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Unga anger idag ett ökande intresse för politiska frågor. Valdeltagandet ökar ständigt och 

allt fler ungdomar anger att de själva kan påverka sin egen vardag. Samtidigt anger många 

ungdomar att de har lågt förtroende för partipolitiken och menar att den inte kan lösa de 

problem som finns i Sverige. I stället engagerar sig ungdomar mer i sakpolitiska 

organisationer eller rörelser. Denna uppsats syfte är att ge en bild av hur gymnasieelevers 

politiska intresse under valtid kan påverkas av dess närmiljö, med fokus på hemmet och 

skolan. Uppsatsen ämnar också utreda vilka externa respektive interna påverkansfaktorer 

som elever i en homogen grupp utsätts för. Detta utreds genom frågeställningarna: Vilka 

faktorer anger eleverna har påverkat deras politiska intresse? Hur har dessa faktorer 

påverkat elevernas politiska intresse? Samt vilka samband eller olikheter går att utläsa 

gällande elevernas politiska intresse utifrån den gemensamma kontext de befinner sig i? 

Dessa frågor besvaras genom en kvalitativ intervjustudie som är utformad utefter en 

teoretisk inramning bland annat innehållande Erik Amnås Jourhavande medborgare 

(2008), där han skriver om extern och intern påverkan av elevers intresse för politiskt 

engagemang. Uppsatsens slutsats är att de intervjuade ungdomarnas inställning till valet 

har påverkats av en upplevd plikt att rösta i valet. Vidare kan uppsatsen även påvisa att 

föräldrars inställning till valdeltagande även kan ha påverkat elevernas egen inställning. 

Slutligen framkommer det genom intervjuerna att eleverna generellt är mer benägna att ta 

till sig information som delas med dem utan att de själva behöver inta en aktiv roll. Ett 

exempel på detta är ”push-notiser” från mobiltelefoner.  

Sökord: Ungdomar, politik, valdeltagande, politiskt intresse, valår 
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Unga anger idag ett ökande intresse för politiska frågor. Valdeltagandet ökar ständigt och 

allt fler ungdomar anger att de själva kan påverka sin egen vardag.1 Samtidigt anger många 

ungdomar att de har lågt förtroende för partipolitiken och menar att den inte kan lösa de 

problem som finns i Sverige. I stället engagerar sig ungdomar mer i sakpolitiska 

organisationer eller rörelser.2 I samband med detta går vi in i ett valår där lägsta antalet 

förstagångsväljare under detta millennium går till val. Hur tar sig detta låga förtroende för 

politiska partier karaktär hos elevers allmänna inställning till valen för kommun, region 

och riksdag år 2018?  

Amnå skriver i Jourhavande Medborgare att det finns en allmän, till viss del obefogad 

framtidsoro när det gäller ungdomars politiska engagemang. Men är det verkligen så att 

ungdomar inte engagerar sig politiskt? Amnå menar att oron över unga medborgares 

politiska engagemang grundar sig i att de engagerar sig olikt den äldre befolkningen. Unga 

är till och med mer aktiva när det gäller vissa former av politisk aktivitet.3  

Denna studie ämnar utreda elevers generella inställning till valen till kommun, region och 

riksdag år 2018. Detta utreds genom kvalitativa intervjuer med elever på en medelstor 

gymnasieskola som på förhand har angett att de avser att rösta i dessa val. Intervjuerna 

avser att bland annat exponera vad som har motiverat eleverna att delta i valet 2018, deras 

politiska intresse, deras demokratiska kompetenser men även andra faktorer som kan anses 

beskriva elevers inställning till valet. På så vis hoppas jag kunna tydligare påvisa vad som 

får elever att uttrycka misstro till partipolitiken.  

                                                                 
1 Ungdomsbarometern, Perspektiv på dagens unga, 2018 
2 Svenska Dagbladet, 2017 
3 Amnå, Jourhavande Medborgare, 2008. s. 59–61 

1. Inledning 
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2.1. Skolans demokratiska uppdrag 

Skolan har ett demokratiskt uppdrag. Detta uppdrag går ut på att utbilda elever inom 

demokrati och mänskliga rättigheter för att förbereda dem för ett liv som aktiva 

samhällsmedborgare. Vad som ett aktivt samhällsmedborgarskap innebär lämnas till viss 

del till läsarens tolkning, men det är tydligt att kritiskt tänkande, kritiskt förhållningssätt 

och reflektion är centrala förmågor som påverkar detta aktiva medborgarskap.4 Att skolans 

demokratiska uppdrag går ut på att lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter genom 

reflektion och diskussion kan eventuellt förklara varför unga i högre grad än äldre 

intresserar sig särskilt för människorättsfrågor så som fred och miljö.5 Vidare efterfrågas 

mänskliga rättigheter och demokrati i det centrala innehållet i kursplaner inom ämnena 

Historia, Samhällskunskap och Naturkunskap, vilket ytterligare kan förklara detta 

fenomen.6 Men vad är det som orsakar ungdomars misstro till partipolitiken och dess 

förmåga att lösa samhälleliga problem idag? Och vad innebär denna ökade misstro för 

elevers allmänna inställning till valet som föreligger oss? Det är här denna uppsats tar vid, 

för att utreda vad gymnasieelever tycker och tänker kring valet 2018. 

2.2. Förstagångsväljare 

Valet till riksdag år 2018 kommer ha ett rekordlågt antal förstagångsväljare. Antalet 

röstberättigade uppnår cirka 98 000 och är 62 000 färre än föregående val år 2014.7 Senaste 

valet antalet eller andelen förstagångsväljare var så lågt var år 2002 respektive år 1994.8 

Valdeltagandet i Sverige har under en lång tid varit lägre hos de unga jämfört med den 

äldre befolkningen, men samtidigt har Sverige en uppåtgående trend sedan 2002 där det 

totala valdeltagandet ständigt har ökat.9 Att valdeltagandet har ökat är givetvis lyckligt för 

Sverige som demokratisk institution. Men varför har det ökat? SCB förklarar trenden med 

att grupper med tidigare lågt valdeltagande idag röstar i större utsträckning, däribland 

                                                                 
4 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola, 2017 
5 Amnå, 2008. s. 60 
6 Skolverket, 2017 
7 SCB, Färre unga och fler utländska medborgare får rösta i 2018 års val, 2017 
8 Svenska Valforskningsprogrammet, Andel unga förstagångsväljare 1964–2018. 2018. 
9 SCB, Ungas valdeltagande ökar – mest bland dem som röstar minst, 2013 
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förstagångsväljare.10 Men varför just valdeltagandet hos förstagångsväljare växer 

samtidigt som de uttrycker ett lågt förtroende för partipolitiken är svårt att förklara utan att 

spekulera. Kanske är det rimligaste antagandet att skolan lyckas bra med sitt demokratiska 

uppdrag, att skapa aktiva samhällsmedborgare.   

                                                                 
10 SCB, Vanligare att rösta i riksdagsvalet på senare år. 2017 
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Syftet med denna undersökning är att ge en bild av hur gymnasieelevers politiska intresse 

under valtid kan påverkas av dess närmiljö, med fokus på hemmet och skolan. 

Undersökningen ämnar också utreda vilka externa respektive interna påverkansfaktorer 

som elever i en homogen grupp utsätts för.  

Frågeställningen som ska besvara syftet är:  

Fråga 1: Vilka faktorer anger eleverna har påverkat deras politiska intresse? 

Fråga 2: Hur har dessa faktorer påverkat elevernas politiska intresse? 

Fråga 3: Vilka samband eller olikheter går att utläsa gällande elevernas politiska intresse 

utifrån den gemensamma kontext de befinner sig i? 

  

3. Syfte och frågeställningar 
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4.1. Disposition 

 

Dispositionen av uppsatsen är uppbyggd som följer: Metodgenomgång där tillvägagångsätt 

för undersökningen vad gäller datainsamling, bearbetning och viktiga avvägningar för 

undersökningen presenteras. Därefter följer en presentation av forskningsläget för 

forskningsområdet, följt av en beskrivning av den teoretiska inramning som applicerats på 

undersökningen. Därpå följer en resultatpresentation som redovisar den information som 

har framkommit av undersökningen enligt specifika tematiska indelningar. Efter resultatet 

följer en resultatanalys där resultatet kan analyseras och tolkas enligt det tidigare nämnda 

teoretiska ramverk, följt av en resultatsdiskussion. I uppsatsens sista del kommer 

uppsatsens validitet och reliabilitet diskuteras tillsammans med en presentation av slutsats. 

