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Sammanfattning   

Syftet med uppsatsen är att bidra till forskningen om politiskt förtroende bland unga i Sverige, 

genom att skapa en djupare kunskap och förståelse för ungas förtroende för politiska partier. Det 

teoretiska ramverket bygger på tidigare forskning om vilka faktorer som kan tänkas påverka 

förtroende. Erfarenhetskapital, livsfaser och individens tolkning används som verktyg vid analys av 

resultatet. Det empiriska materialet för att besvara syfte och frågeställning har samlats in med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer med personer mellan 16 och 26 år. Resultatet pekar på relation 

mellan upplevd kunskap och intresse hos individen, vilket i sin tur hänger samman med förtroende 

för politiska partier. Intresse skapas av att en upplevd kunskap tycks finnas, samtidigt som kunskap 

genererar i intresse för politiken och där dessa två ger effekt på förtroende för de politiska partierna.  

Keywords: politiskt förtroende, unga, partier, politiskt tillit, upplevd kunskap, politiskt intresse  
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1. Inledning  
Detta kapitel inleder med en översikt av tidigare kunskap inom det valda ämnet samt studiens 

problemformulering. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställning samt vad studiens 

avgränsning. 

1.1 Problemformulering  

Abdelzadeh skriver att ”vi lever i demokratins tidsålder” och att många av väldens stater idag 

betecknas som demokratier eller strävar efter att införa någon form av ett demokratisk styre. 

Demokratin som ideal och dess grundläggande värderingar har bland många av världens länder ett 

starkt stöd. Samtidigt finns ett politiskt missnöje som tilltar och växer sig starkare för var dag, ett 

missnöje med politiska institutioner och med hur denna demokrati faktiskt fungerar i praktiken 

(Abdelzadeh, 2015: 609). Medborgare runt om i demokratiska länder blir allt mer skeptiska och 

kritiska mot de förtroendevalda och politiska aktörerna och Sverige är inte på något sätt förskonad 

från detta (ibid, 2015: 613).  

Sverige är en representativ demokrati där medborgarna styr indirekt via representanter som utses i 

val och där de politiska partierna tillhandahåller dessa representanter. Barrling och Holmberg 

(2018) beskriver deras funktion i relation till demokrati med att ”Alla hittills existerande moderna 

demokratier har varit baserade på politiska partier. Utan fungerande parter, ingen 

demokrati.” (2018:18). Den indirekt representativa demokratin i Sverige som är baserad på partier 

har länge varit den dominerande styrformen, men en förändring har skett. Partiernas ställning i 

Sverige är försvagad och det är ett hot mot den traditionella demokratin (Barrling & Holmberg, 

2018: 18). De politiska partierna är medborgarnas förtroendevalda, med detta menas att 

medborgarna har givit dem sitt förtroende att representera dem och styra åt deras vägnar (Ahlbäck, 

1994: 114).  

Förtroende för den representativa demokratin och partierna är viktigt i relation till en stabil 

demokrati och den lägger grunden för hur ett produktivt medlemskap kan skapas (Torney-Purta, 

Richardson & Barber, 2004:1). Förtroende är den kedja som förenar medborgarna till de 

institutioner som är avsedda att representera dem, finns detta ökar såväl legitimiteten som 

effektiviteten hos den demokratiska regeringen (Mishler &Rose, 2001: 30). En högre nivå av 

förtroende tillåter individer i ett samhälle att utforska, experimentera och förnya sig i sitt politiska 
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och medborgerliga deltagande. En viss grad av förtroende utgör en plats i en ung persons utveckling 

av politisk identitet, för politiskt deltagande, för en känsla av medborgerligt ansvar- och politisk 

effektivitet (Torney-Purta, Richardson & Barber, 2004: 15-16). 

Att diskutera förtroende i relation till politik är inte ett nytt fenomen, relationen mellan dessa två 

begrepp diskuterades redan av filosoferna Thomas Hobbes och John Locke och då i relation till den 

dåvarande kungamakten. Enligt Locke vilar kungens makt på ett förtroendeuppdrag (trust) och 

medborgarna i riket kan därför återkalla, ta tillbaka makten från kungen om han tappar förtroendet 

från dem. Förtroende som begrepp har varit ett ämne som tidigt har engagerat oss i relation till stat 

och individ. Att kunna lita på andra människor är viktigt, ett brutet förtroende medför sorg och vi 

känner besvikelse inför den som vi inte längre kan lita på, något som också kan kopplas samman till 

relationen mellan medborgare och stat. Det politiska förtroendet är den länk som kopplar ihop oss 

medborgare med den stat vi lever i, som ger det politiska systemet legitimitet och som gör vårt 

samhälle möjligt. Skulle detta brista och medborgarna inte längre känner att de kan lita det politiska 

systemet, att de politiska partierna och politikerna inte längre förtjänar förtroende, vad händer då 

(Norén Bretzer, 2005: 1)?  

Under 2016 utfördes av analysföretaget Ungdomsbarometern en undersökning bland 16 000 

personer mellan 15 och 24 år som visade att det politiska intresset för personer mellan denna 

åldersgrupp ökar i Sverige. Sedan millennieskiftet har intresset för inrikes-, utrikes och 

samhällsfrågor gått från 31 procent till 42 procent (2016).  Samma undersökning visar dock de 

något problematiska siffrorna att endast 3 procent av de tillfrågade anser sig ha ett mycket stort 

förtroende för politiska partier och en majoritet på 63 procent hade inget eller litet förtroende för 

politiska partier (Ungdomsbarometern, 2017). Vad känner de unga om förtroende till de politiska 

partierna, mer än att 63 procent säger sig ha inget eller litet förtroende till dem? 

Det denna undersökning vill bidra med är en ökad förståelse till hur unga reflekterar kring politiskt 

förtroende och närmare bestämt förtroende till politiska partier. Bidra till den övergripande 

forskningen om vad som förklarar ett lågt förtroende bland unga. Kan samtalen med dessa 

medborgare bidra till att finna nya förklaringar, kan det tillföra något nytt som inte kommer fram 

vid redan färdiga svarsalternativ ? Studien syftar därför inte till att mäta hur mycket eller lite 
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förtroende som respondenterna har eller endast visa på om förklaringsfaktorer från tidigare 

forskning går att överföra på de svenska ungdomarna och unga vuxna.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att bidra till forskningen om politiskt förtroende bland unga i Sverige, 

genom att skapa en djupare kunskap och förståelse för ungas förtroende för politiska partier. Genom 

en kvalitativt förhållningssätt till de ungas egen föreställningsvärld söker studien komplettera 

existerande surveybaserad forskning. Studien kommer att utföra intervjuer med personer mellan 16 

och 26 år och följande frågeställning kommer vara ledande: 

 ”Hur resonerar och reflekterar unga över det egna förhållningssättet till politiska 

partier?’’’ 

1.3 Avgränsning 

Studien undersöker förtroende för politiska partier på nationell nivå, även om några av 

respondenterna gör vissa hänvisningar till lokal nivå. Studien avser inte att undersöka förtroende för 

politiska partier utanför Sverige utan riktar sig mot unga svenskar som är bosatta i Sverige. Med 

utgångspunkt av en kvalitativ undersökning samt dess syfte och frågeställning faller det sig inte att 

undersökningen kommer att förklara hur alla unga resonerar och reflekterar, eller belägga kausala 

samband (Bryman, 2011:168).   

1.4 Disposition 

Inledande kapitel har det förklarats varför denna studie är utfärdad med problemområde samt med 

tillhörande syfte och frågeställning. Kapitel två består av tidigare forskning kring förtroende och 

teoretiskt ramverk med fokus på unga. I kapitel tre redovisas uppsatsens val gällande metodologi. I 

det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat med en tillhörande analys där koppling till studiens 

valda teori görs. I kapitel fem redovisat för de övergripande slutsatser för uppsatsen, diskussion och 

förslag på vidare forskning inom ämnet. Kapitel sex innehåller referensförteckning och avslutande 

kapitel innehåller studiens bilagor.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom politiskt förtroende som är av relevans för att ge 
en övergripande bild av vad som tidigare är gjort inom området och vad denna undersökning tar 
vid och inspirerats av.  

2.1 Förtroende och tillit 

Även om förtroende som begrepp är omtvistat finns det viss konsensus om vad det innefattar. 

Förtroende eller tillit är rationellt, vilket innebär att en individ gör sig sårbar inför någon annan, 

individ, grupp eller institution. Vi är sårbara eftersom någon annan har förmåga att skada oss. Ett 

förtroende är heller inte ovillkorligt, det kräver något av den andre och ges till specifika individer 

eller institutioner över specifika områden. Som exempel kan medborgare överlåta sina liv till 

regeringen under krigstid, men inte lita på att tjänstemännen förvaltar statens pengar rätt under 

fredstid. Förtroende är ett bedömande som begreppsmässigt är tudelat, antingen har vi förtroende 

eller misstro. Eller också ett mer graderat sätt, att vi antingen har förtroende eller misstror till en 

viss grad, eller också att man varken litar på eller misstror. Hur vi bedömer vårt förtroende 

återspeglar tron på den andra personen, gruppen eller institutionens trovärdighet (Levi & Stoker, 

2000: 476). Denna förklaring kan ses som en övergripande förklaring till begreppet, men det är 

också viktigt att specificera begreppet beroende på vad som skall undersökas.  

