ett bröllop eller baka en tårta. 

Dessa aktiviteter är mer komplexa än de flyktiga fritidsysselsättningarna och kan 

komma att kräva särskilda färdigheter, verktyg och kunskaper. Handlandet är dock 

relativt kortsiktigt och det är inte meningen att aktiviteterna skall utvecklas med tiden 

eller leda vidare mot nya mål osv.
55

 

 

Det är emellertid de seriösa fritidsysselsättningarna som fokuseras tydligast i Stebbins 

teori och som även intresserar mig mest. De seriösa fritidsysselsättningarna kräver 

mycket av dess utövare och är den allra mest komplexa typen av fritidssysselsättning. 

Här platsar de ambitiösa och långsiktiga aktiviteter som är kopplade till väl utvecklade 

hobbys och djupgående specialintressen och dessa aktiviteter kräver ofta att dess 

utövare utvecklar speciella färdigheter, söker upp särskild kunskap, tränar och skaffar 

sig nya erfarenheter osv. I den seriösa fritiden så kan man säga att utövaren verkligen 

hänger sig åt sin aktivitet och lägger mycket tid på intresset och betraktar det i ett 

långsiktigt perspektiv. Exempel på seriös fritid kan vara vilken ambitiös hobby som 

helst som att samla frimärken, spela något instrument, skriva romaner eller klättra i 

berg.
 56

  Stebbins säger att det är de seriösa fritidsysselsättningarna som i regel är allra 

mest informationsintensiva och att det är i anslutning till denna typ aktiviteter som 

forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap bör finna det intressantaste 

stoffet.
57

  

 

Oavsett vad de seriösa fritidsysselsättningarna består i så innehar de allt som oftast ett 

antal distinkta karaktärsdrag som kan användas för att mer specifikt beskriva 

företeelsen. För det första så finns där en ihärdighet hos utövaren som behövs för att 

fördjupningen skall kunna ske. Karriärmässigt framåtskridande är också fundamentalt 

där särskilda mål, vändpunkter eller stadier i intresset/hobbyn skall uppnås och 

övervinnas i ett långsiktigt perspektiv. Vidare så är den personliga ansträngningen en 

viktig beståndsdel och det finns ett egenvärde i att det skall vara krävande att tillägna 

sig den nödvändiga kunskapen och de färdigheter som specialintresset fordrar. 

Identifikation med den specifika sociala sfär som omgärdar aktiviteten och den 

subkultur som man som utövare inbjuds att verka i är ytterliggare en av den seriösa 

fritidsysselsättningens beståndsdelar. Dessa sociala världar har sina egna symboler, 

regler och mekanismer som utövarna då blir en del av. Men det kanske viktigaste och 

sammanfattande karaktärsdraget hos de seriösa fritidsysselsättningarna är att de 

generera ett påtagligt mervärde som är större än de enskilda delarna och som fyller 

utövaren med en känsla av självuppfyllelse och själslig fullbordan. Detta mervärde kan 

innefatta en rad olika saker så som personlig utveckling eller stärkande av självbilden 

och det kan vara socialt berikande och innebära en känsla av tillhörighet osv.
58

  

 

Stebbins presenterar även en teoretisk förståelse för hur informationsökning och 

informationsanvändning kan relateras till de beskrivna karaktärsdragen för seriös fritid 

och han menar att det här går att identifiera två olika typer av informationsanvändning. 

Det ena av dessa beskriver han som relaterat till självuppfyllelsen och är en viktig del i 

det karriärmässiga framskridandet och i den ansträngning som krävs för att bli expert 

på området. Här använder utövaren information för att fördjupa kunskaperna, finslipa 

färdigheterna och för att komma vidare i intresset och nå nya eftersträvansvärda mål 

osv. Denna informationsanvändning blir då en del i den grundläggande 
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självuppfyllelseprocessen. Den andra typen av informationsanvändning som Stebbins 

lyfter fram är kopplad till den sociala sfären och består då i huvudsak av bevakningen 

av vad som pågår inom den specifika subkulturen, samtal och umgänge med likasinnade 

och kartläggning av sfärens olika aktörer osv. Den första typen av 

informationsanvändning (självuppfyllelse relaterad) avser att förfina färdigheterna och 

understödja de personliga ansträngningar som intresset innebär medan den andra typen 

av informationsanvändning (socialt relaterad) snarare handlar om att hålla sig ajour med 

den subkulturella kontexten.
59

  

 

Jag gör grundantagandet att ett aktivt politiskt engagemang på ideell basis kan betraktas 

som en seriös fritidssysselsättning. Detta innebär att jag i den påföljande analysen valt 

att skildra informationssökningen som en del av det övergripande, ambitiösa 

fritidsintresset som, i linje med den fenomenologiskt inspirerade utgångspunkten, i sin 

tur utgör en särskild del av ungdomarnas livsvärldar. Ambitionen är att utröna hur dessa 

olika nivåer hänger ihop och vad informationsaktiviteterna har för betydelse och syfte i 

det större sammanhanget och för den helhet som jag önskar kasta ljus över.  

 

Stebbins teori i kombination med den tidigare forskningen bildar ett teoretiskt ramverk 

som jag använder för att förstå och vidare analysera ungdomarnas engagemang och de 

tillhörande informationsaktiviteterna.  

 

5. Resultat, analys och diskussion 
 

I detta avsnitt börjar jag med att presentera de fyra medverkande ungdomarna var för 

sig och jag skisserar hur deras engagemang och de tillhörande informationsvanorna ser 

ut. Dessa porträtt har skapats utifrån en induktiv analys av empirin där det som 

informanterna själva valt att betona och fokusera i sina berättelser också är det som lyfts 

fram. Porträttbeskrivningarna ämnar att på ett handfast sätt illustrera innehållet i 

empirin och erbjuda läsaren en möjlighet att själv identifiera de återkommande och 

särskiljande dragen i informanternas berättelser. Därefter följer en fördjupning i var och 

en av de tre frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen där jag sammanfattar 

empirin och diskuterar studiens resultat i relation till den teoretiska ramen och den 

tidigare forskningen. Sist i detta avsnitt presenterar jag de sammanfattande slutsatserna, 

bland annat i form av en teoretisk modell baserad på analysen (5.5) samt förslag på 

framtida forskning (5.6). 

5.1 Porträtt av de fyra ungdomarna 

5.1.1 Adam, 17år - Ung Vänster 

 

Adam går på gymnasiet och har varit politiskt aktiv och medlem i Ung Vänster i 

ungefär ett år men intresset för politik sträcker sig längre bak än så. Under uppväxten 

var det vanligt att det diskuterades politik hemma hos Adam och hans far beskrivs som 

en betydelsefull person i sammanhanget. Det var via de många vardagliga samtalen om 

politik och samhällsfrågor med honom som det verkliga politiska intresset väcktes hos 

Adam och idag beskriver han sig själv som mycket aktiv. Hans engagemang är 

mångfacetterat och brett till karaktären och han beskriver det som en heltidssyssla som 

alltid finns med honom i vardagen.  
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Intervjuare: Om man ser på engagemanget som ett fritidsintresse och jämför det med andra 

fritidsintressen som är vanliga bland folk i din ålder så som musik eller sport, vad ser du då för 

skillnad? 

 

Adam: Ja, det är stor skillnad tror jag… Med politiken är det så mycket man ska ha koll på. Det 

är hela tiden, typ. Man har det med sig hela tiden.... Mer tänkande. Man måste verkligen tänka 

mycket själv och ha reda på mycket i skallen.   

   

Han är aktiv inom förbundet och är med på möten, kurser, demonstrationer och andra 

aktiviteter som Ung Vänster anordnar. Hans umgängeskrets består i stor utsträckning av 

andra ungdomar som är politiskt intresserade och han benämner engagemangets sociala 

och aktivitetsanknutna dimensioner som mycket viktiga. Det är när det är något 

verkligt, viktigt och påtagligt på gång som engagemanget upplevs som allra roligast och 

mest givande och han nämner den stora demonstrationen i Köpenhamn i samband med 

klimatmötet i december 2009 som en betydelsefull och stor upplevelse.  

 

Trots att han ständigt återkommer till de sociala och förbundsanknutna bitarna av 

engagemanget så framträder i hans beskrivningar även tydliga bilder av de mer 

individuella delarna av intresset. Det tänkande som han omnämner i citatet ovan och 

som är en central del av hans engagemang tar oftast sin början i den mer privata och 

individuella delen av hans liv där han på egen hand ägnar sig åt fler olika former av 

informationssökning och informationsanvändning. Här är den dagliga 

nyhetsuppdateringen en central aktivitet då han nyttjar tidningar, Internet och TV för att 

hålla koll på vad som händer i samhället och inom politiken. För detta ändamål nyttjar 

han både de etablerade medieföretagens utbud så som SVT och dagstidningar samt mer 

alternativa och specialiserade källor så som vänstertidningar på nätet och partiets 

nyhetsuppdatering på hemsidan. Han brukar även använda Internet för att hålla koll på 

de andra partierna som han står i opposition emot och han beskriver hur han 

kontinuerligt besöker en hemsida tillhörande en högerextrem organisation som är 

verksam i området för att få reda på vad de sysslar och för att tillsammans med sina 

partikamrater hinna planera motaktioner när det behövs. 

