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Sammanfattning av kapitlet 
• Den tidigare nedgången i medlemsantal har brutits under det senaste 

decenniet. Under denna period har antalet personer som är medlem-
mar i något av riksdagspartiernas ungdomsförbund pendlat mellan 
ungefär 25000 och 40000. 

• Mer än två tredjedelar av ungdomsförbundens medlemmar är 22 
år eller yngre. De flesta medlemmarna går i skolan eller studerar på 
universitet. Könsfördelningen mellan förbunden varierar mycket. 

• Ungdomsförbundens medlemmar placerar sig på en politisk vänster-
högerskala längre ut mot flankerna än motsvarande placering av deras 
moderparti. 

• Miljö, invandring/integration, välfärd/sjukvård samt brottslighet 
rankades som de viktigaste politikområdena av medlemmarna. Det 
finns stora skillnader i rangordning mellan medlemmar i de olika 
förbunden. Det finns också skillnader mellan kvinnor och män. 

• En majoritet uppger att de själva tagit initiativ till engagemang och 
kontaktat partiet eller ungdomsförbundet för att bli medlemmar. 
Endast en mindre andel uppger att de blivit värvade. Nästan hälften 
uppger att de har föräldrar eller syskon som har varit medlem i ett 
politiskt parti. 

34  Författarna vill rikta ett stort tack till de medlemmar i de politiska ungdomsförbunden 
som bidragit genom att besvara enkäten samt dess ledningar som varit behjälpliga med 
distributionen av enkäten. 
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• Politiska motiv till medlemskap (vilja att påverka och förändra) är det 
vanligaste motivet till engagemang, följt av sociala motiv (gemenskap). 
De minst vanliga motiven är materiella (karriärinriktade). 

• De aktiviteter som högst andel medlemmar anser är mycket viktiga 
inom ramen för sitt engagemang är att träna på att förbättra politiska 
färdigheter, att få ny kunskap och att delta i politiska diskussioner. 

• Den genomsnittliga tidsåtgången för partirelaterade aktiviteter är 6 
timmar i veckan. Det vanligaste är dock att lägga färre timmar än så. 
Mer än hälften har lagt två timmar eller mindre i veckan på partirelate-
rade aktiviteter. 

• En majoritet anser att ungdomsförbundets viktigaste roll är att påverka 
moderpartiets politik. Betydligt färre instämmer i att ungdomsförbun-
dets viktigaste roll är att stödja moderpartiets beslut. En klar majoritet 
anser även att de kan påverka moderpartiets politik. 

• En övervägande del planerar att fortsätta sitt engagemang i moder-
partiet. Däremot uppger bara strax över hälften att de är intresserade 
av att kandidera för partiet. Färre kvinnor än män kan tänka sig en 
framtida kandidatur inom partierna. 

I det här kapitlet presenteras resultat från en enkätundersökning riktad 
till de politiska ungdomsförbundens medlemmar som genomfördes 
under hösten 2020.35 Utifrån denna undersöks vem som blir medlem i 
ett politiskt ungdomsförbund, hur och varför man blir det samt vad unga 
gör inom ramen för sitt medlemskap. I kapitlet undersöks även i vad mån 
dagens ungdomsförbundsmedlemmar har planer på att fortsätta sitt 
politiska engagemang i framtiden. Kapitlets huvudsakliga analytiska 
fokus ligger på respondentgruppen som helhet liksom på skillnader 
mellan de åtta olika ungdomsförbunden, samt mellan könen. 

35  Enkäten har gjorts inom ramen för forskningsprojektet ”Unga och organiserad politik. 
En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund” finansierat av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
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De politiska ungdomsförbunden 
– ett outforskat forskningsfält 
Trots att såväl politiska partier som ungdomars politiska intresse och 
engagemang getts omfattande intresse inom den statsvetenskapliga 
forskningen så har intresset för de politiska partiernas ungdomsförbund 
varit förvånansvärt litet. I vad som kan betecknas som skärningspunkten 
mellan de två forskningsfälten finns istället en lucka. Inte minst gäller 
detta de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund. I detta kapitel 
görs en ansats till att fylla denna lucka med kunskap kring vad som kan 
betecknas som ett underforskat men synnerligt viktigt område. I fokus 
står medlemmarna för de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund 
och deras uppfattningar om sitt politiska engagemang. 

Läsanvisningar 
I nästa avsnitt presenteras medlemsenkäten som använts i studien. Där-
efter redogörs för de politiska ungdomsförbundens medlemsutveckling. 
Detta avsnitt följs av fem avsnitt där resultaten från enkäten presenteras. I 
de första empiriska avsnitten undersöks först vilka medlemmarna är med 
fokus på deras ålder, kön och sysselsättning och därefter deras politiska 
attityder. I det påföljande avsnittet berörs frågan om hur och varför 
ungdomarna valt att bli medlemmar i ett av riksdagspartiernas ungdoms-
förbund. I det fjärde avsnittet diskuteras vad medlemmarna gör inom 
ramen för sitt engagemang och hur de ser på ungdomsförbundets roll. I 
det avslutande empiriska avsnittet görs en ansats till att blicka framåt och 
utröna i vad mån dagens medlemmar även kommer att fortsätta sitt po-
litiska engagemang framledes. Kapitlet avslutas med några övergripande 
reflektioner om ungdomars engagemang inom ramen för partipolitiken. 

Enkätundersökningen 
Kapitlets huvudsakliga datakälla är en webbenkät som gått ut till 
medlemmarna i samtliga åtta riksdagspartiers ungdomsförbund. Enkäten 
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bygger på ett totalurval av samtliga medlemmar som fyllt 15 år och som 
uppgett en e-postadress till sitt förbund.36 

Det saknas en generellt använd definition av vilka som innefattas av 
begreppet ungdom. Såväl internationellt som i Sverige används olika 
åldersintervall beroende på sammanhang. Sveriges regering har exem-
pelvis slagit fast att målet för den svenska ungdomspolitiken omfattar 
ungdomar mellan 13 och 25 år. Samtidigt baserar sig de statliga bidrag 
ungdomsorganisationer kan ansöka om på antalet medlemmar i åldrarna 
6–25 år. Givet att de svenska politiska ungdomsförbunden tillåter äldre 
medlemmar än så har enkäten genomförts utan en övre åldersgräns.37 

Distributionen av enkäten har gjorts med hjälp av ledningarna i 
ungdomsförbunden. Dessa erhöll var sin förbundsspecifik länk till under-
sökningen som de via epost skickade ut till sina respektive medlemmar. 
Samtliga medlemmar i varje förbund har fått samma länk. Enkätsvaren 
har således kunnat samlas in utan att respondenternas identitet kan 
röjas.38 Undersökningen påbörjades den 1 september 2020 och respon-
denterna fick två påminnelser om att delta innan den avslutades den 19 
oktober. 