Att prata om förtroende i det stora hela går inte, utan begreppet måste specificeras mot sitt objekt. 

Syftet med denna undersökning är att bidra till forskningen om politiskt förtroende bland unga 

genom att skapa en djupare kunskap och förståelse för ungas förtroende för politiska partier. Därför 

är det begreppet politiskt förtroende som skall sättas i kontext till objektet, vilket blir politiska 

partier. Vi kan jämföra det med social tillit som begrepp kan innefatta både tillit till ens familj och 

vänner, ens grannar och samhälle man lever i till att betyda tillit till medborgare utanför landets 

gränser (Norris, 1999:2). Politiskt förtroende kan som enligt Norén Bretzer avses förtroende för 

demokratin, för demokratins institutioner och för politikerna. Det bygger på en definition om att 

förtroende definieras i abstraktnivåer eller dimensioner (Norén Bretzer, 2005: 1-2). Förtroende 

beskrivs som en individbunden attityd, med detta menar hon att förtroendet hos en individ uppstår 

inom ramen för deras samspel med övriga medborgare och med samhället. Norén Bretzer (2005) 

förklarar det som ”Medborgare som är bärare av olika nivåer av politiskt förtroende utsätts 

ständigt för olika slags stimuli som har med politk och politiker att göra. Utifrån dessa erfarenheter, 

uppfattningar, information och känslor formas det politiska förtroendet.” (s. 14-15). Politiskt 
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förtroende är något som utvecklas och i samspel med andra medborgare och samhälle är det 

föränderligt och formbart.  

Förtroendet är också starkt associerat med olika typer av variabler som kan tänkas mäta eller 

förklara vad som ger förtroende hos medborgarna. Enligt Newton (2001) kan dessa vara  politiskt 

intresse, stolthet för nationella politiska system eller tilltro för en transparant regering, eller också 

förtroende för regeringen. Likt Norén Bretzer (2005) förklaras politiskt förtroende som någonting 

som vi lär oss indirekt, på distans, och i samspel med andra medborgare, samhälle och där media 

spelar en stor roll. När medborgarna bedömer förtroende för politiken handlar det om hur väl det 

politiska systemet presterar i deras ögon och det gäller såväl politiker, politiska partier och 

institutioner (Newton, 2001: 205). 

2.2 Tillit till andra och politiskt förtroende  

Vad kan tänkas vara de faktorer som ligger bakom hur människor bedömer sitt förtroende till olika 

politiska grupper och institutioner? I en undersökning från 2017 kommer Lennart Weibull fram till 

att det är egenskaper hos subjektet. Den som bedömer har större betydelse än objektet som skall 

bedömas, exempelvis en kommunpolitiker. Avsikten med hans undersökning är att fördjupa sig i 

förståelsen med vad som kan tänkas bestämma förtroendet för olika grupper, bland annat 

politikergrupper. För att bedöma sitt resultat utifrån ett större perspektiv gör han jämförelse med 

andra studier där förtroende för institutioner utförts. Weibulls undersökning är utförd i Skåne där 

data samlas in genom enkät med fasta svarsalternativ där frågan lyder: Allmänt sett, hur stort 

förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? (Weibull, 2017:83-84).  

Resultatet visar att svarspersoners ålder och politiska intresse är av större betydelse än exempelvis 

vilken del av en region som de bor i. Ideologi visar störst effekt gällande förtroende för riks- och 

regionalpolitiker, när det gäller riks- och kommunpolitiker visar sig politiskt intresse vara det som 

ger störst effekt. Går vi tillbaka till antagandet att det torde sig vara egenskaper hos den som 

bedömer, ställer Weibull sig frågan om det kan finnas andra förklaringsfaktorer som kan fånga upp 

individskillnader. Han vill här undersöka om det kan vara så att människor som har större tillit till 

andra människor också har större förtroende för politiker, vilket visar sig stämma. Tillit till andra 

har större effekt än både den demografiska och politiska faktorn. Ju mer en människa litar på andra 

människor, desto större förtroende har även dessa människor för politiker (Weibull, 2017:83-84).  
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I en tidigare undersökning från 1999 av Newton ges dock ett annat resultat. Den generella 

uppfattningen som han avser att testa är om social tillit och politisks förtroende är nära 

sammanlänkade, om de är två sidor av samma mynt. Den sociala tilliten antas vara en avgörande 

faktor för, eller påverkan på politiskt stöd av olika slag. Detta inkluderar stöd för det politiska 

samhället, förtroende för institutions och politiska ledare. Något som han ifrågasätter och lägger 

fram teorier och bevis för  att jämföra social tillit i kommunala och moderna samhällen, samt 

politiskt förtroende i moderna och nutida demokratier. (Newton, 1999: 176). Han kommer fram till 

att politisk förtroende har en svag relation till social tillit, han skriver att ens politiska förtroende 

tidigare var mer baserat på ideologi och social identitet, något som har ändrats. Nu handlar det mer 

om resultat och är beroende av den information vi får från andrahandskällor och hur de politiska 

objekten tycks prestera. Medier och andra individers information har en roll att spela idag hur vi 

uppfattar politikens arbete enligt Newton (ibid, 1999: 179-186).  

Det är alltså inte helt lätt att avgöra vad som anses ge effekt på politiskt förtroende, dessa två 

forskare tar upp liknade variabler men får olika resultat. Syftet med denna undersökning är att skapa 

en djupare kunskap och förståelse för ungas förtroende för politiska partier och för detta måste vi ta 

med oss vad den tidigare forskningen visar oss. För att skapa en intervjuguide som fångar upp 

förtroende tar denna undersökning därför med sig denna tidigare information om vad som anses 

påverka förtroende och genom samtalet se om det finns mer att hitta när de får chansen att prata och 

reflektera. Att exempelvis politiskt intresset samt ideologi framstod som betydande 

förklaringsfaktorer i Weibulls (2017), men inte i Newtons (1999) undersökning är något som denna 

undersökning tagit fasta på och är med som frågor i intervjuguiden. Det diskuteras hur stort intresse 

de har för bland annat politiska samhällsfrågor, politk och partier,  samt om det är ämnen som de 

diskuterar med vänner och familj. Weibulls resultat om att tillit till andra människor som visar på 

stor effekt tas också vidare för användning i denna undersökning.   

2.3 Unga medborgare och förtroende för institutioner  

Unga medborgare i EU (Europeiska Unionen) som håller vår framtid i sina händer behöver vara 

aktivt engagerade inte bara i det samhälleliga och politiska livet inom deras egna land men också i 

det bredare europeiska samhället. Detta skriver Motti-Stefanidi och Cicognani i en artikel från 2018 

som undersöker om och på vilket sätt unga européer identifierar sig med EU, förtroende för EUs 
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institutioner och hur de engagerar sig i frågor som rör EU, samt vilka samhälleliga och proximala 

nivåer och/eller attribut på individuell nivå som främjar eller hämmar unga människors aktiva 

medborgarskap i europeiska sammanhang. Undersökningen skall även ge en bättre förståelse för 

vilka faktorer som främjar eller hämmar unga EU-medborgares engagemang, deltagande och ett 

aktivt medborgarskap på europeisk nivå (Motti-Stefanidi & Cicognani, 2018: 243). Respondenterna 

i projektet är uppdelade i två grupper vilka är 15-18 år och 20-26 år, där de använder både 

kvantitativ och kvalitativ metod för insamling av data (Motti-Stefanidi & Cicognani, 2018: 245).  

Artikels ingång är den ekonomiska krisen som drabbade de flesta länderna i EU, vissa mer än andra, 

och där de unga är en av de grupper som drabbas hårdast. Ungdomsarbetslösheten skenade under 

krisen i länder som Grekland och Spanien där effekten är en generation som försvinner bort, lämnar 

sina hemländer för att finna arbete någon annanstans, i något annat land. Data från 

Europabarometern 2013 visar att ungas förtroende för EU, samt de nationella politiska 

institutionerna minskar samtidigt som unga mellan 15-24 visar på positiva attityder mot EU och 

Europeisk integration. Länderna som är medlemmar i EU är deltagande representativa demokratier, 

det är ett aktivt medborgarskap och förtroende för EU-institutioner är avgörande för dess 

fortsättning och stärkandet av projektet EU (Motti-Stefanidi & Cicognani, 2018: 244). Det finns en 

liknelse med Ungdomsbarometerns undersökning från 2017 att finna här, ett tecken på en ung 

generation vars förtroende för de politiska institutionerna minskar (Ungdomsbarometern, 2017) och 

där mer forskning om hur de unga faktiskt reflekterar kring politiskt förtroende är av vikt.  