 

Förutom nyhetsuppdateringen så omnämner han djupläsningen av politiska böcker som 

en viktig del av engagemanget och som en förutsättning för den egna förståelsen. Han 

läser en del debatt- och reportageböcker och nämner exempelvis boken EU inifrån av 

Jens Holm som han just höll på att läsa vid tillfället för intervjun. Tidigare har han även 

tagit sig an utmaningen att läsa Kommunistiska manifestet. I anslutning till djupläsning 

beskriver Adam att det ibland kan uppstå problem med att förstå vissa begrepp och 

ibland upplever han svårigheter med att förstå sambanden osv. Detta inträffar särskilt då 

han läser väldigt gammal litteratur så som nämnda Kommunistiska manifestet och för att 

få klarhet och förståelse så försöker han läsa om och om igen för att nöta och bearbeta 

texten i huvudet. Om det ändå inte lossnar så frågar han helst någon i sin omgivning 

som han har förtroende för och hans far är då oftast det självklara valet. För Adam 

framstår läsningen av politiska böcker som ett viktigt inslag för att få en djupare 

förståelse för politiken men han beskriver hur det ibland kan vara svårt att hålla fast vid 

den kontinuerliga läsningen. Det är en tidskrävande aktivitet och ibland har han helt 

enkelt inte ork att läsa så mycket som han hade velat. Han tror även att just plöjandet av 

böcker i fördjupningssyfte är en aktivitet som varierar mycket från person till person 

bland politiskt intresserade ungdomar i hans ålder. ”Vissa läser nog inte alls” 

konstaterar han ”och det är ju OK”. Adam gör trots allt en subtil distinktion mellan de 

som inte läser litteratur och de som faktiskt tar sig tid och gör det och jag identifierar en 

intressant laddning kring läsningen som aktivitet som jag återkommer till i diskussionen 

kring motivation längre fram, i avsnitt 5.4.3. 
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Adam skaffar sig alltså en djupare ideologisk förståelse genom att på egen hand läsa 

icke skönlitterär politisk litteratur. Men det visar sig att förståelsen är mer komplex än 

så och även har andra grunder.  

 
Intervjuaren: Tycker du överlag att det svårt eller lätt att förstå sig på politiken? 

 

Adam: Nej det är inte svårt egentligen. Man snappar ju upp småsaker hela tiden, när man 

snackar med folk och sådär. När man umgås i förbundet och när man gör saker med dom så får 

man ju mer och mer hela tiden. Det blir lättare och lättare ju mer man bygger på. 
 

I ett långt och intressant resonemang beskriver Adam hur den grundläggande förståelsen 

byggs upp över tid när han umgås med förbundskamraterna och ägnar sig åt olika 

sociala aktiviteter med sina politiska vänner. Han beskriver hur han och kamraterna i 

förbundet alltid pratar om politik under avslappnade former och att detta är extremt 

viktigt för att bygga upp en förståelse och han säger att det sker så gott som automatiskt. 

När han talar om hur viktigt umgänget är så återknyter han emellertid till den 

individuella informationssökningen och läsningen och konstaterar att de båda formerna 

av aktivitet hänger ihop eftersom de sociala delarna av engagemanget fungerar mycket 

bättre om han även ägnar sig åt fördjupning på egen hand. Den fokuserade 

djupläsningen vitaliserar hela engagemanget och stärker den ständigt pågående 

processen i vardagen, umgänget och det politiska handlandet.     

 

5.1.2 Emma, 18 år – Moderata ungdomsförbundet 

 

Emma går på gymnasiet och har svårt att minnas hur engagemanget egentligen började. 

Hon konstaterar dock att intresset för politik alltid har varit en ganska personlig sak för 

henne och hon ser inte att hon blivit särskilt påverkad av personer i omgivningen och 

hennes föräldrar delar inte samma politiska övertygelse som hon själv. Under 

högstadietiden och vidare under gymnasiet så var emellertid skolan viktig vid 

utvecklandet av intresset och det är via samhällsundervisningen som hon byggt upp den 

grundläggande ideologiska förståelsen.  

 

Emmas andra stora intresse är sport och hon anser att det är stora skillnader mellan de 

båda fritidsintressena (sport och politik). Sporten ägnar hon sig åt på bestämda tider 

medan politiken tenderar att bli en heltidssyssla som hon aldrig riktigt kan lägga undan. 

Enligt henne är politiken mer seriöst, vuxet och ansvarsfullt och hon menar att det 

politiska intresset genererar en bildning och en livskunskap som hon tror att få andra 

intressen kan mäta sig med. Samtidigt upplever hon att omgivningen inte ser 

engagemanget som lika glatt och positivt som sporten och folk verkar tycka att det låter 

tråkigt och de undrar varför hon som är så ung väljer att lägga så mycket tid på det. 

 

Trots att hon är mycket aktiv i MUF så talar hon om engagemanget som personligt och i 

stor utsträckning individuellt på det viset att hon ägnar mycket tid åt att i sin ensamhet 

hålla sig uppdaterad och fundera över politiken. Den kontinuerlig nyhetsbevakning är 

en central del av engagemanget då hon dagligen läser tidningar (i pappersform), ser 

nyheterna på TV och följer politiska bloggar på Internet. Hon beskriver ett vanligt 

mönster och en återkommande procedur i sin informationssökning som oftast börjar 

med att hon läser i tidningen om en nyhet, ett reportage eller någon debatt som väcker 

hennes intresse. För att få mer information om det intressanta så tittar hon på TV-

nyheterna och letar i andra tidningar. Efter ett tag då nyheten har spridits så brukar de 

politiska bloggar som hon följer ta upp fenomenet och då läser hon dessa för att få veta 
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mer och få ett grepp om vad det verkligen handlar om. Hon tycker att bloggarna är ett 

mycket bra hjälpmedel för att hänga med i politiken just på grund av det agitatoriska 

och kraftigt argumentativa innehållet i dessa texter. Åsikterna är här färdigformulerade 

och presenteras på ett slagkraftigt vis utan krusiduller och Emma kan då enkelt värdera 

det som står och ta ställning. Hon menar att bloggarna på det viset är lättare och mer 

tidsbesparande att ta sig an i jämförelse med mer opartiska politiska referat. Det är 

framför allt bloggare på högerkanten som hon följer kontinuerligt men ibland känner 

hon att hon vill fördjupa förståelsen ytterliggare och då tar hon även del av 

oppositionens röst för att jämför argumenten och urskilja de ideologiska skillnaderna. 

 

Om hon fortfarande känner att hon vill ha mer information eller om hon inte riktigt 

förstår alla delar och samband så försöker hon fråga personer i sin omgivning. I 

slutändan så ventileras frågan eller nyheten bland vännerna i förbundet då de träffas, 

umgås och diskuterar politik under avslappnade former. Det är i detta sociala slutskede 

av informationssökningsprocessen som den verkliga förståelsen infinner sig. Det är 

nämligen då hon får möjlighet att bolla sina tankar med gruppen och via samtalet 

summeras och klargörs sådant som innan har känts knepigt. Emma omnämner dessa 

diskussioner som väldigt givande och hon beskriver hur viktigt detta moment är för 

förståelsen eftersom hon via samtalet blir tvungen att formulerar och konkretiserar de 

ibland vaga tankar och funderingar som hon gått runt och funderat över på egenhand. 

Merparten av engagemanget beskriver hon emellertid som individuellt till karaktären 

trots att det i slutändan handlar om ett lagarbete och en nödvändig kombination. 

 
Emma: Slutprodukten blir ju ett team…lite svårt att förklara… Det är ju när man exempelvis är 

ute och kampanjar som man får användning för allt man har lärt sig själv och då använder man 

det egna när man arbetar i ett team. Men till att börja med så skulle jag säga att det är ganska 

individuellt faktiskt. 

 

5.1.3 Lilian, 19 år – Grön ungdom 

 

Lilian kom in i politiken via ett tilltagande djurrättsengagemang redan vid fjorton års 

ålder. Idag är hon väldigt aktiv inom Grön ungdom där hon har en nyckelroll som 

samordnare och representant. Av förklarliga skäl benämner hon därför 

förbundsverksamheten, umgänget med partikamraterna och arbetet för 

samhällsförändring som engagemangets kärna. Samtalet och de politiska diskussionerna 

inom förbundet anser hon utgör en central del av informationsinhämtningen och en 

förutsättning för förståelse och utveckling. De mer individuella delarna av 

engagemanget är aningen nedtonade i hennes beskrivning och det mesta kretsar kring 

gemenskapen, utvecklandet av partiet och det praktiska arbetet men det är uppenbart att 

hon ändå arbetar med den djupare förståelsen, bildningen och den politiska 

kompetensen på egen hand. De privata ansträngningarna har dock det klara syftet att 

vitalisera och understödja de förbundsanknutna aktiviteterna.  