Av förbundens totalt 27 646 medlemmar var det 17 104 som var 15 
år eller äldre och som hade uppgett en e-postadress.39 Av dessa 17 104 
personer har 2 906 besvarat enkäten, vilket ger en total svarsfrekvens på 
17 procent (se tabell 4.1). Det är noterbart att svarsfrekvensen varierar 
mellan de olika ungdomsförbunden från 5,6 procent för Kristdemo-
kratiska ungdomsförbundet (KDU) till 44,6 procent för Ung Vänster. 
En stor grad av variation mellan förbunden liksom den övergripande 

36  Den nedre gränsen vid 15 år är satt av forskningsetiska skäl. 
37  Fyra av ungdomsförbunden – Grön ungdom (28 år), Moderata ungdomsförbundet 
(30 år), Ungsvenskarna (30 år) samt Kristdemokratiska ungdomsförbundet  (32 år) – har 
en övre åldersgräns för medlemskap medan övriga saknar detta. 
38  Studien har genomgått granskning och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 
2020–00957). 
39  Uppgifterna om antalet medlemmar är hämtade från siffror som ungdomsförbundet 
inrapporterat till MUCF 2020. Medlemssiffror för Ungsvenskarna kommer direkt från 
förbundets ledning. 
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svarsfrekvensen är i linje med tidigare jämförbara studier.40 Då inte 
samtliga ungdomsförbund har kunnat tillhandahålla uppgifter om 
fördelningen på centrala bakgrundsfaktorer som kön och ålder i sina 
respektive medlemskårer har vi inte kunnat vikta enkätsvaren.41 Vi kan 
dock konstatera att enkätsvaren är relativt representativa avseende kön 
för de sex förbund som tillhandahållit dessa uppgifter.42 Då vi inte kan 
avgöra i vilken utsträckning det ändå finns systematiska skillnader mellan 
de medlemmar som besvarat enkäten och de som inte besvarat enkäten 
finns anledning att vara försiktig med att generalisera resultaten till hela 
populationen av medlemmar. 

Tabell 4.1 Översikt över undersökningspopulation och svarsfrekvens. 

CUF GU KDU LUF MUF SSU UngS UngV Totalt 

Antal 
medlemmar 
utifrån inrap-
porterade 

 ror 

1 396 1 622 4 763 2 046 10 534 5 678 1 377 1 607 27 646 

Antal med-
lemmar i 
urvalet 

907 918 4 677 890 2 746 4 855 998 1 113 17 104 

Antal som 
besvarat 
enkäten 

212 215 261 178 606 620 318 496 2 906 

Svarsfrek-
vens i 
procent 

23,4 23,4 5,6 20 22,1 12,8 31,9 44,6 17 

Källor: MUCF; Ungdomsförbundsundersökningen 2020 
Kommentar 1: Anger ungdomsförbundens totala antal medlemmar årsskiftet 2019/20 inrap-
porter  ror för Ungsvenskarna inhämtade direkt från förbundets 
ledning september 2020. 
Kommentar 2: Förkortningar av ungdomsförbunden: CUF: Centerpartiets ungdomsförbund; GU: 
Grön ungdom; KDU: Kristdemokratiska ungdomsförbundet; LUF: Liberala ungdomsförbundet; 
MUF: Moderata ungdomsförbundet; SSU: Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund; UngS: 
Ungsvenskarna; UngV: Ung Vänster. 

40  De svenska partimedlemsundersökningarna genomförs med liknande metod. När 
den genomfördes 2015 varierade svarsfrekvensen mellan 9,5 procent och 17,59 procent 
(Kölln & Polk 2017). I 2019 års undersökning varierade den mellan 9,4 procent och 29,9 
procent (Evertsson et al. 2019). 
41  LUF registrerar inte kön i sitt medlemsregister och Ungsvenskarna har inte tillhanda-
hållit uppgifter. 
42  Andelen kvinnor för dessa förbund bland respondenter/medlemmar, i procent: CUF 
53/49; Grön Ungdom 62/66; KDU 40/44; MUF 34/30; SSU 45/49; Ung Vänster 64/65. 
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I kapitlet redogörs för respondentgruppen som helhet liksom för 
skillnader mellan de åtta olika ungdomsförbunden samt för skillnader 
mellan könen. Endast de skillnader mellan förbunden eller könen som är 
statistiskt säkerställda på 95-procentsnivån kommenteras i texten. Köns-
skillnader har beräknats efter att de som uppgett annan könsidentitet än 
man eller kvinna uteslutits vid analysen. I figurer och tabeller förekom-
mer både statistiskt säkerställda och ej statistiskt säkerställda skillnader.43 

Hur många medlemmar har de svenska 
ungdomsförbunden? 
De politiska partierna får allt svårare att rekrytera och behålla sina med-
lemmar. Både internationell forskning (van Biezen et al. 2012; van Haute 
et al. 2018; Whiteley 2011) och studier som koncentrerat sig på svenska 
förhållanden (Bolin et al. 2019; Petersson 2005; Petersson et al. 2000) 
visar att medlemstalen befunnit sig på nedgång sedan 1980-talet. 

I vad mån denna nedgång även kan ses i ungdomsförbunden är 
mindre känt. Bland de fåtal befintliga studier finns såväl tecken på 
medlemstapp (Hooghe et al. 2004; Kosiara-Pedersen & Harre 2015) som 
enstaka exempel på länder där ungdomsförbunden i ökad grad attraherat 
nya medlemmar (Ødegård et al. 2020). När det gäller specifikt svenska 
förhållanden har tidigare studier gjort gällande att den kraftiga minsk-
ningen hos de politiska partierna återspeglas bland ungdomsförbunden. 
En studie från början av 2000-talet redovisar till exempel hur ungdoms-
förbundens medlemstal under perioden 1972–1995 kraftigt minskade 
från 220 000 till 50 000 (Rothstein 2001). Ett mer nutida forsknings-
projekt (Karlsson & Lundberg 2011, 2014) indikerar att ungdomsför-
bunden även fortsättningsvis tappat medlemmar. Med utgångspunkt i 
de uppgifter som ungdomsförbunden årligen redovisar för att få ta del av 
statligt bidrag kunde konstateras att ungdomsförbunden tappat var fjärde 
medlem i bidragsgivande ålder, dvs. 7–25 år, mellan 2005 och 2011. 
I detta första empiriska avsnitt undersöker vi om denna medlemsutveck-
ling fortsatt under den senaste tioårsperioden.  

43  I kapitlet görs inga multivariata analyser, dvs. analyser där flera faktorer analyseras 
samtidigt. Vi gör således inte någon analys av vilka faktorer som kan förklara identifierade 
skillnader mellan ungdomsförbunden eller mellan könen. 
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Figur 4.1 De politiska ungdomsförbundens medlemstal, 2011–2020. Antal. 
Källa: MUCF 
Kommentar 1: Figuren bygger på de uppgifter ungdomsförbunden redovisat till MUCF 
(fram till 2014 Ungdomsstyrelsen). Förbunden är ordnade i storleksordning efter medlem-

guren. 
Kommentar 2: Uppgifterna för Sverigedemokraternas ungdomsförbund är ej kompletta. 
I denna sammanställning inkluderas uppgifter från MUCF för dåvarande ungdomsför-
bundet Sverigedemokratisk Ungdom 2012–2016. SD:s nya ungdomsförbund, Ungsvensk-
arna (bildat 2017), har ej sökt statliga bidrag och har således inte heller redovisat antalet 
medlemmar. För 2020 inkluder  ror för Ungsvenskarna som inhämtats 
direkt från förbundets ledning september 2020. 

Om vi fokuserar på de senaste tio årens utveckling kan vi se en betydligt 
mindre negativ utveckling än vad som framträtt tidigare (se Figur 4.1). 
Den tidigare kontinuerliga nedgången har brutits och ersatts av en peri-
od där antalet personer som är medlemmar i något av riksdagspartiernas 
ungdomsförbund pendlat mellan ungefär 25000 och 40000 individer 
under den senaste knappa 10-årsperioden. Liksom för de politiska 
partierna är medlemstalen ojämnt fördelade mellan ungdomsförbunden. 
Moderata ungdomsförbundet (MUF) har under en lång tid varit det 
största förbundet med mellan 9000 och 12500 medlemmar under 
den senaste tioårsperioden. Därefter placerar sig Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet (SSU) och Kristdemokratiska ungdomsförbundet 
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(KDU). Övriga förbund samlar ett fåtal tusen medlemmar vardera (se 
även tabell 4.1). 