Artikel är ett resultat från sex olika studier där några av resultaten är relevant för denna 

undersökning. Den första var en textanalys av tvärvetenskaplig litteratur. Målet var att diskutera och 

undersöka hur begrepp som ungdomsaktivt medborgarskap, samt det civila och politiska 

deltagandet har adresserats av de vetenskapliga och akademiska samfunden, ur ett kritiskt och 

reflekterande perspektiv. Resultatet är att den dominerande normativa föreställningen om de ungas 

politiska deltagande och medborgarskap som finns i litteraturen, vilket ligger till grund och 

legitimerar politiken vars syfte är att förbättra de ungas sociala integrerande i Europa, kan ha 

motsatt effekt och istället skapa en exkluderade effekt. Detta kan tyckas vara en förklaring till 

varför unga känner missnöje och brist när det kommer till förtroende för EU (Motti-Stefanidi & 

Cicognani, 2018:246). Detta visar på att det behövs ny forskning kring ungdomar- och unga vuxna i 
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relation till politiskt förtroende, både internationellt som nationellt. Den tidigare normativa 

föreställningen om hur unga är eller bör vara behöver förnyas. 

Resultatet från den fjärde studien tyder på att ett förtroende för institutioner bland unga EU-

medborgare är relaterat till socioekonomiska resurser på olika nivåer som individ, skola och 

landsnivå. Den socioekonomiska bakgrunden och möjligheten till att lära som om Europa i skolan 

är starkare relaterade till deltagande på europeisk nivå än nationell. Ekonomiska problem och social 

ojämställdhet minskar ungas förtroende för institutioner samt deras deltagande gränsöverskridande 

aktiviteter (ibid, 2018:247). Resurser tycks vara relevant i studie av förtroende och i form av 

ekonomisk resurs som i att skolan ger unga den kunskap de behöver för att kunna relatera och 

förstår det politiska systemet. I denna studie syftar de till den Europeiska Unionen främst, men 

också till den nationella nivån.   

2.4 Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter 

”Tillit förhåller sig till tiden, har någon form av riktning (man skulle kunna säga att den är 

transitiv), bygger  på information och är förknippad med värderingar.” (Grosse, 2012:3) 

I Grosses avhandling från 2012 handlar om att ungdomar som grupp har mindre förtroende för 

institutioner av olika slag, vilket främst gäller de politiska. Ungdomar utvecklar ofta ett närmast 

cyniskt drag jämfört med äldre personer och att just tillit bland unga tycks visa på ett ganska stabilt 

mönster, det är lågt och har varit så över lång tid (Grosse, 2012: 31-32). Som tidigare nämnts i 

tidigare forskning finns det inte någon entydig definition av begreppet tillit eller förtroende. Olika 

forskare utgår från olika dimensioner av tillit vilket är något som Grosse knyter an till i sin 

avhandling. De mest övergripande elementen som hon finner i de olika definitioner av tillit anser 

hon att tid, riktning, information och värderingar vara de mest centrala elementen som står i relation 

till tillit (Grosse, 2012: 3).  

Avhandlingen fokuserar på yngre därför att denna grupp generellt tycks ha ett mindre tillitsfullt 

förhållande till sin omgivning i jämförelse med personer i medelåldern ,där denna undersökning 

fann likheter i intresset för den yngre befolkningen i Sverige. Det är tillit i olika åldersgrupper och 

livsfaser som avhandlingen intresserar sig för och där hon tar avstamp i livsloppsteoretiska begrepp 
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för att kunna närma sig det materialet som samlats in. Hennes definition av begreppet livslopp 

utgörs av tid, ordning eller följd, samt att individens samspel med den sociala omvärlden utgör 

centrala element. Anledningen till varför livsloppsforskning anses vara intressant är hur den utgår 

efter en holistisk syn på människan samt att den är grundar sig i en dynamisk världsbild. Med detta 

menas att den har ett synsätt som utgår från att människor och deras omgivning hela tiden är 

föränderlig. Tillit som fenomen är komplext, det existerar inte bara här och nu utan det utvecklas 

och förändras över tid och inom ramen för sociala interaktioner, vilket gör livsloppsforskningen till 

en användbart verktyg för studie av tillit (Grosse, 2012: 4).  

Dimensionerna är kopplade till attityd kom fram genom en explorativ faktorsanalys av hennes 

enkätfrågor där sex faktorer framstod som meningsfulla, dessa var: kända, okända, lokala eliter, 

normativ, trygghet, handling och erfarenhet (Grosse, 2012: 82-98). Hennes resultat visar ett svalt 

intresse bland dem unga vuxna endast 16 procent av 18 till 29-åringarna angav att de har ett mycket 

stort eller ganska stort förtroende för lokala eliter och specifikt de styrande partierna i din kommun. 

Från de intervjuer som gjort framkommer också att de personer som anser sig ha stor tillit i det stora 

hela också har det för olika offentliga institutioner. Det finner sig därför klokt att till intervjuguiden 

även ta med frågor som rör tillit till andra personer, om man litar på folk i allmänhet, vem dom litar 

mest på och även förtroende till regering och riksdag som ett komplement till partierna (Grosse, 

2012: 100-107).  

I ljuset av hennes empiriska material från både intervjuer och enkätsvar visar det det tydligt att tillit 

formar relationer och hon väljer att kalla det närhetsprincip, vilket betyder att tillit är riktad mot 

någon som kan vara en person eller personer och något som kan utgöras av organisationer eller lite 

mer abstrakta fenomen som ”samhället” i stort. Det betyder alltså att beroende på vem tilliten riktas 

mot så varierar den, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Kvaliteten i närhetsprincipen syftar på    

att ju närmare vi står objektet och desto viktigare den är för oss som skall ge tillit, desto mer 

grundläggande och villkorslös är den. Att den är av kvantitativ form handlar om tillitens grad av 

intensitet i jämförelse med olika tillitsobjekt och livsarenor, samt hur allmänt förekommande tillit 

till olika människor eller grupper är om man kollar på hela befolkningen. Om fallet är sådant att fler 

medborgare säger sig ha tillit eller förtroende till närstående tillitsobjekt eller om det är så att de 

mer abstrakta och opersonliga objekten ges tillit till (Grosse, 2012:129). Genom intervjuerna är det 

alltså lämpligt att vara uppmärksam på hur intervjupersonerna pratar om förtroende, hur det 
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utrycker sina tankar kring hur det riktat mot politiska partier. Går det att utläsa en skillnad mellan de 

olika åldrarna även bland de personer som denna undersökning har talat med då även tycks vara så 

att tillit till olika objekt även tycks vara förknippade med individernas erfarenhet, vilket tyck växa 

med åldern (Grosse, 2012:130) 

Resultaten av Grosses studie visar sig en komplex bild när hon undersöker de olika faktorer som 

potentiellt kan påverka tillit. Både en individs individuella egenskaper och erfarenheter tycks vara 

av betydelse för olika dimensioner av tillit. Unika kombinationer av faktorer tycks förklara var och 

en av dimensionera. Vidare visar Grosses resultat på att ålder först och främst skall tolkas/förklaras 

som en fas i livet som påverkar tilliten. Genom livet förändras de faktorer som beskrivs som 

individuella egenskaper och vårt sätt att tänka, vilket i sin tur tycks influera och påverka tillit. Att 

befinna sig i olika livsfaser betyder också att ha gått igenom olika typer av erfarenheter, även hur 

många gånger du kan ha upplevt och gått igenom dessa. Vidare kan hon även se att tajmingen tycks 

vara en viktig ingrediens som bidrar till dynamiska tolkningsmönster. Det är inte bara individens 

erfarenhet som är av betydelse vid tillit, men även individens tolkning och värdering och hon 

föreslår att begreppet erfarenhetskapital är att beteckna som en resurs som kan vara en partiell 

förklaring av de omfattande skillnaderna vi observerar mellan individer i olika livsfaser. Vilket kan 

beskrivas som lifscykelpåverkan (Grosse, 2012: 258-259). 

Mer erfarenhet tycks enligt Grosse gynna tillit och exempel på detta är att positiva erfarenheter med 

institutioner återspeglar sig i större förtroende och att negativa ger mindre förtroende. Lika så spelar 

även andras erfarenheter in vid värdering av förtroende. Negativa upplevelser eller antydningar från 

andra kan göra att ens personliga värdering påverkas och hon talar om att en effekt skulle kunna 

vara rykten (Grosse, 2012: 239). Det är dock inte alltid som negativa händelser betyder minskad 

tillit enligt Grosse, utan snarare att inte inne erfarenhet, att inte veta vad något innebär som kan leda 

till att människor blir misstänksamma eller avvaktande. En snabb tolkning av detta är att om unga 

generellt har lågt förtroende för institutioner och enligt Ungdomsbarometern (2017) politiska 

partier, bör det av intervjuerna komma fram att brist på erfarenhet kan vara källan till resultatet 

(Grosse, 2012: 250).  
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3. Metodologi 
I detta kapitel kommer studiens val av metod att redovisas och varför den ansågs lämpligast för att 

kunna besvara studiens syfte och problemformulering.  