 

Även de individuella informationsaktiviteterna som Lilian ägnar sig åt är starkt färgade 

av hennes rotade koppling till förbundet och även i sin ensamhet är det 

förbundsanknuten information som fokuseras. Hon läser och begrundar den interna 

kommunikationen som presenteras i olika PM och som skrivs och sprids inom 

förbundet. Dessa internt skapade texter och debatter är endast avsedda för 

medlemmarna och hon upplever det därför som ytterst ärlig information. Dessa texter är 

inte tendensiösa eller propagandistiska på det vis som publik politisk information oftast 

är utan de tar istället upp verkliga problem och brännande frågor inom partiet.  
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En annan viktig informationsaktivitet på det privata planet är djupläsningen av böcker. 

Lilian särskiljer denna aktivitet från den mer flytande, spontana och vardagliga 

informationsinhämtningen och menar att läsandet av icke-skönlitterära politiska böcker 

fungerar lite som ett fokuserat individuellt projekt som hon tar sig an med jämna 

mellanrum. Det är tidskrävande och mynnar ut i en längre process där läsningen varvas 

med reflektion, funderingar och ventilering i gruppen. Även i samband med denna, i 

grunden starkt privata, aktivitet så är de sociala dimensionerna uppenbart närvarande 

och det är via boktips och samtal med gruppen som intresset för olika böcker väcks. 

Hon beskriver även hur det ibland uppstår en viss press från kollektivet att man som 

medlem i förbundet bör läsa vissa högaktuella böcker. 

 
Lilian: Det kan bli ganska uteslutande om man inte har läst en bok som är väldigt aktuell. För 

några år sen var det Isabella Levins bok Tyst hav som var den stora boken som alla skulle ha 

läst, nästan kan man säga. Alltså, då är det ju bra om man läser den för att kunna hänga med i 

just den debatten på ett annat sätt. Det blir ju alltid mycket lättare om alla har samma… samma 

fakta, liksom. 

 

I jämförelse med de övriga informanterna i studien så är den kontinuerliga 

nyhetsbevakningen påtagligt nedtonad i Lilians fall. Hon äger ingen TV och saknar 

inarbetad rutin kring nyhetsuppdateringen och hon förlitar sig i stor utsträckning på att 

information om aktuella händelser når fram till henne automatiskt, inte minst den 

muntliga vägen. Den vaga relationen till nyhetsflödet kan förklaras i hennes djupa 

skepsis till massmedia och hon har en väl utvecklad mediekritik. Bland annat så 

ifrågasätter hon de etablerade medieföretagens institutionella villkor, dess ägarstruktur 

och kommersiella motivation. Public-service radion har hon dock förtroende för och 

den använder hon för att uppdatera sig men de väsentliga bitarna av nyhetsflödet får hon 

via samtal med personer i omgivningen samt via den spridning av artiklar och länkar 

som förekommer på de webbaserade plattformerna för kommunikation som hon 

använder frekvent. 

 

Den huvudskaliga sociala informationskällan på Internet är då Facebook som Lilian 

omnämner som ett ovärderligt verktyg i anslutning till det politiska engagemanget. 

Grön ungdom har en välanvänd plattform på Facebook och denna fungerar både 

instrumentellt och socialt på det viset att den närmast är en förutsättning för samordning 

av praktisk natur samtidigt som den erbjuder unika möjligheter att utbyta erfarenheter, 

sprida information, bygga upp gemenskap och svetsa samman gruppen. Det första rådet 

Lilian skulle ge en ny medlem i förbundet som vill veta hur man får reda på saker om 

politik är: ”Skaffa Facebook!”. Lilians vidare tips till den nya ovana medlemmen lyder 

som följer i sammanfattad form: Var lyhörd i de sociala sammanhangen, umgås och gå 

med i gemenskapen och bygg upp ett nätverk för att identifiera nyckelpersonerna så att 

du vet vem du skall fråga om vad. Börja läs och fundera över den gröna ideologin för att 

hitta din nisch inom politiken.  

 

Hon återkommer ständigt till gemenskapen, de förbundsanknutna aktiviteterna och den 

muntliga kommunikationen: 

 
Lilian: Vi [i grön ungdom] har fokuserat mycket på föreläsningar och att bjuda in folk att prata 

om olika saker. Och det tror jag är en bra första kontakt med information. Först är man med på 

en föreläsning om grön ideologi, sen läser man i vårt partiprogram om det, sen kanske man läser 

en bok om det. Det kommer av sig självt men det börjar nånstans med att… någon sår ett frö. 

Och då är det enklast att göra det den muntliga vägen. 
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5.1.4 Nils, 18 år – Moderata ungdomsförbundet 

 

Nils är relativt ny i sitt aktiva engagemang och hans intresse väcktes i samband med 

Europaparlamentsvalet sommaren 2009. Han har varit medlem i MUF i knappt ett 

halvår men intresset och engagemanget har redan kommit att bli en stor del av hans liv 

och även han beskriver hur politiken alltid finns med honom i vardagen. Gällande 

informationsinhämtning och utvecklande av förståelse betonar han samtalet och den 

politiska diskussionen som oerhört viktigt.  

 
Intervjuaren: När det gäller att få reda på saker och förstå politiken, sköter du det på egen hand 

eller gör du det tillsammans med andra på något vis? 

 

Nils: Det är ju lite både och faktiskt. Man kan göra mycket själv men jag tror det är viktigt att 

man tar möjligheten att diskutera så man får… framför allt så man får andras syn på saker och 

ting. En sak som man själv tycker är jätte självklar kanske inte alls är så självklart för andra och 

då är det ju viktigt att man får andras ingångsvinklar. Att man utbyter tankar och idéer. Det tror 

jag är riktigt viktigt. Man kan ju läsa på mycket själv också… men jag tror nog faktiskt alltid 

kommunikationen mellan människor, liksom muntligt, kommer att vara det viktigaste. Det blir 

personligast och bäst på så sätt. 

 

Han nämner också att han försöker variera vilka personer han diskuterar aktuella frågor 

med och han säger att det är väldigt bra att även diskutera med personer utanför 

politiken som inte är engagerade för att få så många olika perspektiv som möjligt. 

Stoffet och motivationen till diskussion härstammar emellertid oftast från mer privata 

informationsaktiviteter och det som mynnar ut i en livlig diskussion inom förbundet 

börjar i regel med den individuella nyhetsbevakning som Nils ägnar sig mycket åt. Hans 

huvudsakliga källa till nyheter är dagstidningar på nätet och han uppskattar det skrivna 

ordet i jämförelse med TV, radio och uttalanden från personer i omgivningen, eftersom 

det då finns möjlighet att gå tillbaks i texten, läsa om och reflektera. Den textmässiga 

informationen kan han även spara för att läsa senare och fördjupa sig i då han har mer 

tid. I tidningsläsningen fokuserar han på ledarsidan, ekonomi, politik och debattsidan 

och om något extra intressant dyker upp eller om det är något han inte förstår så söker 

han i andra tidningar eller tittar på riksdagen och regeringens hemsida. Då ett påtagligt 

informationsbehov uppstår tycker han det är mest praktiskt att fråga någon som har koll 

eftersom han då kan ställa följdfrågor och han tycker att ett samtal oftast känns 

personligare och roligare. Samtidigt uppskattar han när han får svar på sina undringar 

svart på vitt i skriven form, exempelvis i tidningen.  

 

Nils är väldigt källkritisk och söker alltid efter nyanser och alternativa perspektiv för att 

kunna formulera sina egna åsikter. Hans vana att konsultera olika personer med olika 

synsätt har jag redan nämnt och en förlängning av detta är att han håller koll på 

oppositionen, dels för att vara förbered på deras argument men även för att ytterligare 

nyansera sin egen förståelse kring sakfrågor och de aktuella politiska händelserna. Han 

beskriver hur man som politiskt aktiv först och främst bör skaffa sig en grundläggande 

ideologisk förståelse och sen gäller det att ständigt bygga på den och hänga med i den 

dagsaktuella politiken. Hur denna påbyggnad går till har han lite svårare att beskriva 

men om man är engagerad och intresserad så ser han att den kommer automatiskt. 

 

Han konstaterar slutligen att det framför allt är ork, humör och intresset för stunden som 

avgör hur ambitiös och aktiv informationsinhämtningen blir och motivationen varierar 

från dag till dag och ibland har han svårt att förstå och hänga med på allt som händer. 

Trots att han ibland upplever engagemanget som ett tämligen intensivt och ofta 
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komplicerat fritidsintresse så tycker han att dessa dimensioner hör till och han säger att 

ansträngningen oftast är rolig och givande. 