Vid sidan av riksdagspartiernas ungdomsförbund engagerar sig 
ytterligare några tusen ungdomar i andra partipolitiska ungdomsförbund 
som exempelvis Ung pirat och Unga Feminister. 

Vem blir medlem i politiska 
ungdomsförbund? 
Tidigare studier har visat att partimedlemmar är en icke-representa-
tiv grupp av medborgare. Äldre, män och högutbildade är generellt 
överrepresenterade i partierna (Heidar & Wauters 2019; van Biezen et al. 
2012). Av naturliga skäl med undantag för åldersaspekten visar studier av 
kanadensiska och brittiska förhållanden att liknande mönster kan skönjas 
även bland yngre som engagerar sig partipolitiskt (Cross & Young 2008; 
Rainsford 2018). Hur ser det ut i de svenska ungdomsförbunden? 

Flera av de svenska ungdomsförbunden saknar en övre åldersgräns (se 
fotnot 37). Av figur 4.2 framgår dock att merparten av medlemmarna 
är under 26 år och att mer än två tredjedelar av dem är 22 år eller yngre. 
Inte mindre än 37 procent av medlemmarna tillhör den yngsta ålders- 
kategorin 15 till 18 år. Just i denna grupp är dock variationen mellan 
förbunden ganska stor. Särskilt Ung Vänster sticker ut där 55 procent av 
medlemmarna är under 19 år. Detta kan jämföras med Ungsvenskarna 
där motsvarande siffra är 25 procent. Sammantaget går det alltså att 
konstatera att det råder ett omvänt förhållande inom ungdomsförbunden 
jämfört med partierna. Medan äldre är överrepresenterade bland de 
senare domineras ungdomsförbunden av yngre personer. 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
CUF GU KDU LUF MUF SSU UngS UngV Total 

7 
5 

17 

33 

38 

9 

25 

37 

28 

9 

21 

32 

35 

8 

9 

19 

34 

30 

13 

24 

31 

31 

6 

13 

17 

32 

33 

21 

22 

32 

25 

4 
9 

3 

32 

55 

11 

19 

31 

37 

23–26 27–30 30+15–18 19–22 

Figur 4.2 Medlemmarnas ålder. Andel, per ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

Inte heller medlemmarnas könsfördelning tycks ligga i linje med 
förhållanden inom partierna. I SCB:s undersökningar av levnadsförhål-
landen (ULF/SILC) är det sedan 2015 fler kvinnor än män som uppger 
att de är medlem i politiskt parti i såväl gruppen 16–24 år som gruppen 
25–29 år. Även om det är något fler män (54 procent) än kvinnor (44 
procent) bland respondenterna i ungdomsförbundsundersökningen ligger 
fördelningen inom spannet 40–60 procent, dvs. vad som normalt brukar 
betraktas som en jämn könsfördelning. Som framgår av figur 4.3 är dock 
skillnaden mellan de olika ungdomsförbunden stor. Ungsvenskarna (77 
procent) men även MUF (66 procent) och i viss mån Liberala ungdoms-
förbundet (LUF) (61 procent) och KDU (60 procent) har en tydlig över-
vikt av män. Ung Vänster (64 procent) och Grön Ungdom (62 procent) 
har istället en tydlig kvinnlig dominans i sina medlemskårer. Mönstren 
känns igen från tidigare forskning. Medan partier till vänster i högre grad 
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Figur 4.4 Medlemmarnas sysselsättning. Andel per ungdomsförbund. 
Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 
Kommentar: Kategorin ”annat” utgörs av arbetslös, hemmavarande, föräldraledig, 
eller har sjuk-/aktivitetsersättning. 
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Figur 4.3 Medlemmarnas kön. Andel, per ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 
Kommentar: I enkäten ombads respondenterna att välja ett av alternativen ”man”, 
”kvinna” eller ”annat”. Cirka 2 procent av respondenterna uppgav ”annat”. 



tycks attrahera kvinnliga såväl medlemmar som väljare är partier placerade 
till höger ofta manligt dominerade (Heidar & Wauters 2019). 

När det gäller medlemmarnas sysselsättning kan vi konstatera att det 
huvudsakligen rör sig om personer som befinner sig i utbildning (se figur 
4.4). Givet åldern är detta förväntat. Av de tillfrågade går 37 procent i 
skolan medan 31 procent studerar vid högskola eller universitet. Lite 
drygt en fjärdedel av respondenterna befinner sig på arbetsmarknaden. 
Åter igen finns ganska tydliga skillnader mellan de olika förbunden. 
Att Ung Vänster har klart högst andel medlemmar som går i skolan 
(57 procent) är en avspegling av att de har de yngsta medlemmarna. 
Andelen studenter vid högskola eller universitet sträcker sig från färre än 
en fjärdedel av medlemmarna för Ungsvenskarna och Ung Vänster till 
nästan 40 procent för KDU, Grön Ungdom och LUF. Med 45 procent 
på arbetsmarknaden är Ungsvenskarna det förbund som har klart högst 
andel yrkesverksamma. Detta kan jämföras med Ung Vänster där endast 
14 procent arbetar. 

Medlemmarnas politiska attityder 
I enkäten undersöktes även medlemmarnas politiska attityder. I motsats 
till situationen vad gäller social representativitet, dvs. faktorer som 
exempelvis kön, ålder och utbildningsnivå, antyder tidigare forskning att 
politiska partier har blivit mer ideologiskt representativa och att med-
lemskårerna generellt fungerar som goda åsiktsmässiga representanter för 
partiets väljare (Kölln 2017; van Biezen et al. 2012). Samtidigt finns en 
föreställning att ungdomsförbunden fungerar som politiska blåslampor 
gentemot sina moderpartier. Trots att ungdomsförbunden organisatoriskt 
har en tydlig koppling till moderpartierna finns således en uppfattning 
om att unga är såväl mer idealistiska som mindre pragmatiska gällande 
ideologi och politiska ståndpunkter. Medlemmarna i ungdomsförbunden 
behöver till exempel inte på samma sätt som moderpartierna kompro-
missa med andra partier. Aktuell forskning visar även att ungas politiska 
prioriteringar och attityder kan skilja sig från befolkningen i stort 
(MUCF 2019b). Det har också hävdats att ungdomsorganisationerna är 
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mer radikala än sina moderpartier (Bruter & Harrison 2009b; Russell 
2005; Weber 2017). 

För att närma oss dessa frågor bads respondenterna att placera in både 
sig själva och sina moderpartier på en tiogradig politisk vänster-höger-
skala. I figur 4.5 presenteras medlemmarnas genomsnittliga självplacering 
av en mörkare punkt medan den genomsnittliga placeringen av deras 
moderparti är markerad med en ljusare punkt. Av figuren framgår ett 
relativt välkänt mönster där ungdomsförbundens medlemmar kan ordnas 
från vänster till höger enligt följande ordning: Ung Vänster, SSU, Grön 
Ungdom, CUF, LUF, Ungsvenskarna, KDU och MUF. Medlemmarnas 
placering av sina respektive moderpartier följer samma mönster med 
ett undantag. SSU placerar Socialdemokraterna längre till höger än 
vad Grön Ungdom placerar Miljöpartiet. Ett genomgående mönster 
är också att medlemmarnas genomsnittliga självplacering är längre ut 
mot flankerna än motsvarande placering av deras moderparti. Det tycks 
således finnas stöd för idén om att ungdomsförbunden är mer radikala än 
moderpartierna. Åtminstone uppfattar sig medlemmarna så. 