4.2. Metod 

Under detta stycke presenteras metoden innehållsanalys av kvalitativ intervju och hur 

denna metod har tagit sig uttryck i denna undersökning. Undersökningens syfte är att ge 

en bild av hur gymnasieelevers politiska intresse kan påverkas av dess närmiljö, med fokus 

på hemmet och skolan. Det finns naturligtvis fler metoder än att bedriva intervjuer, som 

hade kunnat generera data i detta sammanhang. Genom en observation av elevers 

nyhetskonsumtion, diskussioner med föräldrar, klasskamrater och lärare samt övrig 

politisk aktivitet hade insamlad data kunna analyseras för att ge tydliga exempel. En sådan 

studie hade emellertid varit mycket tidskrävande. Genom att hålla intervjuer med 

gymnasieelever från samma klass kan en samlad bild av hur dessa elevers kontext kan ha 

påverkat deras politiska intresse utifrån deras egen förståelse. Genom ett urval av en väldigt 

snäv grupp intervjupersoner som ingår i ett gemensamt socialt sammanhang, kan denna 

studie även potentiellt belysa tecken av konformitet. Konformitet är ett begrepp inom 

sociologin som innebär att en grupps sociala normer förstärks av sanktioner som främjar 

ett visst beteende, antingen belönande eller bestraffande.11 Mer ingående beskrivning av 

urval finnes under 4.4: Urval.  

                                                                 
11 Giddens & Sutton, Sociologi, 2013, s. 602 

4. Metod 
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Hade syftet varit att ge en generell bild av påverkansfaktorer på elevers politiska intresse, 

för att ge en genomsnittlig bild av Sveriges elev-skara, hade insamling av data kunnat ske 

genom mer strukturerade intervjuer med frågor som mer tydligt genererar 

frågeställningsinriktade data. En sådan intervju speglar dock i högre grad forskarens 

intressen, medan denna uppsats syfte är mer intresserad av den intervjuades ståndpunkter 

och egen förståelse, vilket gör en mindre strukturerar intervju mer lämplig.12 Således 

kommer inte undersökningen kunna besvara hur detta ter sig överlag i Sverige, utan snarare 

ge exempel på hur det kan te sig hos enskilda elever. Nedan beskrivs hur den 

semistrukturerade intervjun har utformats. 

Bryman beskriver en semistrukturerad intervju som en intervju där forskaren har en lista 

över teman som intervjun bör behandla. Däremot har intervjuobjekten möjligheten att fritt 

svara utifrån sin egen tolkning av frågan. Det finns inget särskilt krav på att frågorna 

behandlas i den ordning de är listade i intervjuguiden, utan det är möjligt att följa den 

ordning som faller sig lämpligt med tanke på hur intervjuobjektet svarar.13 Denna 

undersöknings intervjuguide är emellertid något mer strukturerad än en konventionell, 

semistrukturerad intervju. Detta för att garantera att varje intervju genererar data som kan 

besvara undersökningens frågeställning. Bryman beskriver i Samhällsvetenskapliga 

metoder en användbar process i framtagning av intervjuguide, där det centrala är att 

frågorna ger en möjlighet för forskaren att få en bild av hur de intervjuade ”upplever sin 

värld och sitt liv”.14 Han beskriver ett tillvägagångssätt som börjar med att kartlägga det 

allmänna forskningsområdet och utifrån det utforma specifika frågeställningar. Dessa 

frågeställningar används sedan för att ta fram intervju-teman som i sin tur utgör en grund 

när intervjufrågor ska formuleras. För att säkerställa att intervjufrågorna är ställda på ett 

sätt som kan generera väsentliga data skrivs en pilot-guide som testas. Detta efterföljs av 

eventuell revidering och omformulering av frågor och en slutlig utformning.15 

Denna studies intervjuguide har utformats på det sätt som Bryman beskriver för att 

säkerställa att intervjuguiden kan styra intervjun på ett sådant vis att den genererar data 

som kan besvara undersökningens frågeställning. Intervjuguiden finnes i Bilaga 1. 

                                                                 
12 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2016, s. 561 
13 Bryman, 2016, s.561 
14 Ibid. s. 565 
15 Ibid. s. 566 
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4.3. Material 

En kvalitativ intervju beskrivs kortfattat av Jan Trost som en intervju där intervjuaren 

ställer korta, raka frågor med förhoppningen att få ett komplext svar där man kan finna 

många olika mönstren, åsikter och uppfattningar.16 På så vis lämpar sig en kvalitativ 

intervju särskilt bra i denna undersökning. Genom att ställa raka frågor av politisk karaktär 

kan eleverna själva få formulera sina svar vilket sedan kan tolkas för att avgöra vilka 

faktorer som kan ha påverkat elevens politiska intresse utifrån den kontext eleven befinner 

sig i.  

Det data som undersökningen bygger på är insamlad genom kvalitativa intervjuer med 

elever i årskurs två på ett medelstort gymnasium i Jönköping. För att säkerställa att elever 

deltog på frivillig basis och att intervjuerna inte utgjorde någon risk för förlorad garanterad 

undervisningstid kontaktades först rektor. Rektorn på skolan hänvisade sedan vidare till en 

lärare i samhällskunskap som kunde agera ombud. Läraren på skolan fick kriterier på urval:  

1. Eleven måste ange att den har ett politiskt intresse. 

2. Eleven ska läsa samma årskurs och program som övriga intervjuade elever. 

3. Eleven ska vara röstberättigad. 

Urval förklaras närmare under 4.4: Urval. 

Eleverna fick genom läraren förfrågan om de kan tänka sig att ställa upp i en intervju som 

undersöker elevers politiska intresse. Detta genererade sex respondenter som utgör 

grundmaterialet för denna studie. 

För att få en bild av hur intervjufrågorna bör strukturerar och för att på bästa möjliga sätt 

besvara uppsatsens syfte och frågeställning, är det viktigt att vara förtrogen med 

forskningsläget och för området applicerbara teorier. Efter en utförlig sondering av 

forskningsläget på området ungdomar och politik blev det tydligt att Erik Amnås forskning 

är synnerligen intressant för min uppsats. Amnå har i böcker gällande ungdomars politiska 

utveckling och det han beskriver som den Jourhavande medborgaren utfört studier som 

undersöker liknande fenomen jag ämnar undersöka i denna uppsats.17 I Amnå beskrivs den 

                                                                 
16 Trost, Kvalitativa Intervjuer, 2010 
17 De huvudsakliga studierna av Amnå, Ekström och Stattin som används i denna uppsats är Ungdomars 
politiska utveckling (2016) och Jourhavande medborgare (2008). 
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Jourhavande medborgaren, en medborgare vars politiska eller samhälleliga engagemang 

befinner sig på Stand-by. Här beskrivs också ett tillvägagångssätt för mätning av graden 

passivitet, vilket är att mäta medborgarens politiska intresse, dess politiska diskussion, 

politiska nyhetskonsumtion samt politiska kunskap.18 Dessa mått blir särskilt intressanta 

att utreda hos elever, eftersom Amnå kommer fram till att den större delen av de undersökta 

individerna kunde kategoriseras som Jourhavande. Därför utformas intervjuguiden för att 

skapa ett material som kan mäta dessa specifika faktorer. Intervjuguiden kan finnas vid 

Bilaga 1: Intervjuguide.  

Det data som har framkommit av intervjun spelas in med ljudupptagning. Denna inspelning 

transkriberas sedan ned ordagrant till textform som i efterhand redigeras för att göra mer 

läsbar. Detta eftersom en redigering som sker direkt i anslutning till transkriberingen 

riskerar att utesluta material som kan vara av vikt för undersökningen. Denna data 

analyseras i en kvalitativ innehållsanalys som avser att sortera innehållet i kategorier som 

är skapade för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. Dessa teman framställs efter att 

forskningsläget för uppsatsens ämne är sonderat och en teoretisk ansats har anammats. I 

denna uppsats fall har fyra teman framställts: Extern påverkan på eleven, alltså 

utomkroppsliga faktorer som påverkar elevens inställning; intern påverkan, kroppsliga 

faktorer som påverkar eleven; samt teori om självbestämmande. Självbestämmandeteorin 

är en särskild teori som beskrivs närmare under kapitlet Teoretisk ansats. 