 

5.2 Hur söker och använder ungdomarna information?  

5.2.1 Nyhetsuppdatering och social interaktion 

 

Empirin blottlägger en rad återkommande tendenser men även vissa särskiljande drag 

och varierande aspekter gällande informanternas informationssökning och 

informationsanvändning. Nyhetsbevakningen är central och ungdomarna tar del av de 

etablerade medieföretagens rapportering för att hålla sig uppdaterade. Undantaget är 

Lilian vars kraftiga mediekritik resulterar i ett avståndstagande från det massmediala 

bruset. Lilians förhållningssätt i detta avseende liknar de ståndpunkter som vissa av 

ungdomarna i Olssons studie
60

 gav uttryck för då även Lilian problematiserar och 

kritiserar de etablerade medieföretagens ägarstruktur och institutionella villkor. För de 

andra ungdomarna, och då särskilt Nils och Emma från MUF, utgör emellertid 

nyhetsbevakningen en utgångspunkt för reflektion och ett nav i 

informationsanvändningen. Nils och Emma använder nyheterna för att bygga upp 

förståelse och deras berättelser förtäljer hur de mer ambitiösa 

informationssökningsprocesserna ofta tar sin början i en intresseväckande nyhet. Adam 

ägnar sig också åt en daglig nyhetsbevakning men han söker även upp alternativa 

nyhetsförmedlare, så som vänsterinriktade webbtidningar, för få mer specialiserad 

information. 

 

Samtliga medverkande ungdomar betonar även engagemangets sociala dimensioner och 

dess betydelse för informationssökningen och, framför allt, dess fundamentala betydelse 

för uppbyggnaden av den politiska förståelsen. Kring detta råder en påtaglig 

samstämmighet bland ungdomarna och i samtliga intervjuer beskrivs samtalet med 

förbundskamraterna och den muntliga politiska diskussionen som utvecklande, 

klargörande, givande, nödvändig, rolig osv. Denna tendens genererar en tydlig koppling 

till den tidigare forskningen där Hughes-Hassell och Agostos
61

 samt Mayers et al
62

 

beskriver hur ungdomar allra helst konsulterar och integrerar med människor i 

omgivningen för att skaffa information och etablera en förståelse.  

 

De två informationsaktiviteter som jag just presenterat som generella och 

återkommande i empirin, dvs. nyhetsuppdateringen samt den sociala interaktionen, är 

också de två informationsaktiviteter som är allra djupast rotade i ungdomarnas 

vardagliga rutiner och som tydligast kan beskrivas som ständigt pågående aktiviteter. 

Denna iakttagelse visar hur ytterst fundamental McKenzies
63

 ELIS-forskning kring den 

rutinmässiga bevakningen av omgivningen och den slumpmässig informationssökning 

samt Bates
64

 resonemang kring den passiva och automatiserade informationssökningen 

är i sammanhanget. Den aktiva nyhetsbevakningen och den mer passiva 

uppmärksamheten och lyhördheten i vardagen som ungdomarna ägnar sig åt kan 

relateras till McKenzies modell då de fyra stegen av informationsökning som hon talar 

om tydligt går att urskilja även i mina informanters berättelser. Precis som McKenzies 

modell indikerar så håller ungdomarna i min studie extra koll på områden där det är 
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troligt att användbar information kan dyka upp (tidningar, TV, politiska hemsidor, 

bloggar osv.) och man kan betrakta valet att söka sig till gemenskapen i förbundet som 

det yttersta exemplet på detta. De förbundsanknutna aktiviteterna får sägas utgöra den 

miljö där det är absolut mest troligt att värdefull information florerar och sprids. Men 

som jag redan indikerat så fungerar umgänget inte bara som en ren källa till information 

och uppdatering. De förbundsanknutna aktiviteterna utgör framför allt en förutsättning 

för uppbyggnaden av den djupare förståelse då ungdomarna via samtalet formulerar sina 

tankar, tar del av och bearbetar andras synpunkter och ventilerar de egna idéerna som 

utvecklats då de studerat politiken på egen hand. 

 

Det är alltså i samband med de två mest etablerade informationsaktiviteterna som jag nu 

talat om (nyhetsbevakningen samt den sociala interaktionen) som uppbyggnaden av den 

grundläggande förståelsen i stor utsträckning äger rum. I informanternas resonemang 

kan man skönja att detta särskilt gäller umgänget inom förbundet och i detta 

sammanhang framträder tydliga kopplingar till Bates
65

 beskrivning av den passiva och 

automatiserade informationssökningen. Då jag i intervjuerna försöker förmå 

informanterna att detaljerat beskriva hur det går till då de bygger upp den 

grundläggande förståelsen och hur de gör för att bygga vidare utifrån den så har de 

uppenbara svårigheter att uttrycka hur denna process verkligen går till. Jag tror att 

anledningen till att det är svårt för dem att sätta fingret på ett exakt tillvägagångssätt har 

att göra med just det faktum att stora delar av den nödvändiga förståelsen byggs upp på 

ett automatiskt och närmast osynligt vis över en längre tid då de rör sig i vardagen. Och 

då engagemanget beskrivs som en mycket viktig del av deras liv så är det självklart att 

denna vardag i sin tur präglas och formas utifrån det politiska intresset vilket tar sig 

uttryck i speciella rutiner och en särskild medvetenhet och lyhördhet där det som händer 

i omgivningen automatiskt relateras till intresset. Att uppbyggnaden av förståelse sker 

automatiskt och passivt via de rutinmässiga informationsaktiviteterna innebär också att 

upplevelsen av processen blir vag vilket gör att ungdomarna har problem att beskriva 

den i detalj. Adam talar emellertid medvetet om denna process då han har identifierat 

den långsamma uppbyggnad som är så betydelsefull för honom och som mångt och 

mycket sker i samband med umgänget med förbundskamraterna.
66

 Redan i 

inledningsskedet av intervjun då informanterna ombads jämföra engagemanget med 

andra fritidsintressen beskriver de alla hur det politiska intresset är något som hela tiden 

finns med i vardagen och fungerar som en ständigt pågående process. I denna 

grundläggande beskrivning av engagemanget ligger också förklaringen till den 

automatiserade och passiva informationssökningens fundamentala betydelse i 

sammanhanget. 

5.2.2 Stebbins teori och engagemangets tudelade karaktär  

 

Intervjuerna var utformade på så sätt att samtalet inledningsvis behandlade 

engagemanget ur ett helhetsperspektiv för att efter hand utvecklas till en fokusering av 

de engagemangsanknutna informationsaktiviteterna. De beskrivningar av engagemanget 

som tonade fram ur dessa samtal var i samtliga fall ytterst närbesläktade med det som 

Stebbins
67

 benämner som en seriös fritidsaktivitet och hans teoretisering och 

begreppsvärld ter sig mycket gångbar för att förstå ungdomarnas redogörelser.   

 

Denna täta förbindelse mellan teori och empiri tar sig bland annat uttryck i en mycket 

central tendens som framträder vid analysen av intervjumaterialet, nämligen 
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identifikationen av två separata områden av engagemanget som jag väljer att benämna 

som den individuella sfären samt den sociala sfären. Att det förekommer en sådan 

tudelning av engagemanget är något som återkommer mer eller minde uttalat i samtliga 

intervjuer och det är uppenbart att ungdomarna upplever särskilda sociala dimensioner 

av engagemanget i kontrast till särskilda privata och individuella områden. Iakttagelsen 

av denna tudelning kan alltså beskrivas med hjälp av Stebbins teori då även han gör en 

uppdelning av den seriösa fritidens informationssökning i två riktningar. Den ena av 

dessa två riktningar, som Stebbins pekar ut, består i den informationssökning som har 

en självuppfyllande funktion där syftet är att förfina de intresseanknutna färdigheterna 

och underlätta karriärmässiga framsteg inom intresset. Denna typ av 

informationssökning kopplar jag samman med den individuella sfären som jag har 

identifierat i min empiri och det handlar alltså om sådana informationsaktiviteter som 

ungdomarna ägnar sig åt på egen hand i sin ensamhet. Det är här vi bland annat finner 

nyhetsuppdateringen, fördjupningen i olika sakfrågor via läsning och surfning samt 

läsningen av politiska böcker. Det är också inom den individuella sfären som störst 

variation förekommer mellan ungdomarna och läsningen av böcker är just en sådan sak 

som varierar. Det är endast Adam och Lilian som beskriver hur de med viss möda tar 

sig tid att läsa debattböcker, reportageböcker och böcker om ideologier. Denna 

informationsaktivitet ligger ytterst nära Stebbins beskrivning av den självuppfyllande 

informationssökning och det handlar om en renodlad fördjupning med syftet att bygga 

upp förståelsen, utveckla den egna reflektionen och den politiska kompetensen. Vidare 

variationer, informanterna emellan, gällande aktiviteter i anslutning till den individuella 

sfären är bland annat: nyttjandet av och synen på bloggar som informationskälla, 

aktivitetsgrad gällande nyhetsuppdateringen, uppsökning av förstahandskällor på 

Internet samt aktivitetsgraden och informationsutbytet i anslutning till de sociala 

medierna på webben, som exempelvis Facebook. Dessa aktiviteter är alltså 

förekommande i empirin men samtidigt kraftigt varierande vid jämförelse 

informanterna emellan och den sistnämnda (Facebook) är ju en aktivitet som, lite 

beroende på hur den används, snarare kan sägas anknyta till den sociala sfären och 

därmed Stebbins andra informationsökningsmässiga riktning.     