Slutligen kan vi notera att graden av överenstämmelse mellan själv-
placeringen och placeringen av moderpartiet varierar. Detta är särskilt 
tydligt förr SSU där den genomsnittliga självplaceringen är cirka 1,5 
skalsteg från motsvarande placering av Socialdemokraterna. Även för Ung 
Vänster och KDU kan vi notera ett betydande avstånd mellan medlem-
marnas självplacering och deras placering av moderpartiet. I andra änden 
av skalan återfinns CUF och LUF där medlemmarna endast marginellt 
placerar sig längre högerut än vad de placerar sitt moderparti. 
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Figur 4.5 Genomsnittlig självplacering och placering av moderpartiet
på en politisk vänster-högerskala (0–10), per ungdomsförbund. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

Respondenterna uppmanades även att rangordna de fyra viktigaste av 14 
fördefinierade politikområden. Som framgår av storleken på de mörkare 
staplarna i figur 4.6 uppgav cirka 20 procent att miljö är den absolut 
viktigaste frågan. Invandring/integration (17 procent) var det politikom-
råde som näst flest prioriterade som det viktigaste politikområdet följt av 
välfärd/sjukvård och brottslighet (båda 13 procent). 

Om vi inkluderar respondenternas samtliga fyra rangordnade politik-
områden framträder en något annorlunda ordning. Nästan 60 procent 
av de svarande medlemmarna uppger välfärd/sjukvård som ett av de fyra 
viktigaste politikområdena följt av invandring/integration (55 procent) 
och miljö (44 procent). Resultaten liknar de som framkommer i 2018 
års attityd- och värderingsstudie (MUCF 2019b) som visar att personer 
i åldern 16–29 år håller sjukvård som den viktigaste samhällsfrågan.44 

44  Notera dock att det finns vissa skillnader mellan hur fråga och svarsalternativ är 
formulerade i de två undersökningarna vilket gör att resultaten inte är direkt jämförbara. 
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Även migration och integration samt miljö och klimat hamnar på topp-5 
när unga får rangordna vilka samhällsfrågor de ser som viktigast. Den 
kanske tydligaste skillnaden är att medlemmarna i ungdomsförbunden 
i betydligt lägre utsträckning än respondenterna i attityd- och värde-
ringsstudien framhåller utbildning som en viktig fråga. I ungdomsför-
bundsundersökningen hamnar frågan först på sjunde plats – endast 6 
procent av respondenterna uppger den som den viktigaste. Om hänsyn 
tas till samtliga fyra rangordnade politikområden stiger andelen respon-
denter till lite drygt en fjärdedel (27 procent) och plats fem. Detta kan 
jämföras med attityd- och värderingsstudien där unga placerar skola och 
utbildning som den näst viktigaste frågan. 

Givet att de sakpolitiska prioriteringarna kan förändras över tid bör det 
påpekas att det skiljer två år mellan de två undersökningarna. I den samtida 
nationella SOM-undersökningen av vilka frågor eller samhällsproblem 
svenskarna tyckte var viktigast hösten 2020 (Martinsson & Andersson 
2021) hamnar skola och utbildningspolitik på fjärde plats. Givet att 
frågorna och svarsalternativen är något olika formulerade är det svårt att 
göra några mer långtgående jämförelser. Men även med denna reserva-
tion kan det konstateras att utbildningspolitik, av något skäl, prioriteras 
överraskande lågt av ungdomsförbundens medlemmar. I jämförelse med 
svenskar i allmänhet kan det också vara värt att notera att miljöfrågor tycks 
vara viktigare bland ungdomsförbunden än svenskar i allmänhet. 

Likt de svenska väljarna i stort framkommer att ungdomsförbunds-
medlemmarna prioriterar politikområden som inte vanligtvis brukar 
inordnas i den traditionella vänster-högerdimensionen. Med undantag 
för välfärd/sjukvård placerar sig frågor som brukar sammankopplas med 
den traditionella vänster-högerdimensionen – t.ex. ekonomi, skatter och 
sysselsättning – längre ned på prioriteringsordningen för respondenterna. 
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Figur 4.6 Viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Andel som
instämmer, samtliga ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

När vi bryter ned medlemmarnas prioriteringar på förbundsnivå återfinns 
stora variationer. I tabell 4.2 framgår att det högst rankade politikområ-
det, miljö, är viktigast för fyra förbunds medlemmar. Hela 75 procent 
av Grön Ungdoms medlemmar anser att miljö är det viktigaste poli-
tikområdet. Även Ung Vänsters (33 procent), CUF:s (30 procent) och 
LUF:s medlemmar (19 procent) uppger miljö som den viktigaste frågan. 
För LUF delar miljöpolitik förstaplatsen med invandring/integration. 
Samtidigt är det i stort sett ingen av respondenterna i Ungsvenskarna (0 
procent), KDU (1 procent) och MUF (4 procent) som uppger att miljö 
är det viktigaste politikområdet. 
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Ungsvenskarnas medlemmar är de som prioriterar invandring/inte-
gration högst. Inte mindre än 64 procent av ungsvenskarna har rankat 
politikområdet som det viktigaste. MUF:s (29 procent) och KDU:s (28 
procent) medlemmar lägger störst vikt vid brottslighet medan SSU:s med-
lemmar är de enda som har välfärd/sjukvård (24 procent) högst på listan. 

CUF GU KDU LUF MUF SSU UngS UngV 

Bostäder 1 1 1 2 1 5 0 3 

Brottslighet 6 0 28 4 29 4 24 1 

Ekonomi 8 1 9  12  21  9 2 5 

EU 1 2 0 6 1 0 0 0 

Försvar/utrikespolitik 3 0 3 3 2 1 0 1 

Invandring/integration 9 4 22 19 16 8 64 6 

Jämställdhet 6 6 2 6 1 9 1 26 

Miljö 30 75 1  19  4  22 0 33 

Näringspolitik 3 0 0 1 2 0 0 0 

Pensioner/äldrevård  0 1 1 0 0 0 0 0 

Skatter 7 1 4 4 7 4 2 2 

Sysselsättning 5 1 2 2 5 5 0 1 

Utbildning 9 4 5  16 5 9 2 4 

Välfärd/sjukvård  9 5  22  5  5  24  4  20 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020. 
Kommentar: Skuggningen av cellerna är i proportion till nivån av instämmande. 

Tabell 4.2 Viktigaste politiska frågan i Sverige idag. Andel som instämmer, 
per ungdomsförbund. Procent. 

I analysen framkommer också en del tydliga skillnader mellan män och 
kvinnor. Drygt en fjärdedel (26 procent) av kvinnorna uppger miljö-
politik som den viktigaste frågan. Bland männen kommer miljö först 
på tredje plats (14 procent). Männen prioriterar istället invandring och 
integration (22 procent), brottslighet (17 procent) och ekonomi (13 
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procent) betydligt högre än kvinnorna (12, 8 och 6 procent). Tydliga 
skillnader finns också i frågan om välfärd och sjukvård (17 procent bland 
kvinnor jämfört med 10 procent bland män), samt jämställdhet, som 
bland kvinnor hamnar på tredje plats (14 procent) jämfört med åttonde 
plats för män (3 procent). 