4.4. Kvalitativ innehållsanalys 

När intervjuerna är genomförda finns en stor mängd material som ska bearbetas och 

sorteras. Genom att direkt efter intervjun transkribera materialet ges en allmän uppfattning 

av innehållet i intervjun direkt. Vid transkriberingen skrivs intervjun initialt ned ordagrant 

för att inte material som kan vara av vikt för studien ska falla bort, sedan kan 

transkriberingen renskrivas för att göra den mer läsbar. Det är detta material som 

innehållsanalysen sedan utförs på. Genom att analysera resultatet av intervjun ska 

uppsatsens frågeställning besvaras. När alla intervjuer är transkriberade, läses samtliga 

transkriberingar igenom grundligt ett flertal gånger för att få en tydlig bild av materialet 

som finns tillhanda. Materialet sorteras sedan in enligt teman skapade för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning och därmed även uppfylla uppsatsens syfte. Detta är enligt 

                                                                 
18 Amnå, 2008, s. 54 
 



11 
 

Bryman särskilt lämpligt då forskaren strävar efter ”en kategorisering av den eller de 

företeelser som är av intresse”.19 

Uppsatsens frågeställning lyder: Vilka faktorer anger eleverna har påverkat deras politiska 

intresse?  Hur har dessa faktorer påverkat elevernas politiska intresse? Vilka samband eller 

olikheter går att utläsa gällande elevernas politiska intresse utifrån den gemensamma 

kontext de befinner sig i? Analys av intervjuernas resultat presenteras under rubrik 8: 

resulatdiskussion. Hur data har bearbetats in i teman och senare analyserats presenteras i 

rubrik 4.5: Databearbetning. 

4.5. Urval 

Ett första kriterium som ställdes på respondenterna var geografiskt; det var nödvändigt att 

respondenterna läste på en, för undertecknad, närliggande gymnasieskola i Sverige. Detta 

främst med tanke på tidsomfattning, men det kan även beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval.20  

För att undersöka uppsatsens huvudsakliga syfte, att ge en bild av hur gymnasieelevers 

politiska intresse kan påverkas av dess närmiljö, med fokus på hemmet och skolan, krävs 

även att eleverna har ett faktiskt politiskt intresse. Eftersom uppsatsen även ämnar utreda 

vilka externa respektive interna påverkansfaktorer som elever i en homogen grupp utsätts 

för har intervjuobjekt valts ut med kriteriet att de läser på samma program och går i samma 

klass. På så sätt garanteras att den data som intervjuerna genererar kan sammankopplas 

och jämföras med varandra, för att utläsa eventuella gemensamma eller frånskilda 

påverkansfaktorer hos eleverna.  

Urvalet av intervjuobjekt har skett genom kontakt med skolpersonal för att inte inkräkta 

på deras undervisningstid. Genom att kontakta dessa har personen i fråga kunnat fråga sina 

elever om det finns intresse att delta i intervjun samt kontrollera att eleverna uppfyller de 

kriterium som ställs på intervjupersonerna. Urvalet resulterade i att 6 elever på ett 

mellanstort gymnasium i Jönköping intervjuades kvalitativt. Av dessa 6 elever identifierar 

3 sig som kvinnor och 3 som män.  

                                                                 
19 Bryman, 2016, s. 368 
20 Hartman, Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, 2004, s.243 
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Samtliga intervjuade elever läser samma studieförberedande program och går i samma 

klass. Detta eftersom undersökningen inte ämnar ge en diversifierad bild av en 

genomsnittlig elevs politiska intresse, utan snarare att visa på hur en grupp elever i liknande 

kontext påverkas både av varandra och utav andra faktorer. Därmed är det inte 

nödvändigtvis avgörande huruvida de svar respondenterna anger kan anses vara 

representativa eller ej. Nedan följer en kort presentation av intervjuobjekten: 

1. Intervjuobjekt 1 har alias Andreas. Det är en man på 18 år och bor i en förort utanför 

Jönköping. Han bor i ett hem där föräldrarna är intresserade av politik. Han läser 

ekonomiprogrammet på en medelstor gymnasieskola i Jönköping och den högsta 

kursen i Samhällskunskap Andreas kommer läsa är Samhällskunskap 2. 

2. Intervjuobjekt 2 har alias Bianca. Det är en kvinna på 18 år som bor i Jönköping. 

Bianca bor i ett hem där föräldrarna är intresserade av politik. Hon läser 

ekonomiprogrammet på en medelstor gymnasieskola i Jönköping och den högsta 

kursen i Samhällskunskap Bianca kommer läsa är Samhällskunskap 2. 

3. Intervjuobjekt 3 har alias Carl. Det är en man på 18 år som bor i Jönköping. Han 

läser ekonomiprogrammet på en medelstor gymnasieskola i Jönköping och den 

högsta kursen i Samhällskunskap Carl kommer läsa är Samhällskunskap 2. 

4. Intervjuobjekt 4 har alias Diana. Det är en kvinna på 18 år som bor i en förort 

utanför Jönköping. Hon läser ekonomiprogrammet på en medelstor gymnasieskola 

i Jönköping och den högsta kursen i Samhällskunskap Diana kommer läsa är 

Samhällskunskap 2. 

5. Intervjuobjekt 5 har alias Elin. Det är en kvinna på 18 år som bor i en mindre ort i 

Jönköping kommun. Elin bor i ett hem där föräldrarna är intresserade av politik. 

Hon läser ekonomiprogrammet på en medelstor gymnasieskola i Jönköping och 

den högsta kursen i Samhällskunskap Elin kommer läsa är Samhällskunskap 2. 

6. Intervjuobjekt 6 har alias Frans. Det är en man på 18 år som bor i Jönköping. Frans 

bor i ett hem där föräldrarna är intresserade av politik. Han läser 

ekonomiprogrammet på en medelstor gymnasieskola i Jönköping och den högsta 

kursen i Samhällskunskap Frans kommer läsa är Samhällskunskap 2. 

Intervjuerna presenteras genom utdrag ur intervjun som tematiskt har delats in utefter den 

teoretiska ansatsens inramning. Intervjuerna genomfördes individuellt men presenteras 
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gemensamt under rubrik 7: Undersökning för att kunna ge en samlad bild av 

intervjuobjektens svar. 

4.6. Databearbetning 

Det data som har framkommit av intervjun spelas in med ljudupptagning. Denna inspelning 

transkriberas sedan ned ordagrant till textform som i efterhand redigeras för att göra mer 

läsbar. Detta eftersom en redigering som sker direkt i anslutning till transkriberingen 

riskerar att utesluta material som kan vara av vikt för undersökningen. Denna data 

analyseras i en kvalitativ innehållsanalys som avser att sortera innehållet i kategorier som 

är skapade för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. Det är viktigt att poängtera att 

denna sortering sker i ett tolkande perspektiv. Bryman menar att det är särskilt viktigt då 

det inte bara är det manifesta innehållet, utan även det latenta.21 Teman framställs efter att 

forskningsläget för uppsatsens ämne är sonderat och en teoretisk ansats har anammats. I 

denna uppsats fall har tre teman framställts: Extern påverkan på eleven, alltså 

utomkroppsliga faktorer som påverkar elevens inställning; intern påverkan, det vill säga 

kroppsliga faktorer som påverkar eleven; samt teori om självbestämmande. 

Självbestämmandeteorin är en särskild teori som beskrivs närmare under kapitlet Teoretisk 

ansats.  

4.7. Validitet och reliabilitet 

Validiteten, huruvida undersökningen verkligen undersöker uppsatsens syfte, bedöms vara 

god. Genom att intervjua elever kvalitativt förväntar jag mig kunna presentera exempel på 

hur elevers politiska intresse har påverkats av olika faktorer. Jag förväntar mig även kunna 

presentera exempel på hur den kontext eleven befinner sig i kan ha påverkan på detta 

intresse. 

Uppsatsens reliabilitet, hur pålitlig undersökningen är, bedöms också vara god. Genom att 

intervjua elever angående deras inställning försäkras att bästa möjliga källa används – dem 

själva. Däremot finns det i princip alltid en risk för att de intervjuade personerna inte anger 

sina svar sanningsenligt i studier som bygger på intervjuer. Detta är emellertid en risk som 

är svår att undkomma utan att själv ha en personlig relation till eleverna där man själv har 

                                                                 
21 Bryman, 2016, s. 368 
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en uppfattning om hur elevernas politiska intresse ser ut. Elevernas egna erfarenheter kan 

emellertid i denna studie jämföras med varandra och därigenom valideras. 
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I följande kapitel presenteras forskningsläget som ligger till grund för denna studie. 