3.1 Forskningsansats 

Det valda genomförandet av den samhällsvetenskapliga forskning bestämmer utfallet om din 

forskning kommer befinna sig i en kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi där det finns 

grundläggande skillnader dem mellan. Den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord och hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, till skillnad från den kvantitativa där 

kvantifiering under insamling och analysen av data är av vikt (Bryman, 2011: 39-40). Det är hur 

individerna uppfattar och tolkar sin verklighet som studien syftar till att undersöka och fånga upp, 

något som den kvalitativa forskningsmetod ger möjlighet till. Det är hur något upplevs eller sker, 

alternativt vad för slag någonting är som är varför en kvalitativ studie välj framför en kvantitativ, 

där det handlar om hur mycket av ett visst slag som studien vill finna ut (Kvale & Brinkman, 2014: 

160). Denna uppsats syfte samt frågeställning analyseras kvalitativt, då det är unga människor och 

deras förtroende till politiska partier, hur det uppfattas, som studien avser att studera. Insamlingen 

av det empiriska materialet kommer därför att vara av ett tolkande slag varpå den befinner inom den 

kvalitativa forskingsstrategin (Ahrne & Svensson, 2015: 9-10). Studien som har utförts har både 

deduktiva och induktiva slag, dels för att studiens tar med sig tidigare forskning om vad som kan 

ligga bakom förtroende bland medborgare, att läsa in sig på forskning för att bland annat skaffa sig 

en uppfattning kring vilka frågor som är viktiga att få med i intervjuerna. Studien är induktiv i den 

bemärkelsen att vid analysen av resultatet är öppen för nya förklaringsmodeller till den 

övergripande forskningen. Det handlar inte om att testa tidigare teorier för att sedan checka av 

begrepp eller förklarande faktorer mot vad tidigare forskning säger utan att bidra med till den 

övergripande forskningen och teorier (Bryman, 2011:26-27).  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Att använda sig av samtalet som metod anses särskilt användbart när det kommer till att fånga in 

olika uppfattningar och tankegångar som individer har, att ta dem upp till ytan för att kunna studera 

dem och hjälpa oss förstå olika fenomen, eller när nya områden skall utforskas (Merriam, 1994: 19). 

För att besvara och uppfylla syftet med studien ansågs samtalsintervju av semistrukturerad karaktär 

vara den metod som var lämplig för insamling av det primära empiriska materialet. Det är 
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respondenterna tankar och erfarenheter som ligger i fokus, som är av vikt för denna studien. Vad är 

deras tankar kring förtroende för politiska partier, finns det mönster att finna i deras svar, nya 

förklaringsmodeller som tidigare inte kommit till upp till ytan. Intervjuguiden (se bilaga 2) är 

utformad i relevans till studiens syfte och frågeställning och beroende på respondenternas svar 

tillkommer olika följdfrågor, det finns en öppenhet till att följa det färdiga frågeschemat men också 

till att fortsätta på intressanta spår som uppkommer under samtalet (Esaiasson et al, 2017: 236-237; 

Bryman, 2011:415).  

Den första intervjun utfördes på ett cafe i centrala Halmstad och resterande sju via videolänk genom 

Messenger och FaceTime. Videosamtal blev ett bra komplement då jag inte hade tillfälle att träffa 

resterande respondenter då de bodde i olika delar av landet och det skulle vara både tidskrävande 

och för en student, svårt ekonomiskt att åka runt till alla. Samtalen via videolänk gav mig helt 

enkelt möjligheten till att kunna samtala öga mot öga trots många mil mellan och där jag som 

intervjuare kunde avläsa när respondenten exempelvis pausade för att fundera. Detta skriver även 

Bryman (2011) om, hur den kvalitativa forskaren till skillnad från den kvantitativa eftersträvar att 

en relation till den personen som studeras. Jag anser själv att mötena med dem som skulle intervjuas 

blev lättare och mer avslappnade då vi kunde se varandra och etablera en mer personlig kontakt, 

detta är självklar endast min åsikt och jag kan inte tala för hur personerna som intervjuades kände 

(Bryman, 2011:413-414). Intervjuguiden (se bilaga 2) var konstruerat så att det startade med lättare, 

inledande frågor om respondenten som exempelvis ålder, intressen på fritiden och sysselsättning för 

att sedan smalna av och specificera sig mot politiskt intresse och slutligen förtroende. Studien har 

ställs samma frågor till samtliga deltagare, dock upptäcktes efter första intervjun att det var 

lämpliga att strukturera om frågorna för att samtalet skulle flyta på bättre. Detta kunde ha undvikits 

om en pilotintervju hade utförts (Bryman, 2011:419-420). 

3.3. Urval  

Inspirationen till studien kommer från Ungdomsbarometerns (2017) undersökning där bland annat 

frågan om unga- och unga vuxnas förtroende till politiska partier togs upp, något som också denna 

studie tog fasta på. Respondenterna till studien har varit mellan 15 och 26 år och urvalet var ett 

målinriktat, strategiskt urval vilket betyder att respondenterna till studien har valts ut efter sin 

relevans till studiens forskningsfrågor och teori. Eftersom studien riktar sig till att undersöka 

förtroende bland unga valdes därför respondenterna ut efter sin ålder (Bryman, 2011: 392). Jag kom 
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i kontakt med respondenterna via vänner vilka jag presenterade mitt forskningsområde för och som 

sedan kunde höra runt bland deras vänner och bekanta om vilka som kunde tänkas vilja medverka i 

studien. Respondenterna var för mig okända innan intervjun vilket är att föredra då det är lättare att 

hålla en vetenskaplig distans till okända människor vid intervju (Esaiasson et al, 2017: 268).  

Inom den kvalitativa forskningen pratar man ofta om teoretisk mättnad, vilket gör det svårt att i 

förväg bestämma hur många personer som skall intervjuas. Det finns idag inga precisa kriterier 

kring detta och syftet med studien är inte att ta fram en statistisk generaliserbarhet utan från 

resultatet av intervjuerna kunna generalisera det teoretisk (Bryman, 2011:436). Denna studie var 

inom ramen ung- och unga vuxna och vilka som faller inom dessa ramar skiljer sig från olika 

undersökningar. Själva gruppen unga vars gemensamma nämnare är ålder, kan bestå av 13-åriga 

personer som går i högstadiet till 29-åriga unga vuxna som har familj, egen bostad och ett arbete 

(Ungdomstyrelsen, 2010). Jag valde att gå en medelväg där totalt åtta personer som varit mellan 15 

år och 26 år har intervjuats (se bilaga 1), sex av dessa intervjuer utfördes våren 2018 och resterande 

två våren 2019. Alla respondenter är anonyma i undersökningen och nämns endast med ålder och 

anledning till detta var att lättare få personer att ställa upp samt att de skulle känna sig mer 

avslappnad till att öppna upp sig och reflektera fritt då det kan kännas personligt att prata om hur de 

tänker kring förtroende gentemot partier (Esaiasson et al, 2017:267). Respondenterna kommer i 

resultat och analys beskrivas med ålder, det ska också påpekas för läsare att det förekommer två 

personer som är 17 år och där de skiljs åt med att benämnas 17:1 och 17:2 av den enkla anledningen 

att intervjun med 17:1 utföres innan 17:2.  

3.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Istället för att som i den kvantitativa forskningen prata om begreppen reliabilitet och validitet, kan 

man inom den kvalitativa formningen diskutera om huruvida undersökningen är tillförlitlig eller 

dess äkthet. Forskare inom den kvalitativa har diskuterat huruvida dessa begrepp är relevanta i 

relation till de kvalitativa undersökningarna och där de istället utvecklats och anpassats till den 

kvalitativa forskningen  (Bryman, 2011:352-353). Tillförlitlighet rymmer fyra delkriterier vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera och som alla har 

en kvantitativ motsvarighet. Trovärdighet och överförbarhet vilket motsvarar validitet och om den 

valda metod till undersökningen är rätt. Att det empiriska materialet i undersökningen verkligen 

beskriver den sociala verkligheten trovärdigt, att jag som forskare observerar och identifierar vad 
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jag avser att undersöka, förhålla sig till problem och frågeställning. Att förhålla sig till intervjuguide 

kan visa på att studien faktiskt undersöker det den avser sig undersöka, att i analysen kunna se 

kopplingar till den tidigare forskningen och frågeställning. Att undersökningen är överförbar 

handlar om resultatet kan tillämpas i andra kontexter, eller i detta fallet, andra unga mellan 16-26 år 

och det är därför viktigt att redogöra resultatet från de åtta intervjuerna tydligt (Bryman, 2011: 

354-355).  