Hur och varför blir unga medlemmar i 
politiska ungdomsförbund? 
Som ovan kunnat konstateras så har medlemsnedgången för ungdomsför-
bunden stannat av. Trots detta råder det ingen tvekan om att de flesta ung-
domar inte ens tänker tanken att de ska engagera sig partipolitiskt. Frågan 
man kan ställa sig är således varför det relativa fåtalet väljer att bli medlem. 
I detta avsnitt berör vi denna fråga utifrån två olika perspektiv: hur blev 
respondenten medlem och vilka motiv hade denna för att bli medlem. 

Hur blev medlemmarna värvade? 
Då en av de politiska ungdomsförbundens huvudsakliga uppgifter är 
att fungera som rekryterare av unga till partipolitiken (de Roon 2020; 
Mycock & Tonge 2012; Ødegård 2014) skulle man kunna förvänta 
sig att många medlemmar tillkommer som en direkt konsekvens av 
värvningskampanjer. Frågan tycks inte ha undersökts i någon större grad. 
Viss forskning ger dock anledning att misstänka att det finns potential 
för ungdomsförbunden att bli mer aktiva i detta avseende. I en studie 
från Storbritannien säger sig de flesta unga aldrig blivit tillfrågade om att 
bli medlem i ett ungdomsförbund (Rainsford 2017). Även forskning som 
berört partimedlemskap generellt har funnit att beslutet att bli medlem 
oftast är ett eget initiativ snarare än ett resultat av att någon annan aktivt 
värvat personen till organisationen (Bale et al. 2020). 

Då det i Sverige har funnits en tradition av att politiska partier och 
deras ungdomsförbund gör skolbesök i syfte att informera om sin politik 
och att rekrytera medlemmar är det inte orimligt att situationen här är 
annorlunda än den som ovan skisserats för Storbritannien. Resultatet 
från enkäten indikerar dock inte att situationerna skiljer sig åt. Visser-
ligen ställdes inga frågar om huruvida medlemmarna någon gång blivit 
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tillfrågade om att bli medlemmar. Men när respondenterna tillfrågades 
om hur de anslöt sig till ungdomsförbundet svarade en stor majoritet (63 
procent) att de själva tagit initiativ och kontaktat partiet eller ungdoms-
förbundet. Vidare går det att konstatera att bland övriga medlemmar är 
det betydligt vanligare att ha blivit medlem som en konsekvens av att en 
familjemedlem eller vän förslagit medlemskap än att de blivit rekryterade. 
Endast 14 procent av respondenterna uppgav att de blivit medlem efter 
att partiet eller ungdomsförbundet kontaktat dem. Vissa variationer kan 
noteras mellan förbunden. Bland SSU:s medlemmar uppger nästan en av 
fem (19 procent) att de blivit rekryterade av ungdomsförbund eller parti 
medan motsvarande siffra för Ungsvenskarna är endast 7 procent. 

Analysen visar även vissa skillnader mellan könen. Bland männen 
uppger 68 procent att de själva tog kontakt med förbundet medan 
motsvarande siffra för kvinnorna är 57 procent. Det omvända förhål-
landet gäller för alternativet att ha blivit medlem på förslag av vän eller 
familjemedlem. 28 procent av kvinnorna uppger detta medan 19 procent 
av männen värvades på detta sätt. 

I enkäten ställdes även frågor kring huruvida någon i respondentens 
familj någonsin varit medlem i ett politiskt parti samt om någon i 
respondentens närhet redan var medlem i ungdomsförbundet eller partiet 
när denne anslöt sig. Av svaren framgår att det ofta finns en tradition av 
partiengagemang i medlemmarnas närhet (se figur 4.8). Knappt hälften 
(48 procent) av respondenterna uppgav att någon i familjen varit medlem 
i ett parti, kvinnor (53 procent) i högre utsträckning än män (44 procent). 
Lite mer än en fjärdedel (27 procent) av respondenterna uppger att de 
hade en vän och 14 procent uppger att de hade familj i ungdomsförbun-
det eller partiet när de blev medlemmar. Särskilt när det gäller i vad mån 
medlemmarna hade en vän i organisationen finns tydliga skillnader mellan 
förbunden. Nästan en tredjedel av SSU:s (31 procent) medlemmar uppger 
detta, medan motsvarande andel är mindre än en femtedel för KDU:s (19 
procent) och Ungsvenskarnas medlemmar (18 procent). 

Motiven till medlemskapet 
Tidigare forskning om ungdomsförbundens medlemmar har identi-
fierat tre olika typer av motiv till att bli medlem: politiska, sociala och 
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materiella (Bruter & Harrison 2009b). De politiska motiven har visat 
sig dominera för såväl partimedlemskap som engagemang i ungdomsför-
bund (Bale et al. 2020; Gauja & van Haute, 2015; Heidar & Kosiara-
Pedersen, 2019). Unga medborgare ser således främst sitt engagemang 
som ett sätt att förändra samhället (Weber 2020). Den näst största grup-
pen är de socialt sinnade medlemmarna, som främst ser sitt medlemskap 
som ett sätt att delta i diskussioner och träffa nya vänner och likasinnade 
personer (Bruter & Harrison 2009; Weber 2020). Slutligen tycks de 
materiella motiven – att se medlemskapet som en språngbräda för en 
framtida karriär – vara de minst vanligt förekommande. 

Ny forskning visar dock att en kategorisering av medlemmar enligt 
dessa tre olika typer av motiv är en förenkling och att de flesta unga 
har en uppsättning av olika motiv för sitt engagemang. I en studie av 
unga i det tyska socialdemokratiska partiet konstaterades att majoriteten 
kan betraktas som ”take-all”-medlemmar, dvs. individer som uppger 
sig ha politiska, sociala och materiella motiv. Ytterligare en relativt stor 
grupp identifieras i studien. De så kallade ”ideologerna” uppger likt 
”take-all”-medlemmarna både politiska och sociala motiv. Det innebär 
att den huvudsakliga skiljelinjen mellan medlemmar är om materiella 
incitament är centrala eller ej (Weber 2020). Hur ser det då ut bland 
respondenterna i de svenska ungdomsförbunden? 

I enkäten fick medlemmarna uppge i vad mån de instämde i en upp-
sättning av påståenden om varför de anslutit sig till ungdomsförbundet. 
I figur 4.9 presenteras en sammanställning av hur stor andel av respon-
denterna som instämde helt eller delvis i de olika påståendena. De olika 
motiven är grupperade efter de olika typerna av motiv som den tidigare 
forskningen lyft fram. 

Av figuren framgår tydligt att även de svenska ungdomsförbundsmed-
lemmarna har en bred uppsättning av olika motiv. Faktum är att mer än 
hälften av respondenterna instämmer i var och ett av de olika motiven. 
Högst grad av instämmande återfinns för påståendena om att vilja 
förändra någonting i samhället (94 procent), stödja partiets målsättningar 
(92 procent) och att vilja träffa likasinnade personer (90 procent). 