Forskning på elevers inställning till politik, deras politiska intresse eller politiskt 

engagemang bedrivs ofta och gärna. Vad som utmärker denna kategori av forskning, är att 

den inte sällan sker på uppdrag av regeringen, eller är utförd av en statlig myndighet. Ett 

exempel på en sådan studie är Demokratiutredningen 2014.22 Även SCB har genomfört 

flera undersökningar angående unga och politik. Det är på så vis tacksamt att forska inom 

detta område – statistik och offentliga utredningar finns att tillgå hög kvantitet. Vidare har 

profiler inom demokratiutveckling och politiskt engagemang som Erik Amnå bedrivit 

flerfaldig forskning på ungdomars politiska utveckling och medborgerligt engagemang. 

Amnås studier ligger till stor grund för denna uppsats eftersom de kan ge en god bild av 

hur ungas politiska engagemang eller intresse kan se ut. Amnås studier presenteras 

huvudsakligen under rubrik 5.3.: Ökat intresse för sakfrågor.  

5.1. Skolans demokratiska uppdrag 

Skolan har ett demokratiskt uppdrag. I värdegrunden för förskola och skola nämns flera av 

dessa uppdrag, däribland att skapa aktiva samhällsmedborgare.23 Men vad innebär detta 

aktiva medborgarskap rent konkret, och hur lyckas skolan med detta uppdrag? Tiina 

Ekman utreder just det i hennes avhandling Demokratisk kompetens – Om gymnasiet som 

demokratiskola.24 Även Ekman brottas med att definiera vad ett aktivt medborgarskap 

karaktäriseras utav, men menar att det finns en förklaring till varför målbeskrivningarna är 

vaga; vad vi associerar ett aktivt medborgarskap med är föränderligt med tiden. Tidigare 

har valdeltagande eller partipolitiskt engagemang varit hur man deltar aktivt i samhället, 

men Ekman menar att det har ersatts av ”en mer dynamisk tolkning av hur medborgarna 

uttrycker sin politiska mening.”25 Detta kan förklara den allmänna framtidsoro som 

beskrivs av Amnå.26 En del av befolkningen anser att ungdomar är mindre politiskt 

                                                                 
22 Statens offentliga utredningar, Låt fler forma framtiden!, 2016 
23 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola, 2017 
24 Ekman, Demokratisk kompetens – Om gymnasiet som demokratiskola, 2007 
25 Ibid. s. 17  
26 Amnå, 2008, s. 59–61 

5. Tidigare forskning 
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engagerade eftersom ungdomar ägnar sig åt politiska aktiviteter som traditionellt inte har 

förknippats med politiskt engagemang.  

Ekmans studie baseras på en undersökning som utgör en del av den internationella 

undersökningen IEA Civic Education Study, där delen Ekman använder sig av är Sveriges 

bidrag till denna studie. Den svenska delen utfördes på 2645 svenska ungdomar från 105 

olika gymnasieskolor. Dessa gymnasieskolor kom från olika kommuntyper av olika storlek 

för att skapa en diversitet i urvalet. Eleverna fick svara på en omfattande enkät som 

innehöll kunskaps-, bakgrunds, beteende- och attitydfrågor för att utefter deras svar kunna 

utreda bland annat deras demokratikompetens, syn på ett aktivt medborgarskap och 

skillnad mellan olika programgrupper.27  

Aktivt medborgarskap 

Vad som definieras som aktivt medborgarskap är som tidigare har beskrivits, dynamiskt. 

Ekman presenterar i sin bok hur ungdomars inställning till ett aktivt politiskt 

medborgarskap ser ut enligt utredningen. Skolan lyckas olika bra med sitt demokratiska 

uppdrag, beroende på vilken typ av aktivt medborgarskap vi efterfrågar och vilken 

ungdomsgrupp vi talar om. Ekman beskriver hur olika typer av ungdomsgrupper föredrar 

olika typer av politisk aktivitet med undantaget av själva valdeltagandet som tycks ha en 

särskild, prioriterad ställning. Vidare skiljer sig inställningen till valdeltagandet avsevärt 

beroende på vilket program de tillfrågade studerar på. Elever på högskoleförberedande 

program har en mycket positiv syn på valdeltagande och 9 av 10 ämnar rösta i 

nästkommande val. På yrkesprogram svarar bara 5 av 10 att de tänker rösta.28 Definierar 

vi alltså ett aktivt medborgarskap utifrån vilja att delta i valet, är skolans framgångar 

varierade. När det gäller viljan att exempelvis protestera för att visa missnöje, beskriver 

Ekman de undersökta ungdomarna som beredda att agera. Många av de tillfrågade eleverna 

har angett att de är ”beredda att agera öppet för att visa beslutsfattarna sin avvikande 

mening”.29 Hon visar dock på en viktig skillnad mellan legala och illegala demonstrationer. 

Tidigare påståenden om att demonstrationen är ett uttryck för misstro mot politiker eller 

det politiska systemet kan inte bekräftas vid legala demonstrationer. Däremot kan det vara 

                                                                 
27 Ekman, 2007, s. 160–166 
28 Ibid. s. 164 
29 Ibid. s. 165 
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närmare sammankopplat vid en illegal demonstration.30 Vidare menar Ekman att legala 

demonstrationer som politisk aktivitet är vanligare hos de politiskt intresserade eller insatta 

eleverna, medan elever som inte anger sig vara politiskt intresserade ställer sig mer positivt 

till de illegala demonstrationsformerna.  

När det gäller ungdomars aktiva medborgarskap eller politiskt deltagande enligt 

traditionella former, har det sjunkit. Ekman ger en förklaring till detta: 

18-åringar med stark tilltro till politiker och det politiska systemet är mer benägna än andra 

att ägna sig åt representativa politiska aktiviteter, såsom att rösta och att gå med i ett 

politiskt parti, men även att arbeta frivilligt för att hjälpa de utsatta i samhället. Det 

motsatta förhållandet gäller för illegala protester, ungdomar med låg systemtilltro är mest 

villiga att delta i olagliga protestaktioner, till exempel att blockera trafiken som en form av 

protest.31 

Ungdomars tilltro eller icke-tilltro tycks således ha en stark påverkan på deras inställning 

till politisk aktivitet. En starkare tilltro innebär att eleven i fråga är mer sannolik att 

engagera sig i politiska aktiviteter av traditionell form, medan en svagare tilltro innebär att 

eleven i fråga är mer benägen att uppsöka alternativa aktiviteter. Detta innebär för min 

studie som utförs på elever på ett högskoleförberedande program, att jag förväntar mig 

finna ett resultat där elever i högre grad aktiverar sig i de traditionella, representativa 

politiska aktiviteterna, men även legala demonstrationer. Eftersom denna studie inte utförs 

på elever på yrkesprogram utan enbart på elever från ett och samma studieförberedande 

program, är det inte sannolikt att resultatet kan anses vara representativt för alla elever i 

Sverige, utan istället besvara hur elevers politiska intresse kan formas och vilka faktorer 

de själva uppfattar påverkar dem.  

5.2. Ett ökat valdeltagande 

Efter rekord-dippen år 2002 har valdeltagandet i Sverige ökat successivt.32 Det är svårt att 

ge en orsak till att valdeltagandet ökar, men det finns tydliga indikationer på att det finns 

en ambition hos makthavare att ha ett högt valdeltagande i landet. Riksdagen har genomfört 

                                                                 
30 Ekman. 2007. s. 165 
31 Ibid. s. 166 
32 SCB har presenterat en successiv ökning i valdeltagandet från år 2002 där 80,1 % av befolkningen röstade, 
till år 2014 där 85,4 % av befolkningen röstade.  
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flera insatser - både finansiella och informativa, som har haft spridd effekt. Ludvig 

Beckman har skrivit en rapport på uppdrag av riksdagen, Demokratipolitikens metoder: 

Insatser för ett ökat valdeltagande - en kunskapsöversikt.33 Här listar Beckman olika försök 

att öka valdeltagandet. Beckman kommer fram till att det inte är möjligt att kalla de tidigare 

insatserna som lyckade. Detta primärt eftersom dessa insatser inte varit ensamma, utan 

varit en del bland andra insatser, både från lokalpolitiska organisationer men även andra 

sammanslutningar. Vad som däremot fastställs i rapporten är att bieffekter av dessa insatser 

kan ha inneburit en ökad kunskap om politik hos samhällsmedborgarna.34 

Parallellt med det ökade valdeltagandet minskar skillnaden mellan olika väljargrupper. 