 

Den andra riktning som Stebbin beskriver är den sociala informationssökningen vilken 

handlar om att hålla sig uppdaterad om vad som pågår i den subkulturella kontext som 

intresset är kopplat till, som i detta fall utgörs av förbundskontexten, och det handlar i 

stor utsträckning om den information som utbyts i umgänget med likasinnade. Föga 

överraskande kopplar jag denna inriktning till den sociala sfären som framträder i 

empirin. Som jag redan nämnt så råder det, tillskillnad från den individuella sfären, en 

påtaglig samstämmighet hos informanterna över vad den sociala sfären består i och 

vilket värde den skänker. Det föreligger emellertid ett mycket viktigt samspel mellan de 

båda sfärerna vilket är en aspekt som problematiserar förhållandet mellan empirin och 

Stebbins teori. Detta kommer jag att beskriva närmare i avsnitt 5.4.3, längre fram i 

uppsatsen.   

5.3 Informationsbehov och informationsproblematik 

I porträttbeskrivningarna i avsnitt 5.1 återfinns en mängd exempel på 

informationsbehov och informationsproblem i anslutning till engagemanget. I detta 

avsnitt väljer jag således att kortfattat lyfta fram bärande tendenser och kompletterande 

aspekter gällande dessa områden.  

 

Det är vanligt att ungdomarna känner osäkerhet inför strukturella aspekter av politiken 

och tre av fyra informanter nämner att de ofta blir tvungna att söka upp information om 
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hur saker och ting fungerar rent praktiskt. Det kan exempelvis handla om hur facket 

fungerar och vad det har för funktioner, hur beslutsprocessen i EU går till eller vad 

särskilda lagar innebär osv. I dessa fall föredrar samtliga informanter att söka upp någon 

kunnig person för att få en muntlig och individuell förklaring med utrymme för 

följdfrågor. I brist på lämpliga muntliga källor i närheten så används oftast Internet för 

att finna svar. Vilka typer av sidor som då uppsöks varierar men Nils och Emma anger 

att de ibland använder myndighetssidor som exempelvis riksdagens hemsida eller 

Lagrummet.se.  

 

Att svårigheter kring strukturella aspekter av politiken är en återkommande tendens i 

intervjumaterialet har nog delvis sin förklaring i att sådana informationsbehov framstår 

som ytterst tydliga och konkreta i informantens minne. Vid en djupare analys av 

empirin uppenbarar sig emellertid utvecklandet av den grundläggande, övergripande 

och ideologiska förståelsen som ett centralt informationsbehov. Detta, som man kan 

betrakta som ett övergripande informationsbehov, är ju något som ungdomarna ständigt 

arbetar med och som utgörs av en längre process vilket gör att dessa behov inte urskiljer 

sig lika tydligt för ungdomarna. Men det är ändå uppenbart att mycket av 

informationssökningen syftar just till behovet av att etablera denna förståelse. 

Utvecklingsområden, brister och luckor i grundförståelsen tenderar dessutom att bubbla 

upp och ta sig uttryck i mer direkta och konkreta informationsbehov eller i svårigheter i 

att skapa ordning i den dagliga uppdateringen m.m. En av informanterna nämner 

exempelvis frustrationen över så kallade ”blindspots” (eller blinda punkter) i 

grundförståelsen som då och då ger sig tillkänna. Hur den övergripande förståelsen 

byggs upp har jag dock redan resonerat kring i tidigare avsnitt och jag kommer även att 

återuppta detta längre fram i uppsatsen. 

 

Vidare beskriver informanterna en mängd olika sätt att handskas med 

informationsbehov och informationsmässiga svårigheter. När Nils tycker att en särskild 

text, exempelvis en debattartikel känns komplicerad så brukar det lösa sig om han söker 

upp mer grundläggande texter om samma ämne, etablerar en översikt för att sedan 

återvända och ge sig på den svåra texten igen. Han säger också att det ibland funkar att 

bryta ned texten i segment och sedan läsa om och kanske även anteckna parallellt med 

läsningen. Han brukar även försöka visualisera och relatera det som står i texten till 

verkliga saker och konkreta situationer för att göra det lättare. Ett tillvägagångssätt som 

både Nils, Emma och Adam beskriver som användbart för att få klarhet kring sådant 

som upplevs som komplicerat är att söka upp och ta del av motståndarpartiernas 

material och argument för att bredda perspektivet och urskilja ideologiska variationer. 

Nils och Adam säger även att de brukar debattera med personer på nätet som är av en 

annan politisk uppfattning för att träna sig på att formulera argument, bemöta 

motståndarens attacker och reflektera över motståndarens perspektiv i relation till den 

egna uppfattningen. Att bedriva debatt i syfte att öva upp den egna förmågan är något 

som även Olsson identifierar i sin studie
68

 och jag kan överlag konstatera att mycket av 

det som beskrivs i Olssons rapport även finns representerat i min empiri. Detta gäller 

inte minst beskrivningen av en välutvecklad källkritik då även ungdomarna i min studie 

är väl införstådda med grundförutsättningen att det inte existerar någon verkligt objektiv 

information och att allt är vinklar på ett eller annat sätt. Värt att påpeka är emellertid att 

uppfattningen kring trovärdigheten och statusen hos olika källor och medier varierar 

mellan informanterna och ibland uppstår motsägelser i deras resonemang. Exempelvis 

föredrar Adam att rådfråga personer i omgivningen då det uppstår ett informationsbehov 

medan han i en annan del av intervjun värderar uttalanden från personer lågt i 
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jämförelse med det som sägs på nyheterna eller det som exempelvis står skrivet i en 

bok. Flera av informanterna refererar även till en vagt definierad informationstyp 

benämnd hårdfakta som extra trovärdig. De har emellertid vissa svårigheter med att 

definierar vad denna trovärdiga hårdfakta verkligen är för något och var den kommer 

ifrån men vissa hänvisningar görs till partipolitiskt obundna nyhetsutsändningar, 

statistik samt forskningsrön. Lilian är som jag redan nämnt ytterst mediekritisk och 

driver följande resonemang kring trovärdighet: 

 
Lilian: Man vet ju att journalister kan vrida och vända på saker så det blir det dom vill att det 

skall vara. Så jag är väldigt kritisk mot just media. Om dom har källor på siffrorna så kan jag 

använda det men om de bara skriver ut att det är si eller så många [utan att referera] så använder 

jag inte de siffrorna för att jag vet ju inte var det kommer ifrån. Jag tycker aldrig man kan ha 

DN som sin källa. Det måste alltid vara nått annat om inte DN själva har gjort en undersökning 

och skriver tydligt hur de har genomfört den men… men just att man… det handlar mycket om 

trovärdighet.  

 

Ungdomarna medger att det ibland är svårt att förstå allt som händer inom politiken och 

de erkänner att de inte alltid har tid och ork att fördjupa sig och hålla sig ständigt 

uppdaterade. Men som både Adam och Lilian påpekar så är acceptansen och toleransen 

inför detta faktum väldigt hög inom förbunden och det är upp till var och en att 

bestämma själv vilken ambitionsnivå man väljer att ligga på. Och det är alltid OK att 

fråga dem som varit med längre. Dessutom säger flera av informanterna att trots att det 

ibland är jobbigt att förstå, hitta rätt, sålla och kritiskt granska alla information så är 

denna komplexitet absolut något som hör till engagemanget och som gör det intressant. 

Vid upprepade tillfällen utpekas dessutom utmaningen som givande och rolig.   

 

5.4 Motivation och syfte 

I detta avsnitt fokuserar jag de syften och den grundläggande motivationen till varför 

ungdomarna söker information och använder information på det sätt som jag har 

konstaterat att de gör. Jag tar avstamp i de slutsatser som dragits i de föregående 

avsnitten och fortsätter att understödja mina resonemang med Stebbins teori samt den 

tidigare forskningen.  

5.4.1 Det reflekterande jaget samt det sociala jaget 

 

Då jag nu ämnar redogöra för den grundläggande motivationen till ungdomarnas 

informationsaktiviteter finner jag det lämpligt att föra in Hughes-Hassell och Agostos 

teoretisering kring ungdomars elementära stävanden
69

 i resonemanget. De presenterar, 

som bekant, sju utvecklingsområden som knyter an till olika delar av ungdomarnas liv 

och samtliga typer av informationssökning har syftet att på ett eller annat vis bistå 

utvecklingen av något av dessa områden. Deras teori har alltså ambitionen att klargöra 

informationssökningens betydelse för ungdomarnas liv. Eftersom det politiska 

engagemanget utgör en särskild del av livet för de ungdomar som medverkar i min 

studie så blir ett rimligt antagande att den engagemangsanknutna informationssökningen 

har syftet att understödja särskilda delar av den personliga utvecklingen dvs. särskilda 

delar av jaget hos informanterna.  