Om de olika typerna av motiv jämförs återkommer ett liknande 
mönster som setts i tidigare forskning. De politiska motiven tycks vara 
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de vanligaste följt av de sociala motiven. De minst vanliga är de materi-
ella. Samtidigt är det viktigt att notera att det kan anses mindre socialt 
accepterat att uttrycka materiella motiv.45 Det är således möjligt att dessa 
motiv är underskattade. Trots detta är det cirka två tredjedelar av respon-
denterna som instämmer i att de anslöt sig till ungdomsförbundet såväl 
för att förbättra sina nätverk och knyta kontakter (66 procent) som för 
att de var intresserade att arbeta för partiet (61 procent) medan ungefär 
hälften (51 procent) instämde i att intresset för att kandidera i val en dag 
var en orsak till medlemskapet. 

Jag ville förändra någonting 94i samhället 
Jag ville stödja partiets 92målsättningar 

Jag ville göra min röst hörd 

Jag ville påverka partiets politik 
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Figur 4.9 Varför blev du medlem? Andel som instämmer, samtliga
ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

45  Som en person med hjälp av ett citat från en låt av Radiohead väljer att uttrycka det i 
en studie av politiskt engagemang bland unga i Norge: ”Ambition makes you look pretty 
ugly” (Ødegård 2009: 144). 

117 



Hur ser det då ut om vi grupperar medlemmarna utifrån dessa motiv?46 
Precis som i det tyska exemplet ovan är det de materiella incitamenten 
som är den tydligaste skiljelinjen mellan svenska medlemmar. Knappt två 
tredjedelar av de svenska medlemmarna utgörs av “take-all”-medlemmar 
som instämmer med alla tre typer av motiv. En dryg tredjedel är istället 
“ideologer” som drivs av de politiska och sociala motiven, men inte av de 
materiella. Det finns dock relativt stora skillnader mellan ungdomsförbun-
den, där “take-all”-gruppen t.ex. utgör tre fjärdedelar av Ungsvenskarnas 
medlemmar, men bara knappt hälften av Ung Vänsters medlemmar. 

Avslutningsvis kan noteras att män i högre grad än kvinnor motiveras 
av de materiella incitamenten. Män instämmer således i högre utsträck-
ning än kvinnor i påståendena att man är intresserad av att arbeta för 
partiet såväl som att man är intresserad av att kandidera för partiet. 

Vad gör unga som medlemmar i politiska 
ungdomsförbund? 
Vad gör då de unga som anslutit sig till ett politiskt ungdomsförbund? I 
detta avsnitt fokuseras medlemmarnas aktivitet samt deras uppfattningar 
om ungdomsförbundens roll och sitt eget upplevda inflytande. 

Vilka aktiviteter och hur ofta deltar medlemmarna? 
De partipolitiska ungdomsförbunden genomför en rad olika aktiviteter 
såsom möten, utbildningsverksamhet, studiebesök, valkampanjverksam-
het och sociala aktiviteter. Som konstaterats ovan är också ungas motiv 
för att bli medlem komplexa. Med hjälp av frågor kring medlemmarnas 
deltagande går det att studera i vilken mån som motiven för att ansluta 
sig till ungdomsförbunden också återspeglar sig i vilka aktiviteter som 
anses viktiga. 

46  En sådan gruppering kan göras med hjälp av en metod som kallas ”latent class analy-
sis“ (LCA). I korthet går LCA ut på att individer som liknar varandra i olika avseenden – 
t.ex. att de i hög grad instämmer med samma motiv för att bli medlem – grupperas i olika 
”latenta“ grupper. Att grupperna är latenta betyder att vi inte mäter dem direkt, d.v.s. 
det finns ingen särskild fråga om dessa grupper i enkäten. Istället uppskattas gruppernas 
storlek och utformning utifrån ett antal indikatorer, vilka mäts direkt i enkäten: de olika 
motiven till varför man blev medlem. 
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I enkäten ombads respondenterna att uppge i vilken grad ett antal oli-
ka aktiviteter var viktiga. I figur 4.10 presenteras hur stor andel som anser 
att de olika aktiviteterna är viktiga eller mycket viktiga. Den aktivitet som 
högst andel anser är mycket viktig är att träna på att förbättra politiska 
färdigheter och få ny kunskap (61 procent) följt av politiska diskussioner 
(55 procent). Mer än hälften av respondenterna anser att dessa aktiviteter 
är mycket viktiga. För de tre övriga aktiviteterna i enkäten – sociala 
evenemang (37 procent), kampanjarbete (29 procent) och deltagande i 
moderpartiets möten (23 procent) – är det en minoritet av respondenter-
na som uppger dem som mycket viktiga. 

Om vi lägger samman andelen som uppger de olika aktiviteterna som 
mycket viktiga med de som ser dem som viktiga ges åter igen en indika-
tion på att det bakom ett beslut att bli medlem i ett ungdomsförbund 
finns komplexa motiv och syften. I stort sett samtliga respondenter ser 
möjligheten att förbättra sina politiska färdigheter och få ny kunskap lik-
som politiska diskussioner som viktiga. Men även sociala evenemang (87 
procent) ses som viktigt för en stor majoritet av medlemmarna. Det kan 
slutligen vara värt att notera att de två aktiviteter som tydligast är kopplat 
till moderpartiet hamnar lägst på listan. Trots det bör det framhållas att 
även kampanjarbete (81 procent) och att delta i moderpartiets möten (71 
procent) ses som viktiga av de flesta medlemmarna i ungdomsförbunden. 
Män är något mer intresserade av att delta på moderpartiets möte medan 
kvinnor i ungefär motsvarande grad är något mer benägna att framhålla 
sociala evenemang som viktiga. 
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Figur 4.10 Hur viktiga är följande aktiviteter? Andel, samtliga
ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 
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I enkäten ställdes även frågor om hur mycket tid aktiviteter upptar och 
hur ofta medlemmarna deltog i olika aktiviteter. När det gäller tidsåt-
gången har respondenterna i genomsnitt lagt knappt 6 timmar i veckan 
på partirelaterade aktiviteter. Denna siffra döljer dock att det skiljer sig 
åt mycket mellan olika medlemmar och att ett omfattande engagemang 
bland ett fåtal driver upp medelvärdet. Faktum är att mer än hälften av 
respondenterna (58 procent) har lagt två timmar eller mindre i veckan åt 
partirelaterade aktiviteter. Det finns också ganska stora skillnader mellan 
ungdomsförbunden. Medlemmarna i LUF, Ungsvenskarna och MUF 
lägger i genomsnitt mer än 7 timmar i veckan åt sitt politiska engage-
mang, medan medlemmarna i Ung Vänster i genomsnitt uppgett lite 
drygt 3 timmar i veckan. Slutligen finns också en tydlig könsdimension 
i aktivitetsgraden. Medan män i genomsnitt lägger 6,5 timmar i veckan 
åt sitt ungdomsförbundsengagemang är motsvarande siffra för kvinnor 
drygt 4,5 timmar. 

Då den politiska aktiviteten kan förväntas vara som störst under 
valrörelser tillfrågades även respondenterna om hur ofta de deltog i 
kampanjaktiviteter under 2018 års valrörelse. Som framgår av figur 4.11, 
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uppgav ungefär hälften av medlemmarna att de deltagit mer än en gång 
i veckan. Samtidigt var ca. 15 procent helt inaktiva och deltog inte i 
någon aktivitet. Återigen ges en indikation om att medlemskap i politiska 
ungdomsorganisationer inte nödvändigtvis alltid syftar till att bistå 
moderpartiet. 
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Figur 4.11 Hur ofta deltog du i kampanjaktiviteter under valrörelsen 
2018? Andel av de som blev medlem senast 2017, samtliga ungdoms-
förbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

Även här kan en viss könsskillnad noteras, där män är överrepresenterade 
bland de mycket aktiva medlemmarna som deltog i kampanjarbetet mer 
än en gång i veckan (55 procent jämfört med 46 procent av kvinnorna). 