Detta eftersom valdeltagandet bland unga väljare har ökat i större grad än valdeltagandet 

hos äldre, även om valdeltagandet har ökat i båda grupper.35 Detta kan delvis förklaras 

genom av studien Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-

Time Voters, skriven av Bhatti och Hansen.36 I denna studie kommer de fram till att 

föräldrar har en stor påverkan på huruvida deras barn kommer rösta eller inte i deras första 

val. Figur 1 visar skillnaden på valdeltagande mellan ungdomar med föräldrar som röstar 

och ungdomar med föräldrar som inte röstar. Vad som är tydligt är att föräldrar initialt har 

en hög påverkar på deras barns valdeltagande, men att det sjunker relativt drastiskt vid 

åldern där barnet ofta lämnar hemmet. Detta förklarar Bhatti och Hansen med att 

valdeltagande ofta är en social utövning som många familjer utför tillsammans.37 Vidare 

visar samma studie hur ungdomar som bor hemma med stor sannolikhet diskuterar valet 

tillsammans med sina föräldrar i stor grad, vilket ytterligare förstärker tesen att elevers 

inställning till valet påverkas direkt av huruvida de bor hemma hos sina föräldrar eller 

inte.38 Eftersom samtliga intervjuobjekt för min studie bor hemma hos föräldrar, förväntar 

jag mig att intervjuobjektens inställning till valet i någon grad kommer vara påverkad av 

deras föräldrar eller vårdnadshavare.  Det ökade valdeltagandet, främst ökningen hos unga 

väljare, är särskilt intressant för min undersökning eftersom det ger uttryck för elevers eller 

unga väljares inställning till valet som aktivitet. Ett ökat valdeltagande kan innebära att 

                                                                 
33 Beckman, Demokratipolitikens metoder: Insatser för ett ökat valdeltagande – en kunskapsöversikt, 2008 
34 Ibid. s. 42 
35 Skolverket, Vilka valde att rösta?, 2015, s. 86  
36 Bhatti & Hansen, Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters, 2012 
37 Bhatti & Hansen. 2012, s. 385 
38 Ibid. s. 386 
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unga väljares inställning till valet till viss del har förändrats på ett sätt som får flera att gå 

och rösta. 

 

 

5.3. Skiftat intresse bland ungdomar 

Föreningsaktiviteter 

Ungdomar intresserar sig i mindre för partipolitiska aktiviteter. I stället är ungdomar mer 

angelägna att ansluta sig till humanitärt engagemang, så som volontärarbete eller att 

ansluta sig till andra hjälporganisationer. Det visar en studie genomförd av Camilla 

Axelsson39, där en större del elever anger att de skulle kunna tänka sig att ansluta sig till 

föreningar av denna art, snarare än politiska föreningar.40 Studien är en studentuppsats och 

syftar att ”undersöka hur gymnasieungdomars politiska engagemang ser ut i Arvika 

kommun.”.41 Trots att studien är utförd i en annan del av Sverige, ger den en bra bild av 

de skillnader som existerar mellan elevers politiska intresse och inställning, beroende på 

                                                                 
39 Axelsson, Ungdomars politiska engagemang, 2009 
40 Ibid. s.35 
41 Ibid. s. 10 

Figur 1: Förändring i valdeltagande genom att ha en deltagande 
mamma eller pappa, jämfört med en icke-deltagande förälder. 
Presenteras i Bhatti & Hansen (2012) s. 386 
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vilken typ av program de läser och/eller könstillhörighet. När det gäller föreningsaktiviteter 

sammanfattar Axelsson sin undersökning så här: 

Inte helt oväntat är det många fler som är med i en intresseförening än ett politiskt parti. 

42 % är med i en intresseförening. Sedan är det förening inom kyrkan eller annat religiöst 

samfund som flest informanter är medlemmar i (9 %). Det är många som även om de inte 

är medlemmar t.ex. i miljöorganisationer, humanitära hjälporganisationer som kan tänka 

sig att bli det.42 

Axelsson konstaterar här att trots att det finns många som inte är medlemmar i 

miljöorganisationer eller humanitära hjälporganisationer, så skulle de kunna tänka sig att 

bli det. Detta är någonting som även konstateras av Amnå genom det han kallar Den 

jourhavande medborgaren.43  

Jourhavande medborgare 

År 2008 publicerades Erik Amnås Jourhavande medborgare. Det är en bok där han 

undersöker hur samhällsengagemanget har förändrats hos medborgarna. Undersökningen 

har sin grund i en dyster bild av samhällsmedborgare som av andra har beskrivit apatiska 

och otacksamma, en samhällsmedborgare som inte engagerar sig i traditionella former. 

Amnå tillbakavisar denna oro med sin undersökning, där han undersöker fenomenet 

samhällsengagemang i tre stadier: individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. På 

detta vis får han en god bild av vad som motiverar individer att engagera sig, hur politiskt 

orienterade organisationer skiljer sig från förr till idag samt hur samhället använder sig av 

engagemanget.44 Amnå kommer fram till en del vanliga misstag som görs av de som 

uttrycker en oro hos, framför allt, ungdomars bristande samhällsengagemang. Dessa 

misstag utgörs bland annat av att ”förväxla deltagande med engagemang”.45 Amnå påvisar 

i studien att det finns ett större intresse för politik i de nordiska länderna, jämfört med andra 

länder. Vidare visar sig nordiska länder ha ett ökat intresse för samhällsengagemang, enligt 

en mer liberal syn på vad samhällsengagemang innebär. Den stora skillnaden som Amnå 

visar på vad gäller samhälleliga aktiviteter som ungdomar intresserar sig för, jämfört med 

                                                                 
42 Andersson, 2009, s. 34 
43 Amnå, 2008 
44 Ibid. s. 22 
45 Ibid. s. 13 
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den totala befolkningen, är att ungdomar visar ett större intresse för internetbaserad 

aktivitet, så som sociala medier och debattforum. Detta samtidigt som de uppvisar ett större 

intresse för mediakontakt. Däremot är intresset för kollektiv organisering lägre gentemot 

den totala befolkningen.46 Det ska noteras att dessa uppgifter kan anses ligga i konflikt 

med Axelssons undersökning som kommer fram till att ungdomar i hög grad kan tänka sig 

att engagera sig i organisationer rörande miljö eller humanitära frågor. Jag anser emellertid 

inte att så är fallet, snarare ger det en uppmuntrande bild av att intresset för kollektiv 

organisering, medan det visserligen är lägre hos ungdomar än totalbefolkningen, 

fortfarande är relativt högt.  

Den jourhavande medborgaren innebär, som Amnå beskriver, en medborgare som 

visserligen är mindre aktiv i organisationer och andra yttre aktiviteter, men som utövar ett 

latent deltagande, ett deltagande på stand-by. Dessa deltagare sitter i beredskap att agera 

utifall en händelse skulle kräva det, precis likt en jourhavande brandman som är beredd att 

rycka ut med brandbilen om en brand skulle uppmärksammas. Denna typ av politiskt 

deltagande mäts traditionellt enligt fyra mått: ”Politiskt intresse, politisk diskussion, 

politisk nyhetskonsumtion samt politisk kunskap.”47 Detta innebär att dessa mått blir 

särskilt intressant för min undersökning och utgör därför en grund för hur intervjufrågorna 

till datainsamlingen utformas. Detta är någonting som vidare tas upp i uppsatsens del 

Teoretisk ansats.  