Istället för reliabilitet används pålitlighet som begrepp inom den kvalitativa forskningen vilket 

säkerställs genom att det skapas en fullständig redogörelse för alla steg av forskningsprocessen och 

att dessa även är tillgängliga för andra, för att de i sin tur skall kunna granska och bedöma 

undersökningen. Att problemformulering, val av respondenter, intervjuguide och beslut som rör 

analys av data redogörs fullständigt för att visa på undersökningens pålitlighet. Det ska poängteras 

att detta moment är många gånger en svår uppgift för de som skall granska, då kvalitativa 

undersökningar ofta genererar i enorma mängder data (Bryman, 2011:355). Det sista delkriteriet 

handlar om att det ska vara uppenbart att den som utför undersökningen inte låter personliga 

värderingar eller den valda teoretiska inriktningen påverka genomförandet av och slutsatserna från 

en undersökning. (ibid, 2011:355). I Bryman (2011) tillskrivs även begreppet äkthet ett antal 

kriterier som ger upphov till mer generella frågor som rör konsekvenserna av forskningen och de 

som deltagit. Exempelvis hur undersökningen ger en rättvis bild av de unga personernas åsikter och 

uppfattningar, vilket kan styrkas med att alla intervjuer har spelats in och transkriberats. Om 

undersökningen hjälper de som deltagit i undersökningen att komma fram till att bättre förstå sin 

sociala situation och den sociala miljö de lever i och beskrivs som ontologisk autenticitet. Att prata 

om förtroende till politiska partier upplevde av många som något nytt och där de flesta av 

respondenterna uttryckte sig om att det är intressant att diskutera om (ibid, 2011:356-357).  

Replikation är ett annat viktigt begrepp inom forskningen och påminner en del om reliabilitet, dock 

handlar det inte om att resultat måste komma till samma slutsats. Det kan handla om att någon anser 

att resultatet inte kan stämma och därför bestämmer sig för att göra om studien varpå resultaten kan 

komma att bli annorlunda. För att möjliggöra detta måste studien du vill replikera ha reliabilitet, att 

visa alla steg i sin forskning. Denna studie har inför varje intervju använt sig av ett intervjuguide  

(se bilada 2) och varje intervju är inspelad och har sedan transkriberats vilket ger en transparens till 
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arbetet, både dess reliabilitet och förmåga till replikation. Samtliga intervjuer har fått godkännande 

till att de kan spelas in. (Bryman, 2011:49; Bryman, 2011:352). 

Begreppet tillit och vid tolkning av det finns några problem som är bra att vara medvetna om, vid 

frågan om den generella tillitsfrågan som ofta används av de stora surveyundersökningarna är att 

den är en allt för bred fråga för stängda svarsalternativ. Vid frågan om det går att lita på det flesta 

eller inte skall respondenten samla/komprimera all erfarenhet den har samlat på sig ner till ett svar. 

Breda frågor bör inte följas med smala och ett fåtal svarsalternativ som den måste hålla sig inom. 

Problemet som uppstår är att forskaren inte vet vilka referensramar som respondenterna förhåller 

sig till när de svara på frågan. Ett exempel på detta är hur personer besvarat frågan om tillit, där 

respondenter som refererade till verkliga händelser som anledning till sitt val av svar valde 

alternativet ’att man inte kan vara nog försiktig’ varpå de som valde att det gick att lita på de flesta 

människor i större utsträckning gav sitt svar utifrån en mer allmän människosyn och inte personliga 

erfarenheter. Här uppstår ett problem för forskare, då de inte kan med med säkerhet veta vilken 

referensram som respondenten utgår ifrån vid frågor av typ enkät med fasta svarsalternativ, om de 

referera till verkliga händelser eller en mer allmän människosyn. Problemet ligger i att ”de flesta” 

kan vara olika personer beroende på vem du frågar (Lundåsen & Pettersson, 2009:128-129). Här ger 

samtalet en chans till att komma närmare och förbi dessa otydligheter, när respondenten får 

möjlighet till att fundera på vilka människor den syftar till och hur det kan relatera till förtroende till 

politiska partier.  
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4. Resultat och analys  
Genom kvalitativa intervjuer har de ungas egna föreställningsvärld om förtroende till politiska 

partier undersökt. Den ledande frågeställning för undersökningen har varit följande: ”Hur resonerar 

och reflekterar unga över det egna förhållningssättet till politiska partier?’’ . Resultatet från 

intervjuerna har tagit fram genom en process där varje intervju har lyssnats igenom och 

transkriberats för att sedan läsas igenom ett antal gånger. Denna process har varit viktig för att finna 

nyckelord och begrepp för de olika frågorna. Steget gick sedan vidare till att finna gemensamma 

teman för dessa, exempelvis att ”ha förtroende för de partier man tycker har bättre åsikter” många 

gånger nämns av respondenterna, vilket genererar i kategori om ideologi. Genom kodning av det 

empiriska materialet har resultatet delats upp i kategorier som respondenterna gemensamt uttrycker 

sig kring.  

Resultatet från de åtta intervjuer ger en komplex bild av hur de unga förhåller sig till politiska 

partier och hur de resonerar om förtroende gentemot dem. För att besvara frågan går det därför inte 

att endast ställa en fråga om förtroende till politiska partier, tidigare forskning visar att det finns 

olika faktorer som sägs påverka eller inte påverka människors förtroende till partier eller politk. Att 

börja med frågor om intresse för politik och samhälle, om det går att lita på folk i allmänhet, vart de 

tar sin information ifrån, om de pratar om samhällsfrågor och politk med vänner och familj etcetera, 

för att sedan närma sig förtroendet eller om det går att lita på politiska partier (Weibull, 2017; 

Motti-Stefanidi & Cicognani, 2018; Newton, 1999) Förtroendet för politiska partier har undersökts 

med att först fråga allmänt hur deras förtroende för politiks partier är, där respondenterna har fått 

prata öppet kring frågan. Efter frågade jag på nytt om på en skala 1-10, där 1 var inget förtroende 

och 10 var fullt förtroende, ”Hur mycket förtroende har du för politiska partier?”. Anledningen till 

varför jag även valde att ta med denna fråga, även om det inte kommer att användas som ett mått för 

att kunna visa samband var för att de sedan bads att motivera varför de gav den skala som de gjorde 

samt vad som skulle kunna tänkas öka eller minska. Eller varför de inte gav ett högre svar är till 

exempel 6. 

4.1 Gemensamma kategorier  

Nedan kommer presenteras de gemensamma kategorier som intervjuerna resulterade i och som 

vidare analyseras. 
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4.1.2 Ideologi  

Majoriteten av respondenterna anser sig generellt ha förtroende till de politiska partierna men 

många är också tvekande i sina svar. Respondenterna i ålder 16, 17:1, 21 och 24  svarar på frågan 

där förtroendet också tycks bero från parti till parti och det går i linje med ideologifaktorn som 

Weibull nämner i sin undersökning från 2017. Respondent 16 förklarar det med att:  

 Det är helt olika på parti, och det finns dom partier där jag tycker har bättre tankar och  

 åsikter än dom andra men det, jag skulle säga överlag har alla någonting bra, men även alla 

 någonting dåligt. Asså, sen är det ju upp till var och en liksom, men det är jag, vad jag  

 tycker…det är helt beroende på vilket parti men överlag har dom bra sidor allihopa, så det är 

 ju bra. Men sen att dom inte får full pott är ju för att dom, för att jag liksom inte tycker lika 

 som alla gör” (16 år, 9/5 2018).  

Vid frågan om det finns något parti som de har mer förtroende för eller mindre ger samma 

respondenter sina svar om att de hur de sympatiserar med åsikter. Att förtroendet är något som 

varierar mellan partierna, hur deras åsikter ser ut. På frågan ”om den finns något parti som du 

identifierar dig med mer med?” och om det ”finns något parti som du har mer eller mindre 

förtroende för?” hade två av respondenterna svar som skiljde sig från övriga. De som var 21 och 26 

år nämnde båda de blå, högerpartierna som de hade mest partisympati med. Men, 21-åringen som 

uppgav Moderaterna som det parti hen identifierade sig mest svarade på frågan om det parti hen 

hade mer förtroende för Sverigedemokraterna. Där hen gjorde en koppling om att synas i media och 

våga ta upp svåra frågor samt att vara en god talare:  

 Men det blir lite som jag sa med det här, med Sverigedemokraterna. Sjukt stort parti som  

 bara syns överallt och står för vad dom tycker. Jimmy Åkesson är liksom inte rädd för å.. Nu 

 säger jag inte att jag står för deras saker, men han är väldigt, ’det här står jag för’ och tycker 

 man det är fel då kanske man tänker såhär, och ’jag vill göra det här, på grund av det här och 

 det här, jag fattar att man kan tycka att det är fel’.. (21år, 14 maj 2018).  