Syn på ungdomsförbundets roll i förhållande till 
moderpartiet 
Den hitintills ganska begränsade forskningen om politiska ungdomsför-
bund lyfter fram att dessa fyller flera viktiga funktioner i det demokratis-
ka systemet. Å ena sidan kan ungdomsförbunden ses som en viktig kanal 
för ungas politiska engagemang och en möjlighet att påverka samhället 
(Weber 2020; Ødegård 2014). Å andra sidan är ungdomsförbunden 
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också en central resurs för moderpartiet. På så sätt fungerar ungdoms-
förbunden som en viktig rekryteringskanal som på sikt tillhandahåller 
moderpartiet med framtida politiker och funktionärer (Mycock & Tonge 
2012; Ødegård 2014). Vidare fyller ungdomsförbunden också en viktig 
socialiserande roll genom att utbilda ungdomar i det politiska hantverket 
och de normer som finns inom de olika partierna (Cross & Young 2008; 
de Roon 2020). Beroende på vilka aspekter som betonas går det alltså att 
se ungdomsförbunden som antingen organisationer som är språkrör för 
unga och i förlängningen en blåslampa gentemot moderpartiet eller som 
en stödtrupp till moderpartiet. 

För att fånga medlemmarnas syn på ungdomsförbundets roll och dess 
relation till moderpartiet ombads respondenterna att ta ställning till två 
olika påståenden om ungdomsförbundets viktigaste roll i förhållandet 
till moderpartiet (se figur 4.12). En stor majoritet (82 procent) instäm-
mer i påståendet att ungdomsförbundets viktigaste roll är att påverka 
moderpartiets politik. För Ung Vänster är det dock bara drygt hälften (57 
procent) av de tillfrågade som instämmer i påståendet. 

När respondenterna tillfrågas om sin inställning till det andra perspek-
tivet och påståendet att ungdomsförbundets viktigaste roll är att stödja 
beslut fattade av moderpartiet, är det betydligt färre som instämmer. 
Bland samtliga respondenter är det 30 procent som tycks ansluta sig till 
tanken om att ungdomsförbundet främst ska ses som en stödtrupp till 
moderpartiet. Betydligt fler ungsvenskar, 61 procent, instämmer dock. 
En rimlig förklaring till detta är att Ungsvenskarna till skillnad från 
övriga ungdomsförbund inte är fristående från moderpartiet. 
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Figur 4.12 Syn på ungdomsförbundets relation till moderpartiet. Andel 
som instämmer, per ungdomsförbund. Procent. 123 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

Givet att det finns en tydlig övervikt bland medlemmarna kring att 
ungdomsförbundet framförallt ska påverka moderpartiets politik blir det 
intressant att även undersöka i vad mån medlemmarna faktiskt upplever 
att moderpartiet erbjuder möjlighet att påverka. Tidigare forskning om 
interndemokrati har indikerat att medlemmars inflytande skiljer sig åt 
mellan partierna (Bolin et al. 2017; Bolin & Kosiara-Pedersen 2019). 
Det finns också vissa skillnader vad gäller ungdomsförbundens formella 
representation i moderpartiet. I Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet ges ungdomsförbundet rösträtt vid partier-
nas högsta beslutande organ genom att de får utse ombud (Bolin 2019). 
Givet att det handlar om ganska få ombud ska det reella inflytandet som 
detta innebär inte överdrivas. Det indikerar dock att ungdomsförbunden 
i dessa partier getts åtminstone symboliskt inflytande. 



I enkäten ställdes frågor om dels i vad mån respondenterna instämmer 
i påståendet att de kan påverka partiets politik och dels påståendet att 
moderpartiets ledning generellt tar hänsyn till ungdomsförbundets åsikt. 

I figur 4.13 presenteras andelen som instämmer i att de upplever att 
de kan påverka partiets politik med mörkare staplar. Cirka tre fjärdedelar 
(77 procent) uppger att så är fallet. Det finns vissa mindre skillnader 
mellan ungdomsförbunden. 83 procent av Grön Ungdoms medlemmar 
upplever sig kunna påverka Miljöpartiets politik. Ung Vänster är det för-
bund där minst andel medlemmar (67 procent) instämmer i påståendet. 

Andelen som instämmer i påståendet att moderpartiet generellt sett 
tar hänsyn till ungdomsförbundets åsikt är något lägre. Totalt sett är 
det något över hälften (59 procent) av respondenterna som instämmer i 
det påståendet. Här är spridningen också något större än för påståendet 
att medlemmen själv kan påverka partiets politik. Medan ungefär 7 av 
10 medlemmar i MUF, Grön Ungdom och Ungsvenskarna tycker att 
moderpartiet är lyhörda mot ungdomsförbundet är det en minoritet av 
medlemmarna i LUF (43 procent) och Ung Vänster (42 procent) som 
upplever att ungdomsförbundets åsikter beaktas. 
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Figur 4.13 Syn på möjligheterna att påverka moderpartiet. Andel som 125 
instämmer, per ungdomsförbund. Procent. 
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Framtida engagemang 
Ungdomsförbunden lyfts ofta fram som den viktigaste rekryterings-
källan för de politiska partierna. Något tillspetsats har de till och med 
benämnts som ”morgondagens ledare” (Bruter & Harrison 2009b) och 
”demokratins framtid” (Bruter & Harrison 2009a). Det finns också visst 
stöd i forskningen för att ungdomsförbunden är centrala för att försörja 
partierna med framtida politiker. I en studie av flamländska kommuner 
framkom till exempel att cirka 40 procent av de folkvalda hade en 
bakgrund som medlem i partiets ungdomsförbund (Hooghe et al. 2004).

 Samtidigt som det finns en etablerad bild av ungdomsförbunden som 
den kanske viktigaste rekryteringskanalen till moderpartierna kan det 
vara på sin plats att upprepa att det ovan visats att medlemmarna i någon 



mån trycker på andra motiv än just ambitionen om en framtida politisk 
karriär. Mot bakgrund av detta torde moderpartierna – likt alla dem som 
observerat partiernas medlemsnedgång med oro – glädjas av respondent- 
ernas syn på sitt framtida politiska engagemang. Bland de som besvarade 
enkäten planerade inte mindre än 90 procent att fortsätta som medlem 
i moderpartiet efter det att man inte längre är kvar i ungdomsförbundet 
(se figur 4.14). Även om viljan till ett fortsatt partipolitiskt engagemang 
är hög bland samtliga ungdomsförbund finns skäl att särskilt nämna 
den närmast unisona viljan i Ungsvenskarna där 98 procent (201 av 206 
respondenter) planerar för fortsatt medlemskap. I vilken mån detta är en 
effekt av att medlemskap Ungsvenskarna kräver medlemskap i Sverigede-
mokraterna eller om det finns en extra stor benägenhet till partipolitiskt 
engagemang är dock oklart. 

Enkätsvaren ger även en indikation på att ungdomsförbunden kan 
vara en viktig källa till framtida politiker. En liten majoritet (55 procent) 
av de tillfrågade uppger att de är intresserade av att själva kandidera 
för partiet en dag. Högst benägenhet återfinns bland Ungsvenskarnas 
medlemmar (70 procent) medan färre än en tredjedel (30 procent) av 
Ung Vänsters medlemmar uppger sig vilja ställa upp i val. 126 
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127Figur 4.14 Synen på fortsatt medlemskap i moderpartiet och på att själv
kandidera. Andel, per ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 

Medan det inte finns någon könsskillnad vad gäller framtida planer på 
ett fortsatt partimedlemskap framkommer att män är betydligt mer 
intresserade av att kandidera en dag. Medan 62 procent av de manliga 
respondenterna instämde i detta påstående uppger färre än hälften av 
kvinnorna (47 procent) att en kandidatur är något som lockar. 