Efter Amnås Jourhavande medborgare, utför han en studie tillsammans med Mats 

Ekström och Håkan Stattin. I rapporten Ungdomars politiska utveckling sammanfattas 

denna studie.48 Författarna försöker i undersökningen kategorisera olika deltagandeformer 

hos ungdomar för att kunna utreda på vilket sätt ungdomars politiska engagemang tar sig 

karaktär. Som tydligt påvisas i cirkeldiagrammet i Figur 2, är den vanligaste kategorin 

standbyers, vilket kan liknas med den tidigare nämnda typen av medborgare, nämligen 

jourhavande medborgare. Ungdomar som kan kategoriseras som politiskt aktiva uppnår 

endast 6 % i denna studie, oengagerade uppnår 26 %, medan desillusionerade utgörs av 

21 %.49 Vad som är noterbart här kan vara att oengagerade och desillusionerade skulle 

kunna sammanfogas till en kategori: passiva, icke-deltagande. Denna bredare 

                                                                 
46 Amnå, 2008, s. 60 
47 Ibid. s. 54 
48 Amnå, Ekström & Stattin, Ungdomars politiska utveckling - Slutrapport från ett forskningsprogram, 2016 
49 Ibid. s. 92 
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kategorisering skulle i sådana fall uppnå 47 % - 1 procentenhet större än standbyers och 

därmed utgöra den största kategorin. Anledningen till att den finare indelningen är utförd 

i studien beror förmodligen på att det finns en viktig distinktion, nämligen att 

desillusionerade kan anses vara anti-politiska, medan oengagerade snarare är likgiltiga 

inför politiken eller icke-politiska.50 Min undersökning kommer enbart att behandla elever 

som i förhand har angett att de avser att rösta i valet till kommun, region och riksdag år 

2018. Detta innebär emellertid inte att enbart elever från kategorierna aktiva eller 

standbyers intervjuas. Tvärtom, framhäver flera studier att röstandet som politisk aktivitet 

är särställd från annan aktivitet. Intresset av denna aktivitet är konstant högt i förhållande 

till andra aktiviteter och är inte väsentligt anknutet till elevers övriga politiska intresse eller 

engagemang.51  

 

 

  

                                                                 
50 Amnå, Ekström & Stattin, 2016. s. 94 
51 Detta fenomen presenteras bland annat i Amnå (2008); Amnå, Ekström & Stattin (2016); Andersson 
(2009) 

Figur 2: Fördelning av ungdomar enligt Amnås, Ekström 
och Stattins indelning av politiskt deltagande. 
Diagrammet presenteras i Ungdomars politiska utveckling 
(2016) s. 92. 
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I följande stycke kommer jag definiera den teoretiska inramning som föreligger denna 

undersökning. Denna inramning utgör verktyg för analys och används för att förklara, 

förstå och utvärdera resultatet av undersökningen. Uppsatsens teoretiska ansats presenteras 

enligt följande underrubriker: Extern påverkan på eleven, Intern påverkan på eleven, Teori 

om självbestämmande,  

6.1. Extern påverkan på eleven 

Att elevers politiska intresse påverkas av omgivningen är kanske inte det mest 

kontroversiella antagandet man kan göra. Snarare är förmodligen vilken del av 

omgivningen som påverkar elevernas eller unga väljares inställning i högst grad en mer 

intressant fråga. Vad vi redan har fastslagit i tidigare kapitel, är att föräldrars valdeltagande 

har en stor påverkan på sannolikheten att deras barn är att delta i valet. Skillnaden mellan 

valdeltagandet bland unga väljare med deltagande föräldrar och unga väljare utan 

deltagande föräldrar uppnår enligt Bhatti och Hansen närmare 40 %.52 Med tanke på att 

min undersöknings karaktär redan har fastställt att samtliga informanter avser att delta i 

valet 2018, är det rimligt att anta att föräldrarna i någon mån har påverkat elevernas 

inställning till politisk aktivitet. Vidare beskriver Bhatti och Hansen ytterligare yttre 

faktorer som påverkar unga väljares sannolikhet att rösta. De största faktorer som kan 

komma att påverka eleven tycks således vara föräldrars eller andra personer eleven delar 

hem med, och deras valdeltagande. Studien visar också på att socialisering både med 

föräldrar och andra kamrater har en påverkan på elevens sannolikhet att rösta i valet. 

Vidare visar forskningen på att pågående utbildning har en stor positiv påverkan, mest 

troligt på grund av att sociala påtryckningar både från lärare och klasskamrater.53 De 

intervjuer varpå denna undersökning bygger på är utförda på elever som läser samma 

gymnasieprogram i samma klass. Således är det också sannolikt att de har påverkats på 

liknande sätt av både lärare och klasskamrater.  

                                                                 
52 Bhatti & Hansen, 2012, s. 386 
53 Ibid. s. 394 
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Däremot, trots att den kontext där de till stor del utformar sitt politiska intresse, alltså i 

skolan, är gemensam innebär det inte nödvändigtvis att de uppfattar kontexten likadant 

eftersom de ursprungligen kommer ur olika sociala kontexter där deras beteendemönster 

har formats av familj. Detta förklaras av Giddens och Sutton i Sociologi.54  

 Resultatet av Bhatti och Hansens studie innebär för min studie att jag går in i analyseringen 

av mitt eget resultat med dessa antaganden: Eftersom informanterna avser att rösta i valet, 

är det sannolikt att deras inställning till valet till viss del har påverkats av vårdnadshavare 

eller andra samlevande, förutsatt att de bor tillsammans. Vidare är det sannolikt, eftersom 

eleverna kommer att befinna sig under pågående gymnasial utbildning under valet, att 

skolmiljön har en positiv påverkan av informantens inställning till valet. 

6.2. Intern påverkan på eleven 

Elevers inställning och intresse för politik påverkas i stor grad av deras egna kunskaper 

och upplevelser. De som Amnå55 beskriver som jourhavande medborgare utgör en större 

del av unga väljare, och är därmed högst intressant för denna undersökning. Amnå 

beskriver att till vilken grad en medborgares politiska engagemang kan beskrivas som 

latent, eller på standby, huvudsakligen brukar mätas enligt fyra mått: Politiskt intresse, 

politisk diskussion, politisk nyhetskonsumtion samt politisk kunskap.56 Dessa mått är 

särskilt intressanta för denna undersökning eftersom genom att mäta dessa faktorer hos 

informanterna, hoppas jag kunna avgöra huruvida informantens inställning till politik eller 

valet kan beskrivas som latent. Om så är fallet, kommer jag till viss del också kunna 

bekräfta Amnås tes om den jourhavande medborgaren, det vill säga att elever i stor 

utsträckning inte aktivt ägnar sig åt politiskt engagemang, utan befinner sig i en beredskap 

att agera om omständigheterna skulle kräva det. Eftersom just röstandet i val har en särskild 

ställning och allmänt ses som en prioriterad politisk aktivitet,57 är det sannolikt att de 

undersökta eleverna avser att bryta sin passivitet inför valet, och delta på ett aktivt sätt. Av 

denna anledning kommer frågorna till informanterna utformas för att kunna mäta de 

tidigare nämnda faktorerna. Genom att ha frågorna utformade på detta vis, skapas ett 

                                                                 
54 Giddens & Sutton, 2013, s. 227 
55 Amnå, 2008 
56 Ibid. s. 4 
57 Ekman, 2007, s. 164 
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material som är väl lämpat för att kunna utreda frågan om Jourhavande medborgarskap. 

Dessa frågor presenteras mer ingående under kapitlet Metod.  

6.3. Teori om självbestämmande 

Amnå, Ekström och Stattin skriver i Ungdomars politiska utveckling58 om teorin om 

självbestämmande, eller Self-Determination Theory (SDT). Det är en teori med ursprung 

hos psykologiforskarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan. Teorin innebär: 

Kärnan i SDT är idén att om människor har ett inneboende intresse för något och upplever 

en känsla av vilja utforska det intresset, kommer de att hitta sätt att bli bättre på detta. De 

kommer att engagera sig i sådant som uppfyller grundläggande psykologiska behov av 

autonomi, relationer och kompetens.59 

Autonomi innebär i detta fall viljan om att kunna ägna sig åt det man själv är intresserad 

utav, på ett sätt man själv väljer. Detta för att kunna utvecklas ytterligare inom detta 

intresseområde. Relationer innebär behovet att ägna sig åt detta intresse tillsammans med 

andra individer. Kompetens innebär en tro på sin förmåga att utvecklas inom detta 

intresseområde på ett så effektivt sätt som möjligt.60 Denna teori anses vara applicerbar till 

ett politiskt intresse vilket innebär att de grundläggande psykologiska behov som tidigare 

har presenterats, också kan översättas till mer konkreta förväntningar av min studie.  