Det intressante här var att 21-åringen skilde på de parit som hen identifierade sig med ideologiskt 

och det parti som gavs mest förtroende år. Något som också förvånade respondenten själv, för hen 
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ansåg inte att Sverigedemokraterna var ett parti som hen sympatiserade med ideologiskt, utan 

förtroendet gavs av anledningen till att de enligt respondenten står för vad dom tycker.  

Respondenten som är 24år förklarade det som att det parti som man tror på, röstar på, vilket också 

är de som man har störst förtroende till (24år, 10/5 2018).  

4.1.3 Upplevd kunskap 

Kunskap är ett begrepp som många av respondenterna nämner, både när det kommer till intresse 

och förtroende. Några anser att det är svårt att ge ett svar eftersom de säger sig inte ha tillräckligt 

med kunskap om politk, att de inte är ”så insatta” och att detta gör att de inte exempelvis vill sätta 

en högre siffra på om de litar på politiska partier.  16-åringen reflekterar över detta och antyder att  

”Sen om jag skulle läst på mer skulle jag kanske säga en högre siffra eller en lägre siffra, det 

återstår att se när jag har lärt mig mer”. Hen hade satt en 6-7 när jag frågade om att sätta det på en 

skala mellan 1-10, men det var svårt att ge exempel varför. Att partierna de gör någonting bra, 

annars hade ingen röstat på dem, men heller inte ge 10 av 10 eftersom hen inte har samma åsikt 

(16år, 9/5 2018). Liknade svar ger respondent 21år (14/5 2018) om svårigheten med att bedöma 

förtroende till politiska partier eftersom "jag är inte jättepåläst nämnvärt, just politiskt insatt.”. 

Respondent 17:1 svarar att en av anledningarna till att hen valde att ställa upp på intervjun var av 

den anledningen att hen var ”generellt hyfsat insatt i politk” och gillar att veta vad som händer i 

världen och var också den enda som uttryckligen sade sig ha någon form av både intresse och 

kunskap. Resterande sade vid början av intervjuerna att de i stilen  ”inte hade så stor kunskap om 

politk”. Detta var såklart inte något kriterium för denna undersökning, men det var intressant det 

väldigt gärna ville påtala detta för mig. Kanske var det ett sätt för dem att gardera sig och jag har en 

förståelse för att samtala om förtroende till politiska partier eller ens intresse för politik inte hör till 

det vardagliga.  

4.1.4 Intresse  

Frågade om intresse för inrikes- och utrikespolitik var det generellt ett högt intresse för båda. Även 

vid denna fråga dyker kunskap, eller respondenternas ’upplevda kunskap’  upp under samtalen, att 

som respondenter 16- och 23år nämner om intresset om inrikespolitik ” Det liksom intresserar mig, 

men sen är det ju att jag inte kan så mycket. Men jag hoppas ju på att bli bättre så att..” (16år, 9/5 

2018) Eller som 23-åringen förklarar det: 
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 Så för jag ändå såhär intresserad såhär men, men jag känner såhär  att jag inte är tillräckligt 

 insatt liksom för att kunna // asså, såhär, asså på riktigt kunna diskutera, argumentera för vad 

 jag tycker å tänker liksom såhär för jag inte kan tillfällig mycket. (23år, 8/5 2018).  

Respondent 17:2 resonerar också runt intresset i relation om att kunna påverka, att intresset kan 

tänkas öka när hen får rösta för första gången, att det kommer leda till att lägga sig i mer frågorna 

och förstå vad de innebär. Om det påverkar individen själv eller att” Jag kanske börjar tänka mer 

på det när det påverkar mig mer och när jag samtidigt kan göra något åt det liksom” (17:2år, 10/5 

1019). Intresset kan också kopplas samman med att känna att känna att ens åsikt ska göra skillnad i 

relation till vad för information som når medborgaren, om vad som händer. Respondent 21år 

uttrycker sitt intresse med att ”men det som jag sa nu med att jag tycker att man borde slänga inte 

lite mer ”by the way, det här händer inom politiken…. ” och påpekar att ” vet ju mer om vad 

Donald Trump står för än Stefan Löven”. Vid frågan om vad som skulle kunna tänkas höja 

21åringens intresse blev svaret att intresset skulle höjas om hen väl skulle sätta sig in och börja läsa 

om det (21år, 14/5 2018). 

4.1.5 Partiernas ansikte utåt 

Något som beskrivs som negativt eller kan dra ner förtroendet är hur partierna, eller personer inom 

partiet hanterar diskussioner mellan andra partier. Att det måste kunna hållas en professionell nivå 

när de samtalar med varandra, samt hur de utrycker sig utåt, för sin talat ut till folket. (16år, 9/5  

2018 ). Liksom inför riksdagsvalet 2018 att istället för att göra reklam för paritets egna åsikter som 

24-åringen uttrycker det ”drivit med andra partier istället och det känns så jävla billigt…”. Denna 

kategori kan också nämnas med att debatter ger medborgaren en positivt bild av de politiska 

partierna, respondent 21år anser att det kan bidra till ett ökat förtroende, att det kan göra att hen litar 

mer på dem för att: 

 Ja, dom viktigaste sakerna tas, eller dom viktigaste ska jag inte säga men många viktiga  

 saker tas upp och man får se eller höra och till ex i debatter att det faktiskt händer någonting, 

 frågan är igång. Det diskuteras internt .Sen å andra sidan vet man ju inte hur mycket faktiskt 

 händer, men aa. Det är klart att dom gör någonting så. (21år, 14/5 2018).   
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4.1.6 Hur de beskrivs i media  

Vad som kan ge en tveksamhet till att ge förtroende till politiska partier är nyliga händelser som 

framkommer i media, där 24-åringen reflekterar kring att detta är något som lägger vikt vid när det 

kommer till att lita på de politiska partierna. Det är något som hen anser gör att de känns lite ”hala” 

och därför något som inte gör att hen inte litar på dem till 100% (24år, 10/5 2018).  

4.1.7 Andras åsikter  

Respondent 17:2 ger svar på frågan "om det finns något parti som du har mer förtroende för än 

något annat parti?” om att den spontana tanken är Moderaterna, där hen reflekterar kring att det kan 

ha att göra med vart hen är uppväxt, att det är många som röstar på dem där hen bor. Att det i sin tur 

är något som man påverkas av om ”dom pratar om hur bra dom är och då blir man ju också att tycka  

att dom är bra, även fast man egentligen inte har något att grunda det på” (17:2år, 10/5 2019). 

  Socialdemokraterna har ju tappa lite förtroende då, inte asså, inte för att jag har såhär har 

 blivit påverkad av det egentligen utan mer liksom saker som man hör. Asså såhär som är på 

 media och grejer. Det har ju gjort de, och de behöver ju inte, asså jag är ju inte tillräckligt  

 insatt för att jag ska veta liksom om allt verkligen stämmer eller sådär. Men det är ändå  

 sådär, det får ju det å låta och  liksom se. (23år, 8/5 2018). 

4.1.8 Hålla vad man lovar 

På frågan om vad som gör att de får förtroende till politiska partier utmärker sig att ”hålla vad man 

man lovat” och på samma sätt att de mister förtroende om dom inte skulle hålla sina löften. Det kan 

handla om att ett politiskt parti i ens region har lovat att ge gratis busskort till de unga och sedan 

inser de att det inte går och det glöms sedan bort (16år, 9/5 2018). Eller som  R17:1 utrycker sig att  

 …om man har liksom någonting som man verkligen visat att det här är det vi kämpar för om 

 ni väljer och röstar på  oss och sen att det försvinner så känner jag känslan att jag inte litar 

 på er, och det här skulle hända men det hände absolut inte , det bara försvann bakom  

 allt annat. Speciellt om det försvinner bakom massa tjafs som är helt onödigt… bättre att  

 man håller vad man säger och visar sig som stabilt parti istället för att man går ut  med  

 jättestora löften och bara klara hålla halva löftet. (17:1år, 7/5 2018).  
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Intervju med respondent 17:2 utfördes våren 2019 och här påverkar efterspelet på riksdagsvalet 

2018 svaret även att ”det blir alltså i dagens läge, är det ju en väldigt konstig konstellation med 

partier och så, så då kanske, det är ju förståeligt om folk får mindre förtroende, för partier kanske 

mått släppa helt på en fråga för att sen kunna fås tös i en annan” (17:2år, 10/5 2019). Det ska sägas 

att de flesta av respondenterna har förståelse för att partier inte alltid få igenom frågor eller beslut. 

För respondent 21år, som tycker att man i de flesta fall kan lita på politiska partier också känner att 

det många gånger är väldigt mycket snack, för att till exempel vinna väljare inför val, att ”åh vi ska 

göra allt bra för dom äldre” och lägger sedan till att hen samtidigt tror att de flesta har väldigt stor 

respekt för äldre. Utan att den istället handlar om att partierna går ut med denna typ av information, 

men att hen samtidigt är införstådd med att det inte behöver vara det den största frågan inom partiet. 