 

Jag bedömer att det aktiva valet att ge sig in i ett politiskt engagemang och motivationen 

till att börja studera och reflektera över samhällsfrågor och politik grundas i strävandet 
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att utveckla det reflekterande jaget. Hughes-Hassell och Agosto beskriver utvecklandet 

av det reflekterande jaget som utvecklandet av den egna identiteten, uppbyggnaden av 

ett personligt värderingssystem, strävan efter att få förståelse för de egna medborgerliga 

rättigheterna och skyldigheterna m.m. Här ingår även ifrågasättandet av världen och 

omgivningen och utvecklandet av en självbild samt filosoferande över tillvaron, 

samhället och den egna existensen i sammanhanget.
 70

 Dessa dimensioner som alltså 

ingår i definitionen av det reflekterande jaget framstår som självklara och fundamentala 

ingredienser i motivationen att engagera sig politiskt samt i motivationen till att vidare 

utveckla engagemanget genom informationssökning. Jag ser emellertid att det inte bara 

handlar om det reflekterande jaget då resultaten från min studie indikerar att strävan 

efter att utveckla det sociala jaget även utgör en kompletterande motivation. Hughes-

Hassell och Agosto beskriver utvecklingen av det sociala jaget som en strävan efter att 

upprätta meningsfulla och givande sociala relationer,
 71

 vilket tveklöst spelar en viktig 

roll i det förbundsanknutna engagemanget i allmänhet och vid informationssökningen i 

den sociala sfären i synnerhet. Det bör tilläggas att då engagemanget slutligen är 

etablerat så innebär det oundvikligen en intensifiering av utvecklandet av det kognitiva 

jaget som handlar om utvecklandet av intellektuella och språkliga färdigheter.  

 

Utvecklandet av det reflekterande jaget och det sociala jaget utgör alltså den 

grundläggande motivationen till ungdomarnas politiska engagemang vilket i 

förläggningen då också blir motivationen till den engagemangsanknutna 

informationssökningen. Jag hävdar att det kan förekomma variationer från person till 

person gällande hur dessa motivationer står i relation till varandra för den enskilde. De 

flesta ungdomar går antagligen in i engagemanget först och främst (omedvetet) 

motiverade av att utveckla det reflekterande jaget medan någon kanske i större 

utsträckning även drivs av viljan utveckla det sociala jaget. Vanligast är nog en balans 

mellan dessa två med en betoning på det reflekterande jaget. Med resultatet från min 

studie som utgångspunkt vågar jag emellertid hävda att denna balans och hur den är 

fördelad, dvs. hur stark de olika motivationerna är i relation till varandra hos den 

enskilde ungdomen, i viss mån avgör hur engagemanget gestaltar sig, vilket i 

förlängningen också inverkar på hur personen i fråga söker och använder information. 

Om motivationen att utveckla det reflekterande jaget dominerar helt och hållet kan man 

dra den försiktiga slutsatsen att den individuella sfären av engagemanget kommer att få 

en extra stor roll för personen i fråga (en riktning som tydligast representeras av Emma i 

min studie) medan en starkare strävan att utveckla det sociala jaget följaktligen 

genererar en intensifiering av den sociala sfärens betydelse (vilket, i viss mån, kan 

sägas vara fallet gällande Lilian).  

5.4.2 Den individuella sfären 

 

I föregående avsnitt konstaterade jag att de informationsaktiviteter som sker inom 

ramen för engagemangets individuella sfär har det yttersta syftet att utveckla det 

reflekterande jaget. Inom ramen för denna strävan anser jag att man kan inordna den 

motivation som kan beskrivas i rent intresse för politik samt den fundamentala 

motivation som grundar sig i viljan att påverka och arbeta för en samhällelig förändring 

i fas med det egna värderingssystemet. Motivation av detta slag hänger helt klart 

samman med viljan att utveckla det reflekterande jaget som enligt min bedömning 

uppenbarar sig som en bred och tämligen dynamisk övergripande motivation. Detta 

resonemang befinner sig emellertid på en ganska hög abstraktionsnivå och motivationen 

till den individuellt präglade informationssökningen går självklart att bryta ner och 
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konkretisera i mer handfasta och kortsiktiga aspekter. På en saklig nivå kan 

motivationen handla om att söka djupare information om en sakfråga för att kunna 

formulera argument, informationssökning i förberedande syfte inför ett möte eller 

bokläsning i syftet att bygga upp den egna förståelsen. Kort sagt, informationssökning i 

syftet att få engagemanget att fungera. Och det är uppenbart att ungdomarna är måna 

om att få engagemanget att fungera och deras informationsanknutna ansträngningar har 

just syftet att få det hela att gå ihop, både på det pragmatiska och intellektuella planet. 

För det är när engagemanget fungerar i alla led, när förståelsen är etablerad och 

uppdateringen är i hamn som utvecklingen av det reflekterande jaget kan ske 

friktionsfritt. 

 

5.4.3 Den sociala sfären och integrationen 

 

Hårddraget kan man alltså säga att informationssökning inom ramen för den 

individuella sfären har det långsiktiga syftet att utveckla det reflekterande jaget och det 

kortsiktiga syftet att få engagemanget att fungera praktiskt och intellektuellt. Med 

hänvisning till resultatet från min intervjustudie kan man vidare konstatera att 

ansträngningarna i den individuella sfären även har det tydliga syftet att underbygga 

och vitalisera de sociala delarna av engagemanget dvs. den sociala sfären.  

 

Här är vi framme vid en av uppsatsens huvudsakliga slutsatser då jag har identifierat en 

ytterst viktig integration av den individuella sfären och den sociala sfären där 

ansträngningarna i den ena sfären utgör en förutsättning för att aktiviteterna i den andra 

sfären skall kunna fungera så bra som möjligt. Denna nödvändiga relation mellan 

sfärerna verkar i båda riktningarna men intervjumaterialet indikerar oftare och tydligare 

hur just den individuella informationssökningen väldigt ofta syftar till att bygga grunden 

för en fungerande social sfär.  

 

Åtskilliga exempel på detta står att finna i informanternas berättelser och det uppenbarar 

sig inte minst då jag i intervjuerna kommit fram till den ytterst kritiska frågan ”Hur gör 

du för att förstå politiken?”. Innan hade jag i regel ställt den närbesläktade frågan ” Hur 

får du reda på saker om politik?” och då ofta fått detaljerade beskrivningar av 

medievanor och pragmatiska sökstrategier. Men då vägen till förståelse skall förklaras 

är det betydligt svårare för informanterna att finna de rätta orden och jag har ju redan 

varit inne på deras problem med att beskriva den automatiserade uppbyggnaden av 

förståelse (se avsnitt 5.2.1). Efter en stunds fundering och via försiktiga resonemang 

kring den grundläggande förståelsens landar dock samtliga informanter, på olika vis, i 

indirekta beskrivningar av just integrationen mellan de båda sfärerna där vägen till 

förståelse skapas via det dynamiska samspelet mellan de privata och de sociala delarna 

av engagemanget. Det är kombinationen av och relationen mellan de två sfärerna som 

genererar förutsättningar för den uppbyggnad som jag tidigare resonerat kring och en 

särskilt tydlig tendens är alltså att ansträngningarna i den individuella sfären vitaliserar 

och underlättar aktiviteterna i den sociala sfären där den djupare förståelsen uppstår och 

sedan används. Emma beskriver hur informationssökningen startar i samband med 

nyhetsbevakning där intresset väcks och hur hon söker vidare och skaffar sig kunskap 

som hon slutligen lyfter in i diskussionen med sina förbundskamrater där samtalet och 

bollandet av tankar och idéer genererar den verkliga förståelsen. Adam konstaterar hur 

det tidsödande och individuella bokplöjandet vitaliserar hela engagemanget: 
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Adam: Alltså, både att hänga med på det som händer varje dag, i nyheter och i politiken, och 

aktionerna och mötena på förbundet fungerar mycket bättre av att jag tar mig tid att faktiskt läsa 

på kvällarna. Allt funkar mycket bättre. 

 

I anslutning till detta citat kan jag passa på att påpeka en aspekt som hänger samman 

med sfärernas nära relation. I Adams vidare resonemang kring sin bokläsning kan man 

skönja en viss laddning kring själva läsningen som aktivitet. En försiktig analys av hur 

han talar om aktiviteten avslöjar att bokläsandet i viss mån fungerar som en 

identitetsmarkör för honom. Läsningen av politiska böcker i allmänhet och gamla 

politiska böcker i synnerhet (Kommunistiska manifestet i Adams fall) är en synnerligen 

tidskrävande, ofta komplicerad och, om jag får gissa, ganska ovanlig aktivitet att ägna 

sig åt som tonåring. Detta gör att läsningen kan fungera som ett verktyg för att bygga 

upp en självbild och en identitet utåt av sig själv som seriöst och djupt engagerad. Den 

påtagliga ansträngningen blir en manifestation av det individuella djupet i 

engagemanget och man visar för sig själv och kanske även inför andra att man menar 

allvar. Det kan handla om viljan att frigöra sig från den ibland förekommande bilden av 

det ungdomliga engagemanget som en pubertal och ytlig revolt och personen i fråga 

använder sig då av en ansträngande fördjupning, exempelvis i form av bokläsning, för 

att understryka engagemangets seriösa incitament. Adam gör också en subtil distinktion 

mellan de förbundskamrater som tar sig tid att läsa böcker och de som inte gör det vilket 

även det kan hänga samman med laddningen kring läsningen som symbolisk aktivitet. 