Eftersom autonomin inom SDT innebär att själv välja vilka tillvägagångssätt en använder 

för att vidareutvecklas inom sitt intresseområde, i denna undersöknings fall, politik, 

förväntas elever som uttrycker ett intresse för politik exponera sig för nyheter och andra 

informationskanaler för att tillgodose sitt behov av autonomi. Vidare antar Amnå, Ekström 

och Stattin att ungdomar med ett politiskt intresse i högre grad kommer sätta upp 

långsiktiga mål för det politiska engagemanget.61 Vad gäller relationer antas elever som 

uttrycker ett intresse politik, även diskutera politik med personer de har en relation med. 

Primärt antas dessa personer innefatta familj och nära vänner, men dessa diskussioner kan 

även förekomma online på diverse forum eller sociala medier. Slutligen, innebär 

                                                                 
58  Amnå, Ekström & Stattin, 2016 
59 Ibid. s. 32 
60 Ibid. s. 32 
61 Ibid. s. 33 
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kompetens för denna studie, att elever med ett uttryckt intresse för politik i högre grad 

kommer anse sig vara belästa, insatta eller kompetenta inom området politik. 

Teorin om självbestämmande innebär för denna studie att den ger en klar bild av vilka 

förväntningar jag kan anta mig finna hos de elever som uttrycker ett politiskt intresse, eller 

som Amnå, Ekström och Stattin beskriver SDT:s förhållande till politik: 

Överfört till politik säger detta att om ungdomar har ett intresse för politik, kommer de i 

stor utsträckning att driva sin egen politiska utveckling.62 

Denna teori innebär för analyseringen av denna undersöknings resultat, att den kan förklara 

elevers motivation eller inställning till valet i relation till de samhälleliga aktiviteter eller 

engagemang de uttrycker under intervjun. 

 

 

 

 

  

                                                                 
62 Amnå, Ekström & Stattin, 2016 
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Under följande kapitel presenteras resultatet av de semi-strukturerade, kvalitativa 

intervjuerna. Detta görs enligt rubricering: Extern påverkan på eleven, Intern påverkan på 

eleven och Teori om självbestämmande. Detta för att kunna ge en bra bild av de olika 

faktorer som påverkar elevernas inställning till politiskt deltagande. Det har även i 

uppsatsens teoretiska ansats påvisats att dessa faktorer kan kategoriseras på detta vis. 

Intervjuobjekten presenteras med en alias för att hållas anonyma; intervjuobjekten har i 

själva verket ett annat namn. Intervjuerna genomfördes individuellt men presenteras 

gemensamt för att kunna ge en samlad bild av intervjuobjektens svar. 

7.1. Extern påverkan på eleven 

Bland extern påverkan på eleverna har det genom intervjuerna framkommit att det framför 

allt finns tre olika sätt eleverna påverkas: av familjemedlemmar, sociala medier och tv-

sändningar. 

Familjemedlemmar 

Bhatti och Hansen63 kommer i sin forskning fram till att unga väljare påverkas i hög grad 

av deras föräldrar eller andra individer de delar bo med. Diana bekräftar detta när hon 

svarar på en fråga om vilka källor hon upplever att hon tar in mest information från när det 

gäller just politik:  

Intervjuare: Vilka källor tror du att du tar in mest information från när det gäller just 

politik? 

Diana: Internet, sedan är det ju mest föräldrar och syskon som är insatta i ämnet.  

Diana upplever att föräldrar och syskon som källa till politisk information är som mest 

relevant när de är insatta i ämnet. Varför just de ovan nämnda källorna får agera 

informationskälla till Diana förklarar Diana efter följdfrågorna: 

                                                                 
63 Bhatti & Hansen, 2012 

7. Undersökning 
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Intervjuare: Internet, är det mest nyhetssajter då, eller är det sociala medier eller? 

Diana: Då skulle jag mest säga nyhetssajter så som SVT och sådant. 

Intervjuare: Hur kommer det sig att du får in mest information från dessa källor? 

Diana: Jag har ju dem på mobilen, så att det poppar alltid upp när någonting händer. Och 

sen mamma och pappa och syskon är ju mest för att man oftast pratar med dem och så. 

Här beskriver Diana en kultur i hemmet där familjemedlemmar diskuterar politik med 

varandra. Svaret kan också tolkas som att intervjuobjektet beskriver att det finns en 

bekvämlighet i att diskutera politik med dessa individer eftersom den ändå ofta samtalar 

med dem. I Bhatti och Hansens studie framkommer det att unga väljare i hög grad påverkas 

i socialiseringen med andra personer denne delar hem med,64 vilket förstärks genom 

Dianas svar. Det förstärkt även i ett svar som Andreas ger: 

Intervjuare: Kan du minnas vad som fick dig att rösta? Inte just vad du ska rösta på, utan 

själva röstandet? 

Andreas: Det var nog min pappa. Jag har ju hängt med dem några gånger innan, när de 

skulle rösta. Men det är ju viktigt, vi lever ju i en demokrati, så det är ju väldigt viktigt att 

använda sin röst. Det är ju inte alla länder som har det till exempel. Så det är viktigt att ta 

vara på det. Sen var det min pappa då som fick mig att, han säger bara: Man ska rösta när 

man har chansen liksom, annars är det ju bortkastat, om man inte gör det. 

Här visar Andreas på ett exempel där hans föräldrar aktivt har påverkat hans valdeltagande. 

Pappan har här tagit med Andreas under tidigare val, vilket har påverkat Andreas syn på 

röstläggningen till att han menar att det är någonting man ska göra. Elin visar på ett annat 

sätt där det finns en familjekultur där man diskuterar politik, även när familjen inte längre 

bor i samma hem: 

Intervjuare: Hur tror du att det kommer sig att du får in information från just de här 

källorna? 

                                                                 
64 Bhatti & Hansen, 2012 
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Elin: Det är väl just att det dyker upp i mina sociala medier och sådant, att det kommer 

upp som reklam på Facebook. Jag och min syster skickar ibland artiklar som är 

intressanta, till varandra och sådant. Så det är mest kanske när det dyker upp och så. Och 

jag följer liksom konton på Instagram och så som pratar om aktiva ämnen och så. 

Elin börjar här med att beskriva en annan extern påverkan på eleven, nämligen Sociala 

medier. Här blir dock denna informationskälla förmedlad via en familjemedlem. Trots att 

de två systrarna inte bor i samma hem, fortsätter de en kultur där de förser varandra med 

information. I stället för att utgöra en källa till information blir systrarna i stället 

informationsförmedlare.  

Sociala medier 

Av de intervjuade eleverna anger 5 av 6 att de kommer i kontakt med politisk information 

när ”den dyker upp”. Att ”dyka upp” innebär i detta sammanhang push-notiser på 

mobiltelefonen eller information som dyker upp i elevers informationsflöde på sociala 

medier. Just sociala medier tycks vara en av de största påverkansfaktorer på eleverna. 

Andreas svarar på en fråga om varför han tror att han får information från dessa källor: 

Andreas: Det är väl för att jag befinner mig till exempel på både Facebook och sådana 

ställen. Sen att internet är ju nästan vår vardag idag, alltså man är ju nästan alltid 

uppkopplad, det finns ju till exempel notiser på både Expressen och Aftonbladet, sånt som 

du får skickat till din telefon när det händer någonting, så man är ju alltid uppkopplad på 

internet. Det är ju inte så att jag går till ett bibliotek och läser på om politik där, utan är 

det någonting jag vill veta, söker jag ju såklart upp det på internet. Det brukar vara så 

idag med de flesta unga. 

Här blir alltså eleven inte en aktiv informationssökare, utan snarare en passiv mottagare 

som agerar när information skickas till den. Detta fenomen beskrivs även av Elin: 

Elin: Det är väl just att det dyker upp i mina sociala medier och sådant, att det kommer 

upp som reklam på Facebook. 

Carl beskriver varför han vänder sig till just sociala medier när han letar politisk 

information:  
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Carl: Man kan inte förlita sig på media speciellt, typ Aftonbladet. Det jag tycker är att 

man kollar efter sociala medier på det partiet och kollar efter information istället för att 

lyssna på en sekundärkälla som Aftonbladet.  

Här beskriver Carl en misstro till traditionell media. I stället tycker Carl att det är bättre att 

lyssna direkt på vad partierna tycker i en viss fråga genom att hitta informationen på deras 

egna sidor på sociala medier. 