4.1.9 Känna sig sedd 

Att känna sig sedd av politiken nämns också som en anledning från respondenterna och här är det 

att politiken ska vara för alla som kommer fram. ” försöket till att ge alla en delaktighet till ansvar 

för hur Sverige styrs och att känna sig delaktiga i det. Att alla ska ha möjlighet å ta sig fram i livet 

och utvecklas å få det dom vill.” (17:1år, 7/5 2018).  

4.1.10 Ge information till allmänheten  

Att som medborgare få tydligare information, vad har diskuterat och vad har blivit klart och 

bestämts, något som 21-åringen beskriver det vid flera tillfällen under intervjun, både vid sitt 

intresse för politk och förtroende för de politiska partierna. Att man som medborgare faktiskt får 

höra vad som händer ” Typ nu fick vi upp den här frågan, vi började med att diskutera så här men 

slutade med såhär, så nu är det här klart och bestämt. Från och med nu blir det såhär.” och lägger 

till att det information som visar det motsatt ger ett minskatt förtroende. Liknade argument kommer 

från 23-åringen om vad som skulle ge ett ökat och minskat förtroende ”gör det dom säger att dom 

vill göra, redovisar det för allmänheten bättre och liksom, såhär hur dom verkligen gör för att det 

ska bli… om dom kanske sätter upp jättetydliga mål och liksom kriterier och sånt, och så följer, 

märker man liksom att dom inte följer det.” (23år, 8/5 2018).  

4.1.11 Individer 

Förtroende för partierna kan också kopplas till individ, ett förtroende kan öka om någon tycker att 

de kan relatera till eller tycker de är vettiga och motsvarande sänks det när de handlar på ett sätt 
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som de inte kan relatera till. Den mänskliga faktorn, som enligt 24-åringen gör att hen blir ”tveksam 

på något sätt” (24år, 10/5 2018). Liknande koppling till individ gör 26-åringen, som menar på att 

hen har ett sort förtroende och litar på partier, att ser inte varför man inte skulle göra det, det finns 

ingen anledning för hen att misstro egentligen. Personen säger att politiska partier gör sitt ytterst 

och allra bästa dom kan och litar på att dom gör ett bra jobb” Så där är det ju också högt 

förtroende, även för politiker, så är det liksom. Människor eller politiker, jag gör ingen skillnad 

liksom” (26år, 15/5 2018). Respondenten ger en antydan på att förtroendet till politiska partier eller 

politiker hänger ihop med att hen i det stora hela litar på människor i allmänhet. 

4.1.12 Tankar  

När jag frågar respondent 17:2 om det finns mer än att partier måste släppa på löften som kan 

påverka förtroende för partier, om det finns något annat som kan påverka negativt eker positiv ges 

svaret ett svaret att ”nja, alltså jag har inte so mycket som grunder mina tankar liksom. Det är bara 

hur jag spontant känner, borde ju finnas något bakomliggande.” (17:2år, 10/5 2019).  

4.2 Analys 

I den tidigare forskningen förklarades begreppet livscykelpåverkan, att genom livet förändras de 

faktorer som beskrivs som individuella egenskaper och sättet vi tänker på. Det finns enligt Grosse 

ofta ett sfärspecifikt förhållande mellan erfarenheter och tillit eller förtroende. Erfarenhet från en 

sfär tycks uteslutande påverka förtroendet inom samma sfär (Grosse, 2012: 50). 

Den upplevda kunskapen och  intresse som många av de intervjuade resonerar kring i relation till 

förtroende kan kopplas till livscykelpåverkan och vidare till erfarenhet och tajmning vilket Grosse 

beskriver som erfarenhetskapital. I relation till dimensionen om tillit till eliter svarar de yngre 

respondenterna som inte har har fått rösta ännu säger sig har mindre intresse av att sätta sig in i 

politiken och vad de politiska partierna står för. Att avgöra förtroende för politiska partier påverkas 

att befinna befinna sig i en ålder där de anser att de ännu inte kan påverka genom att rösta. Som 

tidigare nämnt är det ett stabilt mönster att unga har ett lågt förtroende och som från intervjuerna 

kan tänkas förändras när erfarenhet i form av ökad ålder och en påverkan till individens privata sfär, 

som respondent 17:2 svarade att ” Jag kanske börjar tänka mer på det när det påverkar mig mer 

och när jag samtidigt kan göra något åt det liksom” (17:2år, 10/5 2018; Grosse, 2012: 31-32; 

Grosse, 2012: 189). Ovanstående kan även kopplas till dimensionen om tillit till okända i relation 
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till ålder, det handlar om att människor i stigande ålder har en tendens till att större tillit till okänt. 

Respondenterna, när de pratar om partier gör en koppling till enskilda individer. Ibland i frågan om 

olika skandaler eller om hur de identifierar sig till någon specifikt person i ett parti. Indirekta 

erfarenheter betyder att erfarenheter inte alltid behöver handla om respondenternas egna 

erfarenheter och vi kan här även koppla till Newton (1999) om andrahandskällor men också till 

Grosses (2012) erfarenhet via andra. Många av de intervjuade ger exempel på händelser som de 

anser kan minska eller höja deras förtroende till vad som har händ personer i sin närhet eller 

allmänheten i stort. TV och sociala medier kan vara källa till information eller samtal med ens 

vänner, familj, skola eller arbete och samtliga begrepp som framkom vid kodning av intervjuerna 

innefattas (Grosse, 2012: 224). 

Selektiva överföringar handlar enligt Grosse om hur det tycks förekomma överföringar mellan 

erfarenheter av specifika tillitsobjekt, kan vara en viss person eller persongrupp och tillit till 

desamma. Hur partier framställs sig i media eller hur de hanterar offentliga debatter, diskussioner 

och hur de kommunicerar kopplas samman både inom partier och i relation till andra. Att en person 

inom ett parti hantera en diskussion överförs till paritet i stor, eller händelser som framkommer i 

media gör att partier som grupp minskar i förtroende (Grosse, 2012: 196; 16år, 9/5 2018; 21år, 14/5 

2018; 24år, 10/5 2018).  

Närhetsprincipen som syftar på hur människor förhåller sig till objektet som skall ges förtroende 

tycks beskrivas av respondenterna att både politiska partier eller politiker är något abstrakt och det 

är svårt för de flesta att ”sätta fingret” på varför dom exempelvis väljer att på skala 1-10, hur 

mycket förtroende har du för politiska partier,  ge svaret 7. Vid frågan på vem dom litar mest på och 

följdfrågan varför kommer svaren både snabbare och med en säkerhet kring svaret. En skillnad som 

går att se mellan åldrarna är också att med ökad ålder förändras hur de relaterar till olika arenor. 

Respondenterna nämner ofta den sfär som de befinner sig i åldersmässigt. De yngre personerna som 

fortfarande går i grundskolan ger många exempel på vad som diskuteras i skolan och vad man får 

eller inte får lära sig där i relation till förtroende. Grosses teori om erfarenhet och ålder som en fas 

går utläsa från de svar respondenterna ger. Ens kapital av erfarenhet som de samlat på sig (från sifg 

själv och andra) är det som de kan utgå ifrån när de samtalar om förtroende.  
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5. Diskussion och Slutsats  
Samtalen med de intervjuade har varit väldigt intressanta, både för mig och de inblandade. Ämnet i 

sig är för de flesta som jag pratat med inget som de vanligtvis rör sig runt och vissa uttrycker sig 

efter att de är förvånade över hur de resonerar, samt att det varit intressant. Det som var 

återkommande i de flesta intervjuerna och som jag anser man borde forska vidare på är sambandet 

mellan intresset, ens upplevda kunskap och hur det kan kopplas till förtroende till partier. Tre av de 

intervjuade studerade i gymnasiet, två av dem med naturvetenskaplig inriktning och den tredje med 

en samhällsinriktning och där kunde en skillnad i intresse och kunskap avläsas. De två som läste en 

naturvetenskaplig inriktning hade en eller ingen kurs i samhällskunskap, vilket de nämner i den 

bemärkelsen i relation till att de inte har så mycket kunskap inom ämnet, otillräckligt påläst och inte 

pratar så mycket om ”sånt här” i skolan (17:2år, 9/5 2019 & 18år, 18/5 2019). Kunskapen om 

partier och deras funktion för det politiska system som vi har i Sverige, hur vår demokrati fungerar 

anser jag vara av vikt. Om nu trenden i Sverige är att unga tycks ha ett lågt förtroende för partier, 

vilket skadar den representativa demokratin kan det tyckas konstigt att de som läser 

naturvetenskaplig inrikting inte alltid får den kunskap de behöver för att förstå och kunna skapa sig 

en uppfattning om den politiska sfären. De unga håller som Motti-Stefanidi & Cicognani säger, vår 

framtid i sina händer. För att kunna vara aktiva medborgare krävs också en förståelse för det 

politiska systemet. Resurser från skolan, i form av information och kunskap är därför viktigt (Motti-

Stefanidi & Cicognani, 2018: 246-247) . 