Detta är sannolikt något ytterst unikt för just ungdomskontexten eftersom det är i 

brytandet mot den åldersmässiga normen som identitetsdimensionerna uppstår. Det hör 

helt enkelt inte till vanligheterna att en 17-åring läser det Kommunistiska manifestet av 

egen fri vilja, vilket genererar en ”annorlundahet” som kan användas för 

identitetsbygge. Även Lilian beskriver läsningen som ett krävande projekt som hon 

ibland tar sig an och hon påpekar även hur det i vissa lägen finns en vag press i den 

sociala sfären gällande vissa obligatoriska böcker som bör läsas. Hon beskriver hur 

bokläsningen stundom syftar till att skapa förutsättningar för att kunna hänga med i 

snacket i förbundet kring de aktuella böckerna. Informationsanvändning som 

identitetsmarkör är dock en tämligen vag tendens i min studie och jag vill undvika att på 

svaga grunder förringa ungdomarnas ambitiösa fördjupning i vidare resonemang kring 

identitetskonstruktion. Jag anser emellertid att dessa iakttagelser utgör ännu ett 

intressant exempel på hur de individuella aktiviteterna korresponderar med 

engagemangets sociala dimensioner.  

 

Det är alltså den täta relationen mellan den individuella sfären och den sociala sfären 

som skapar förutsättningar för det fungerande engagemanget och för utvecklandet av 

den grundläggande förståelsen. Identifikationen av detta dynamiska utbyte 

problematiserar Stebbins
72

 uppdelning i en självuppfyllande informationssökning och en 

socialt relaterad informationssökning. För de politiskt aktiva ungdomarna sker förvisso 

informationsökningen på olika sätt i den individuella sfären kontra den sociala och 

särskilda informationsaktiviteter, så som bokläsning eller det politiska samtalet, är 

särskilt kopplade till antigen den ena eller andra sfären. Men självuppfyllelsen, om man 

kan tala om en sådan utan att specificera sig, sker i båda dessa sfärer då samspelet är det 

som genererar förutsättningarna. Och som redan påpekats så har särskilt den sociala 

interaktionen ungdomarna emellan en fundamental betydelse för skapandet av den 

verkliga förståelsen som får antas utgöra en viktig del i självuppfyllelsen. 

Självuppfyllelsen kan i sin tur betraktas som en möjlig del av engagemangets mervärde 

eller slutprodukt. Men vad är det? Kan man ens tala om en slutprodukt? Vad kan 

engagemangets alla ansträngningar i slutändan resultera i? Vad får den enskilde 
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individen ut av det hela? I stycket nedan gör jag ett försök att svara på dessa svåra 

frågor och här knyts också resonemanget krig informationssökningens syfte och 

motivation ihop. 

 

Förutom den faktiska samhälleliga förändringen i fas med de egna värderingarna som 

nog alla politiskt engagerade personer hoppas på och anger som den yttersta motivation 

så indikerar Stebbins teori
73

 om den seriösa fritidsysselsättningen och delar av den 

tidigare forskningen, dimensioner av personlig och existentiell belöning. Det handlar 

alltså om vad engagemanget i slutändan bidrar med till personens liv och här landar vi 

återigen i de individuella strävanden som är kopplade till ungdomskontexten och som 

jag redan har fastslagit som motivation, dvs. utvecklandet av det reflekterande jaget och 

det sociala jaget. Om man betraktar engagemanget som en seriös fritidsysselsättning 

utifrån Stebbins teori ger också det en del svar kring eventuellt själslig mervärde då han 

klargör fritidsysselsättningens självuppfyllande funktioner. De mervärden som Stebbins 

beskriver handlar om hur ansträngningarna i slutändan stärker självbilden, generera 

känsla av tillhörighet och ger själslig fullbordan via ihärdighet och kreativitet. Även i 

empirin antyds upplevelsen av dessa mervärden i informanternas berättelser och Emma 

myntar en träffande benämning på det som flera av ungdomarna talar om då hon säger 

att engagemanget ger henne livskunskap.  

5.5 Summerande slutsatser och teoretisk modell 

De medverkande ungdomarna i denna studie ägnar sig åt en rad informationsaktiviteter i 

anslutning till det politiska engagemanget. Vissa av dessa informationsaktiviteter hör 

samman med de delar av engagemanget som har en mer individuell och privat karaktär 

medan andra informationsaktiviteter sker i anslutning till engagemangets sociala, 

gemensamma och förbundsanknutna delar. I den individuella sfären förekommer störst 

variation, informanterna emellan, gällande vad informationssökningen består i. I 

huvudsak handlar det dock om nyhetsuppdatering via olika typer av medier samt 

läsning i olika former. Aktiviteterna i den sociala sfären består av umgänget inom 

förbundet, den politisk diskussion samt i det praktiska politiska handlandet. Dessa 

sociala och ofta verbala aktiviteter utpekas av samtliga informanter som viktiga för 

utvecklandet av den djupare förståelsen. Här råder en påtaglig samstämmighet bland 

informanterna. 

 

De mest centrala informationsaktiviteterna, och detta gäller först och främst 

nyhetsuppdateringen samt det politiska samtalet, är rotade i ungdomarnas vardagliga 

rutiner och sker på ett närmast automatiserat vis. Via dessa aktiviteter byggs den 

djupgående politiska förståelsen upp över tid då de rör sig i vardagen. Det handlar bland 

annat om att ungdomarna etablerar engagemangsanknutna rutiner samt att de gör en 

vana av att vara lyhörda och ständigt uppmärksamma på användbar information som 

kan dyka upp i omgivningen. 

 

Det händer att ungdomarna upplever svårigheter då de läser komplicerade politiska 

texter eller böcker. Vanligt är även att de känner en osäkerhet inför organisatoriska och 

strukturella aspekter av politiken. Brister i den grundläggande förståelsen tenderar även 

att generera informationsbehov. För att lösa problem av detta slag uppsöker 

ungdomarna helst personer i omgivningen för att få hjälp. Ibland används även Internet 

för att finna svar och andra gånger är det endast beslutsamhet och ihärdighet som 

hjälper. Ungdomarna accepterar att det politiska intresset och de tillhörande 
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informationsaktiviteterna ofta är komplicerade och tidskrävande och flera av 

ungdomarna tycker att utmaningen är givande.  

 

En hårddragen summering av resonemanget kring informationssökningens syfte och 

motivation säger att informationssökningen har det kortsiktiga syftet att få 

engagemanget att fungera och det långsiktiga syftet att producera engagemangets 

mervärde och slutprodukt. I mer utförliga ordalag kan man säga att 

informationssökningen i den individuella sfären har till syfte att fördjupa, uppdatera 

och, fram för allt, leverera de intellektuella verktyg som används för att vitalisera 

aktiviteterna i den sociala sfären. Det är nämligen i den sociala sfären som 

ansträngningarna i den individuella sfären konkretiseras, omförhandlas och får sitt 

utlopp då personen i fråga umgås med sina partikamrater, deltar i debatt och diskussion 

och ägnar sig åt aktivitet och praktiskt politiskt handlande. Det är också i den sociala 

sfären som den djupgående och sammanhållna förståelsen för politiken etableras och det 

är här som engagemangets slutprodukt och mervärde, som jag resonerade kring i slutet 

av föregående avsnitt, produceras. 

 

För att konkretisera de resonemang jag har fört kring engagemangets grundläggande 

uppbyggnad och de slutsatser jag fört fram gällande informationsökningens syfte och 

motivation har jag konstruerat en teoretisk modell. Modellen baseras på min analys av 

empirin samt den anknytande diskussionen. Tanken är att modellen skall klargöra de 

båda sfärernas relation till varandra och påvisa syftet och motivationen till 

informationssökningen och de engagemangsanknutna ansträngningarna.   

 

 
 

Figur 3: Teoretisk modell över engagemangets konstruktion och 

informationssökningens syfte och motivation. 

 

 

Den individuella sfären befinner sig i mitten av engagemangscirkeln eftersom det i 

regel är där som den längre informationssökningsprocessen och vägen mot förståelse 
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och mervärde tar sin början. Den ojämna kantlinjen avser att illustrera den individuella 

sfärens föränderliga karaktär eftersom det inom denna sfär förekommer en stor 

individuell variation gällande aktiviteter, informationspraktiker, prioriteringar osv. 