Givet att många unga har ett stort politiskt intresse (Amnå & Ekman 
2013) kan man fråga sig varför så relativt få ändå söker sig till organiserad 
politik. En potentiell orsak är att politiskt engagemang är förenat med 
negativa konsekvenser som inte anses uppvägas av de fördelar som till-
kommer med ett medlemskap. Det har t.ex. framhållits att ett det riskerar 
att vara socialt stigmatiserande (Bruter & Harrison 2009a; Scarrow 2015) 
och att vara partipolitiskt ”märkt” kan medföra materiella kostnader 
exempelvis genom försämrade karriärvägar utanför politiken (Fjellman & 



Figur 4.15 Medlemskapet i ungdomsförbundet har haft negativ påver-
kan på någon av följande förhållanden: familj, vänner, kollegor. Andel, 
per ungdomsförbund. Procent. 
Källa: Ungdomsförbundsundersökningen 2020 
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Rosén Sundström 2021). Bland dem som är aktiva online eller innehar 
partipolitiska ämbeten eller är folkvalda finns dessutom risken att utsättas 
för hot eller hat (Fjellman et al. 2018; Midtbøen 2017). 

Då enkäten endast riktades till befintliga medlemmar finns begränsade 
möjligheter att besvara varför många unga inte väljer att engagera sig 
partipolitiskt. För att närmare undersöka frågan om eventuella negativa 
konsekvenser av medlemskap ställdes dock en fråga om medlemskapet i 
ungdomsförbundet har haft negativ påverkan på förhållandet till familjen, 
vänner eller kollegor. Som framgår av figur 4.15 är det en liten, men knap-
past obetydlig, andel av de tillfrågade som uppger att medlemskapet haft 
negativ påverkan. Lite drygt en av sex respondenter (17 procent) tillstår 
detta. För Ungsvenskarna är denna andel så stor som 30 procent. Givet att 
frågan inte närmare ger möjlighet att utröna vad den negativa påverkan 
bestod i är det svårt att dra några mer långtgående slutsatser. Det kan dock 
noteras att Sverigedemokraterna även är överrepresenterat bland förtroen-
devalda som uppger att de utsatts för trakasserier, hot och våld (Brå 2019). 



Avslutning 
Frågan om ungdomars politiska engagemang har hitintills främst 
undersökts med avseende på valdeltagande och politiskt engagemang 
inom icke-partipolitiska sammanhang. Detta är såväl märkligt som 
olyckligt. Trots återkommande varningar om partiernas sviktande hälsa 
så förblir de den huvudsakliga kanalen mellan medborgarna och den of-
fentliga makten. Givet att de politiska ungdomsförbunden är den kanske 
allra viktigaste inkörsporten till de politiska partierna är det centralt att 
vi skaffar oss kunskap om vilka som engagerar sig, vad de gör och hur de 
upplever sitt medlemskap. 

Denna studie bygger på den första genomförda enkäten som riktats 
specifikt mot medlemmarna i de svenska riksdagspartiernas ungdomsför-
bund. Enkätsvaren ger oss en god bild av dagens medlemmar. Åldersmäs-
sigt domineras de av personer mellan 15 och 22 år. Könsfördelningen är 
överlag relativt jämn, men det finns betydande skillnader mellan de olika 
ungdomsförbunden. 

Det kan också slås fast att tidigare anekdotiska uppgifter gällande 
ungdomsförbundens relativa radikalism åtminstone till viss mån ges em-
piriskt stöd. I genomsnitt placerar sig ungdomsförbundens medlemmar 
längre ut åt kanterna på en politisk höger-vänsterskala än var de placerar 
sina moderpartier. Vidare framkommer att frågor av icke-ekonomisk 
karaktär tycks vara de viktigaste. Miljö, invandring och integration samt 
brottslighet ligger alla i topp även om frågor kring välfärd och sjukvård 
också hamnar högt upp. I vad mån detta kan ses som en effekt av att 
enkäten var i fält mitt under coronapandemin får framtida undersök-
ningar utvisa. 

Medlemmarnas relativa radikalism kan möjligen också anses ligga i 
linje med att den dominerande synen är att ungdomsförbundets viktigas-
te roll är att påverka moderpartierna snarare än att främst stödja dem i 
deras målsättningar. 

Analysen ger till viss del också en något mer komplex bild av ung-
domars motiv till medlemskap än vad tidigare forskning visat. De flesta 
medlemmar uppger en palett av olika incitament av politisk, social och 
materiell karaktär. Den huvudsakliga skiljelinjen tycks gå vid huruvida 
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det senare är viktigt eller ej. Således är de flesta unga som engagerar sig 
i politiska ungdomsförbund intresserade av att såväl påverka politiskt 
som att finna ett socialt sammanhang. Men även om många inte främst 
engagerar sig för en framtida politisk karriär ger enkäten ändå positiva 
signaler för dem som oroats för det minskade partipolitiska engagemang-
et. De allra flesta ungdomsförbundsmedlemmar planerar för ett fortsatt 
medlemskap i moderpartiet och många är dessutom intresserade av att stå 
till förfogande som kandidat i framtida val. 

Vissa orosmoln kan dock skönjas. Även om den mansdominans 
som tidigare dokumenterats inom den formella politiken har minskat 
framkommer betydelsefulla könsskillnader. Män är generellt mer 
motiverade av materiella incitament än kvinnor och blir således medlem-
mar i högre utsträckning för att göra en politisk karriär. Männen är också 
överrepresenterade bland dem som uppger att de fortsatt sitt engagemang 
i ungdomsförbundet för att de är intresserade av att kandidera i framtida 
val liksom bland dem som uppger att de tycker det är viktigt att delta 
på moderpartiets möte. Att en större andel män än kvinnor uppger att 
de deltog i kampanjaktiviteter mer än en gång i veckan i valrörelsen 
2018 liksom att de i genomsnitt lägger två timmar mer per vecka på sitt 
politiska engagemang är ytterligare indikationer på en könsdimension 
i ungdomsförbundsmedlemskapet. Givet att ungdomsförbunden är 
den kanske viktigaste rekryteringskanalen av framtida politiker finns en 
risk att den fortfarande existerande övervikten av män bland politiskt 
förtroendevalda lever vidare. 

Kanske kan ungdomsförbunden själva också dra lärdomar av enkätens 
resultat. Även om få utförliga frågor ställts kring ungdomsförbundens 
rekrytering av nya medlemmar är det värt att notera att få av dagens 
medlemmar har värvats. Istället blir de flesta medlemmar genom egna 
initiativ eller på förslag av en vän eller en familjemedlem. En hög andel 
uppger även att de har familjemedlemmar som varit partimedlemmar. 
Resultaten tycks ligga i linje med aktuell forskning från en brittisk 
kontext där en slutsats som dras är att en orsak till partiernas medlems- 
nedgång är att rekryteringen inte är tillräckligt utvecklad (Rainsford 
2017). I vad mån detta förhållande gäller för de svenska ungdomsorgani-
sationerna kan dock inte besvaras utan vidare forskning. 
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