Upplevd kunskap i kombination med det politiska intresset var det som jag fastnade mest för, hur 

dessa två kategorier tycktes påverka varandra. Upplevd kunskap var något som nämndes av 

respondenterna vid flera av frågorna som jag ställde (se bilaga 2), det fanns en osäkerhet kring 

varför de egentligen hade förtroende, att det för dem många gånger var svårt att kunna motivera. 

Intresset för politk hade kunnat antingen bli både högre eller lägre, om de hade haft mer kunskap 

om politik. Samtidigt var den upplevda kunskapen inte där, för de inte ansåg att de var intresserade 

av politk och detta genererade i att de hade svårt att svara på att motivera sitt förtroende mot 

politiska partier.  

Weibull (2017) hade i sin undersökning kommit fram till att intresse var något som gav effekt på 

politiskt förtroende och dessa stämmer överens med vad respondenterna till denna undersökning 

svarar. Det kommer också fram att ideologi är av betydelse, respondenterna svarade ofta på att de 
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partier som hade ”bäst åsikter” också dem som de hade mer förtroende för. Dock var de flesta inte 

alltid så tydliga med ett specifikt parti, utan här tenderade de att utgå från den klassiska vänster-

höger skalan, eller prata om färgerna blått/blåa-partierna eller rött/rödgröna-partierna.  

I den tidigare forskningen skrev jag om hur Norris (1999) anser att det inte går att prata om 

förtroende i det stora hela utan begreppet måste specificeras mot sitt objekt och att syftet med denna 

undersökning är att bidra till forskningen om politiskt förtroende bland unga genom att skapa en 

djupare kunskap och förståelse för ungas förtroende för politiska partier. Därför är det begreppet 

politiskt förtroende som skall sättas i kontext till objektet, vilket blir politiska partier (Norris, 

1999:2). Jag gav även exempel i metoddelen om varför frågan om ”det går att lita på de flesta eller 

inte” eftersom forskaren inte vet vilka referensramar som respondenterna förhåller sig till när de 

svara på frågan blir tydlig när respondenterna får reflektera och tänka fritt istället för vid 

enkätundersökning ha färdiga svarsalternativ (Lundåsen & Pettersson, 2009:128-129). Även om jag 

frågade om deras förtroende för politiska partier, blandades deras svar gällande partier att gälla 

politiker i det stora hela, partiledarna eller också statsministern. Så att ställa en fråga om hur mycket 

förtroende unga har för politiska partier, visar kanske inte hela sanningen och att dessa unga i själva 

verket inte var nöjd med den sittande regeringen när frågan ställdes. 

Det är också tydligt att andra individers erfarenheter än respondenternas egna är relevanta när de 

talar om politiska partier och hur det påverkar deras förtroende för dem. Många nämner att den plats 

de bor på påvekar i den mån att hur andra individer där pratar om politiska partier och politiker. Hur 

detta ”färgar av sig” och blir en norm, hur de också kommer att tycka som de andra. Eller också 

händelser som inträffat ens vänner eller familj, negativa som positiva kommer att påverka hur de 

själva reflekterar. Ger det som exempel på varför de tycker eller känner. Newton (1999) nämner det 

som att i dagens moderna samhälle är vi mer benägna att använda oss av andrahandskällor till att 

bedöma politiskt förtroende, även Grosse (2012) tar upp detta som erfarenhet via andra. Här kan 

också tilläggas hur media spelar in. Hur respondenterna värderar sitt förtroende, eller kanske 

snarare ger exempel på varför de, eller hur de värderar förtroende mot politiska partier har att göra 

med hur de framställer sig i/ framställs i media. Detta gäller både de traditionella som TV och 

tidningar som till sociala medier. Att hålla vad man lovar eller partiernas ansiktet utåt kommer 

fram som förklaringar.  
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5.1 Vidare forskning  

Det blir tydligt att prata om förtroende är komplext och att det inte bara finns en kategori som kan 

tänkas bidra till hur de unga reflekterar kring förtroende för politiska partier. Om det nu är så att 

unga personer i Sverige har lågt förtroende för politiska partier (Ungdomsbarometern), då måste vi 

också ta reda på hur detta ska lösas. För just nu är det ju så att som Barrling och Holmberg (2018) 

beskriver att ”Alla hittills existerande moderna demokratier har varit baserade på politiska partier. 

Utan fungerande parter, ingen demokrati.” (2018:18). Eftersom denna undersökning har ett litet 

tillfällighetsurval blir resultatet inte tillförlitliga i den mening att undersökningen kan generalisera 

samband eller att resultatet skulle bli det samma om undersökningen återskapas med andra 

respondenter. Vidare forskning inom ämnet politiskt förtroende bland unga anses därför viktigt och 

där ett större tillfällighetsurval anses relevant. Dessa åtta respondenter och deras tankar kring 

förtroende, hur förhåller de sig till andra? Är det fler unga som känner att de inte har tillräckligt 

med kunskap för att värdera sitt förtroende och hänger det för fler ihop med intresse? Och i ett 

samhälle där vi allt mer kan styra vår information, hur påverkar detta unga individers kunskap om 

samhället och vårt politiska system?  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjuer  

16 år. 2018-05-09, 15:00-15:45, Videosamtal via Messenger, Facebook  

17:1 år. 2018-05-07, 10:26-11:10, Waynes Coffe, Halmstad 

17:2 år. 2019-05-09, 21:15-22:10, Videosamtal via Messenger, Facebook  

18 år. 2019-05-18, 13:10-13:55, Videosamtal via Messenger, Facebook 

21 år. 2018-05-14,  17:00-17:55, Videosamtal via Messenger, Facebook 

23 år. 2018-05-08, 17:40-18:15, Videosamtal via Messenger, Facebook 

24 år. 2018-05-10, 13:15-14:15, Videosamtal via Messenger, Facebook 

26 år. 2018-05-15, 15:35-16:25, Videosamtal via Messenger, Facebook 

7.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Frågeschema Medborgare  

1. Hur gammal är du? 

2. Vart är du uppväxt och vart är du bosatt idag. 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vad har du för sysselsättning? Jobb, skola? 

5. Är du medlem i någon förening? Eller har du varit medlem i någon typ av förening? idrott, 

politisk? 

6. Vart är din källa till information? 

7. Anser du att man Kan lita på folk i allmänhet? 

8. Vem litar du mest på? 

På en skala 1-10, där 1 är litar inte alls och 10 är litar mycket 

9. Hur mycket litar du på andra människor? 

10. Anser du att man kan lita på politiska partier? 

11. På en skala 1-10, 1=litar inte alls och 10=litar mycket 

 Hur mycket litar du på politiska partier 

12. Pratar du om samhällsfrågor och politik med dina vänner? 

13. Pratar du om samhällsfrågor och politik med din familj? 
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14. Har du någon gång engagerat dig politiskt? demonstrerat, skrivit på lista 

15. Hur intresserad skulle du säga att du är för samhällsfrågor? 

16. Hur skulle du säga att ditt intresse för inrikespolitik är? 

17. Hur skulle du säga att ditt intresse för utrikespolitik är? 

På en skala 1-10, där 1 är inget intresse och 10 är mycket intresse, (utveckla varför)  

18. Hur mycket intresse har du för samhällsfrågor? 

19.  Hur mycket intresse har du för utrikespolitik?  

20. Finns det någon speciell händelse som har lett till ökat eller minskat politiskt intresse?  

21. Hur nöjd är Du med det sätt, på vilket demokratin fungerar i Sverige? 

22. På en skala 1-10, där 1 är inte alls nöjd och 10 är mycket nöjd - Hur nöjd är Du med det sätt, på 

vilket demokratin fungerar i Sverige? 

23. Vilken möjlighet anser Du att Du har till att påverka politiska beslut? 

24.  Känner Du att Du har en möjlighet till att göra din röst hörd? 

30. Hur skulle du beskriva ditt förtroende för riksdagen? 

31. Hur skulle du beskriva ditt förtroende för regeringen? 

32. Hur skulle du beskriva ditt förtroende för partierna? 

På en skala 1-10, där 1 är inget förtroende och 10 stort förtroende 

33. Hur mycket förtroende har du för regeringen? Vill du utveckla varför du satte X och inte X?  

34. Hur mycket förtroende har du för riksdagen? Vill du utveckla varför du satte X och inte X? 

35. Hur mycket förtroende har du för politiska partier? Vill du utveckla varför du satte X och inte 

X? 

36. Finns det något parti som du identifierar dig mest med, eller mer med? 

37.  Finns det det något parti som du har mer förtroende för? 

38. Något parti som du har mist förtroende för? 

Kommer det upp några frågor eller tankar när vi har pratat ett tag, om förtroende, politiska partier, 

tankar som dyker upp som jag inte har frågat om eller som du vill säga någonting mer om?
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