Pilarna ut från den individuella sfären symboliserar de kunskaper, färdigheter, 

reflektioner och intellektuella verktyg som arbetas fram i den individuella sfären och 

som sedan fraktas över till den sociala sfären där de ventileras, vidareutvecklas, 

omförhandlas och, framför allt, används för att skapa förutsättningarna för fungerande 

sociala politiska aktiviteter. De individuella ansträngningarna utgör den sociala sfärens 

bränsle och det är i den sociala sfären som den verkliga politiska förståelsen etableras 

och det är här som engagemangets mervärden och slutprodukter produceras. De 

namngivna streckade pilarna utgör exempel på sådana möjliga mervärden som slungas 

ut i det övergripande fält som jag har valt att kalla livet. Självuppfyllelse och Självbild är 

två begrepp som jag hämtat från Stebbins teori
74

 och som han menar utgör den seriösa 

fritidsaktivitetens slutprodukt. Existentiell reflektion samt Sociala relationer är begrepp 

som jag relaterar till Hughes-Hassell och Agostos teoretisering
75

 kring de ungdomliga 

strävandena och de två strävanden som jag identifierat som betydelsefulla för det 

politiska engagemanget dvs. utvecklandet av det reflekterande jaget samt det sociala 

jaget. Samtliga informanter i min studie motiverar sitt engagemang med att de vill vara 

med och påverka samhället, omvärlden och sin egen situation och de anger exempel på 

hur deras arbete inom förbundet faktiskt har påverkat politiken och omgivningen. Så 

med stöd i empirin lyfter jag in Synlig samhällsförändring som en motivation tillika 

slutprodukt. Emmas benämning av mervärdet som Livskunskap tycker jag symboliserar 

och sammanfattar informanternas egna beskrivningar av upplevda mervärden på ett 

träffande sätt och det förtjänar därför en pil ut i livet.  

 

Min förhoppning är att denna studie har kastat ljus över informationssökningens 

betydelse för de politiskt engagerade ungdomarna och att slutsatserna bidragit med en 

djupare förståelse för hur informationsanvändningen sammanbinder engagemangets 

beståndsdelar och driver det framåt. 

5.6 Förslag på framtida forskning 

Jag anser att detta är ett mycket intressant problemområde som långtifrån är uttömt. En 

naturlig fortsättning på denna uppsats torde vara en större studie med fler informanter 

från fler olika sammanhang som representerar flera typer av engagemang. Trots att 

samtliga informanterna i min studie har breda och dynamiska engagemang (några av 

dem är exempelvis medlemmar i andra samhällsförändrande organisationer) så är det 

möjligt att deras partipolitiska bakgrund kan utgöra en begränsning om man är ute efter 

största möjliga bredd. Jag tror exempelvis att beskrivningen av den sociala sfären, som 

har en mycket central position i min analys, skulle komma att problematiseras vid en 

jämförelse med sådana politiskt intresserade ungdomar som helt och hållet avstår det 

förbundsanknutna engagemanget.  

 

En studie av mer specifikt sociologisk eller sociokulturell karaktär vore även det en 

lämplig fortsättning. Jag vidrör sådana områden i min studie, exempelvis då jag 

resonerar kring identitetsskapande informationsaktiviteter, och flera av uppsatsens 

slutsatser ligger nära det sociokulturella perspektivet och en vidare fördjupning kring 

detta vore onekligen intressant. En jämförelse av ungdomarnas informationspraktiker 

med fokus på skiftande tendenser utmed höger-vänster-skalan eller i relation till utvalda 

demografiska variabler är exempel på sådan sociologisk forskning som antagligen hade 
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kompletterat och utvecklat mina slutsatser på ett intressant vis. Om man väljer ett sådant 

perspektiv kräver det emellertid att studien är tillräckligt utförlig (och betydligt mer 

omfattande än min) för att man på ett ansvarsfullt och välgrundat vis skall kunna dra 

seriösa slutsatser. 

6. Sammanfattning 
 

Denna kandidatuppsats ansluter sig till det delområde av biblioteks- och 

informationsvetenskapen som fokuserar informationssökning och 

informationspraktiker. Studien behandlar gruppen politiskt intresserade ungdomar. 

Motivationen till ämnesvalet grundar sig i den intressanta problematik som jag ser i 

relationen mellan gruppmedlemmarnas unga ålder och den informationsmässiga 

komplexiteten som är kopplat till ett politiskt engagemang. Syftet med studien är att 

skapa förståelse för vilken betydelse olika former av informationsrelaterade aktiviteter 

har för ungdomarnas engagemang, vilka känslor, erfarenheter och utmaningar det ger 

upphov till samt vad informationsaktiviteterna ytterst syftar till. 

 

För att besvara problemformuleringen valde jag att utföra en kvalitativ intervjustudie 

där jag intervjuade fyra politiskt aktiva ungdomar som jag kom i kontakt med via de 

partipolitiska ungdomsförbunden. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av det 

teoretiska ramverk som kom att utgöras av Robert A. Stebbins teori kring den seriösa 

fritidssysselsättningen
76

 i kombination med den tidigare forskningen, bestående av B&I 

studier kring informationssökning i vardagen (Everyday life information-seeking / 

ELIS) samt sociologisk medievetenskap som fokuserar politiskt engagerade ungdomar. 

 

Resultaten och slutsatserna av intervjustudien indikerar en mängd återkommande 

tendenser men även en del varierande aspekter gällande ungdomarnas 

informationsaktiviteter. Den dagliga nyhetsuppdateringen samt den sociala 

interaktionen framstår som de mest centrala informationsaktiviteterna. I empirin kan 

man skönja en tudelning av engagemanget i en individuell sfär och en social sfär. 

Särskilda informationsaktiviteter, så som nyhetsuppdateringen via medier och läsning, 

är kopplade till den individuella sfären medan andra informationsaktiviteter, så som 

politisk diskussion, är kopplade till den sociala sfären. Relationen mellan dessa båda 

sfärer är fundamental då aktiviteterna och ansträngningarna i den ena sfären genererar 

de förutsättningar som får aktiviteterna i den andra sfären att fungera optimalt. De båda 

sfärerna och de tillhörande informationsaktiviteterna är därför beroende av varandra och 

det är integrationen dem emellan som skapar förutsättningarna för det fungerande 

engagemanget.  

 

Det kortsiktiga syftet med de engagemangsanknutna informationsaktiviteterna är att få 

engagemanget att fungera på det praktiska och intellektuella planet. Det långsiktiga 

syftet med ansträngningarna är att producera de mervärden som det fungerande 

engagemanget har potential att utmynna i. Att säga exakt vad engagemangets mervärde 

egentligen består i är svårt. Empirin, teorin och den tidigare forskningen erbjuder 

exempelvis följande begrepp för att beskriva företeelsen: praktisk samhällsförändring, 

självuppfyllelse samt livskunskap. Studiens resonemang och slutsatser presenteras 

slutligen i en modell som ämnar konkretisera och visualisera engagemangets 

beståndsdelar i relation till informationsaktiviteternas betydelse och dess yttersta syfte i 

sammanhanget.  
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Bilaga - Intervjuguide 

 
Inledning: Berätta lite om dig själv. 

 

 - Skola 

 

- Andra intressen 

 

 

1. Berätta om ditt politiska intresse/engagemang. 

 

- Hur Började det? 

 

- Vad gör du? 

 

- Vad är viktigast med engagemanget för dig? 

 

- Mål med intresset? Framtiden? 

 

- Kan du jämföra ditt politiska intresse med andra fritidsintressen som tex 

sport eller musik? Skillnader?  

 

 - Själv eller tillsammans med andra? 

 

 - Skolans betydelse? 

 

2. Hur får du reda på saker om politik? 

 

 -Varför gör du så? 

 

 

 - Ge exempel! Situation, tillfälle osv. 

 

 

 - Urval? 
 

 

3. Hur gör du för att förstå politiken? 

 

 -Sakfrågor? 

 

 -Ideologier? 

 

 -Händelser? 

 

 - Skolans betydelse? 

 

 - Exempel! 

 

 - Urval? 
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4. När känner du att du behöver information? 

 

 -Varför? 

 

-Vad gör du då? 

  

 -Exempel? situation, tillfälle… 

 

 

5. Tycker du det är lätt eller svårt att få reda på saker om politik? 

 

 - Vad är lätt? 

 

 - Vad är svårt? 

 

 - Varför svårt/lätt? 

 

 - Källkritik? 

 

 - Hur tänker du när olika källor säger olika saker? 

 

 - Kul, jobbigt eller vad? 

 

 

6. Finns det några medier eller källor som du aldrig eller sällan använde innan du blev 

politiskt intresserad men som du använder nu? Varför? 

 

- Finns det bra och dåliga källor? Exempel?  

 

3 Finns det några bra källor som du skulle kunna använda men ändå inte använder? 

Varför? 

 

7. Tror du de flest andra som är politiskt intresserade gör som du när de vill veta saker 

om politik? 

 

4 Vad varierar? 

 

-      Vad gör alla? 

 

 

8. Om du fick till uppdrag att hjälpa en ny ung medlem i förbundet som vill veta hur 

man får reda på saker om politik och hur man gör för att förstå politik, vad hade du 

pratat om, visat, tipsat om då?  

 

 

- Varför? 

 

 

 