TV-sändningar 

Flera intervjuobjekt anger att de tar in information från olika TV-sändningar. Dessa TV-

sändningar är av olika karaktär. Sändningarna innefattar både Morgonsoffan i TV4, TV-

sända partiledardebatter, men även underhållningsprogram med politiska inslag. Diana 

berättar om vilka källor hon hittar politisk information från: 

Diana: Jag kollar mycket på nyhetsmorgon på morgonen, så där får man lite 

uppdateringar vad som händer. Och de har ju ett speciellt inslag med politik med han, ja 

det är någon person som står och pratar om politik, och det tycker jag är ganska bra för 

att då får man en väldigt tydlig och enkel bild av vad som händer just nu, vart de olika 

partierna står i nuläget. Och sedan debatter. 

Diana beskriver här att hon inför valet gärna tar del av information på ett tydligt och enkelt 

sätt. Eleven håller sig informerad, men uppsöker inte själv specifik information, utan låter 

Tv-personligheten berätta om det allra senaste inom politiken. 

När det gäller partiledardebatter anger 4 av 6 att de tittar på dem. Frans anger att han har 

en positiv inställning till debatter: 

Intervjuare: Du tänker rösta. Hur känner du inför valet, känner du att det ska bli roligt, 

jobbigt, svårt? 

Frans: Nej, jag tycker det ska bli kul. Det är väldigt intressant att lyssna på olika 

partiledardebatter. Jag tycker att politik är väldigt kul. Sedan hoppas man såklart att det 

man röstar för ska gå bra.  

På frågan om vilka källor Frans får sin information från, svarar han: 
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Frans: Ja, jag försöker att hålla mig så mycket som möjligt till ett källkritiskt tänkande 

när jag kollar på alla källor, men det blir ju mycket... Dels kollar jag ju själv på 

direktsända partiledardebatter, då får man ju mycket bra saker. Sedan finns det ju också, 

jag läser både Aftonbladet och Expressen för att jag vet att de skiljer sig lite. 

Initialt beskriver Frans ett intresse för att följa partiledardebatter – ”det är väldigt 

intressant”. Vidare menar Frans att den information han får genom dessa debatter är bra 

eller pålitlig. Detta intresse för partiledardebatter, att de på individnivå upplevs vara 

intressanta, leder in oss på effekter som påverkar elevers inställning internt.  

Skolverksamhet och klasskamrater 

Flertalet av de intervjuande eleverna anger att de i någon form har påverkats av den 

skolkontext de befinner sig i. Framför allt lyfter Daniel och Moa upp detta. Daniel berättar 

om hur det mesta han och hans klasskamrater talar om handlar om miljöfrågor, och att det 

är det som är mest intressant för eleverna:  

Daniel: För det pratas mycket om miljön i skolan och det pratas mycket om hur man ska 

försöka ändra och tänka på det, för att på ett bra sätt kunna förbättra det, för det har ju 

blivit sämre. 

Även Moa talar om att skolmiljön har påverkat hennes politiska uppfattning, men framför 

allt hur undervisningen har hjälpt henne att på ett mer källkritiskt sätt förhålla sig till politik 

och den information hon tar del av, även utanför skolmiljön: 

Moa: …att ha lite koll tycker jag är viktigt, att veta vad de olika partierna är på för sida 

och vart man står själv. Det tycker jag är viktigt. Men just i skolarbeten och liknande, när 

man i Samhällskunskap till exempel, hämtar material från olika källor och sådant, att man 

har det medvetandet att man vet att "den här källan kan vara politiskt vinklad för att den 

kommer ifrån det partiet, att man kan vara lite källkritisk."  

Framför allt Daniel och Moa anger svar som tyder på exempel där skolan och 

klasskamrater kan ha påverkat deras politiska intresse eller sättet de tar till sig politiskt 

innehåll. Även andra intervjuade anger ett sådant fenomen, men då mer latent. 

Respondenten Elin anger emellertid två politiska områden som inte tas upp av skolan, 

nämligen de lokala och regionala valen. Det blir här tydligt att skolmiljön har vinklat 
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elevens politiska intresse till att primärt omfatta rikspolitiken på bekostnad av regional- 

och- lokalpolitiska frågor: 

Moa: …alltså man hör ju mest om riksdagsvalet, man hör ju inte så mycket om landsting 

och kommun. Man får inte lära sig så mycket om det i skolan och sådant, men det är klart 

att det är väl det egentligen. Men jag vet inte, för mig känns nog riksdagen mest viktig. 

Samtliga intervjuade elever anger i hög grad att de har ett väsentligt lägre intresse för 

regional- och lokalpolitiska frågor, medan riksdagsvalet och rikspolitiska frågor i 

huvudsak är det de har intresserat sig för. Samtliga elever anger även att de uppfattar sig 

som mindre insatta i dessa val jämfört med valet till riksdag 2018. 

7.2. Intern påverkan på eleven 

Med den interna påverkan av elevers inställning till valet 2018, menas faktorer som 

eleverna själva producerar i sina tankar. Dessa faktorer kan ta sig skepnad genom vad 

eleven uppfattar som skoj eller intressant, vad eleven själv upplever vara viktigt samt de 

beslut eleverna själva fattar angående deras politiska deltagande. I intervjun ställdes frågor 

för att generera just dessa svar. Dessa frågor listas nedanför: 

1. Skulle du kalla dig för politiskt intresserad? 

2. Vad tror du skiljer dig från en person som inte är intresserad av politik? 

3. Är det viktigt att vara politiskt intresserad? 

4. Hur känner du inför valet? Ska det bli roligt, jobbigt, svårt? 

Eftersom intervjun är av semi-strukturerad karaktär ställs utöver dessa frågor även 

följdfrågor för att ytterligare finna information som kan påvisa en intern påverkan på 

eleven.  

Politiskt intresse 

När det gäller de intervjuade elevernas politiska intresse, har samtliga intervjuobjekt fått 

svara på frågan: ”Skulle du kalla dig för politiskt intresserad?”. Detta eftersom Amnå har 
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påvisat att elevers intresse påverkar både deras inställning till politiskt deltagande.65 På 

frågan har 5 av 6 elever angett att de är politiskt intresserade. Diana svarar: 

Diana: Nej, det är jag nog inte.  

Intervjuare: Nej, är det någon särskild anledning att du inte är intresserad av politik?  

Diana: Nej alltså jag har nog bara aldrig riktigt intresserat mig för det, men sedan är jag 

ju ganska intresserad av feminism och så och det är ju kanske politik, men jag är inte 

särskilt insatt i de politiska partierna och sådana saker. 

Intervjuobjektet menar att hon inte likställer sitt särskilda intresse för en viss politisk fråga, 

feminism, med att vara generellt politiskt intresserad. Vidare i intervjun förtydligar Diana: 

Diana: Nej alltså det är klart att det är en del av det också, men jag tycker att resterande 

politik är rätt tråkigt, men just människorätt och så tycker jag är ganska viktigt och 

jämställdhet och så. 

Intervjuobjektet visar här på ett särskilt intresse för en människorättslig fråga och berättar 

att hennes intresse för annan politik är lägre. Andreas beskriver sitt politiska intresse som 

någonting som har intensifierats inför valet: 

Andreas: Jag har väl blivit det de senaste månaderna nu, jag har ju börjat följa exempelvis 

Marcus Oscarsson på Facebook för några månader sen, sen kollar jag lite på de här, han 

brukar ju ha ett program på TV4, på nyhetsmorgon. Och då brukar jag följa det. Och det 

gör jag ju mestadels för att jag kommer ju att rösta nu till hösten, och då måste man ju 

veta vad man ska rösta på och då är det bra att kunna lite också så man inte bara röstar 

för att andra säger att man ska rösta så, det är lätt att det blir så. Så jag vill gärna kunna 

göra det från mina egna åsikter.  

Här beskriver istället intervjuobjektet ett politiskt intresse som har framkallats när 

omständigheterna kräver det. Detta kan påvisa ett exempel där Amnås tes om den 

jourhavande medborgaren är applicerbart. En sådan beredskap beskrivs även av Diana: 
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Intervjuare: Ja, hur känner du inför själva valet? 

Diana: Lite spännande, roligt att få rösta. Men det är också lite... Inte nervöst, men jag 

känner att jag måste sätta mig in lite mer för att rösta, för jag vill rösta seriöst och just nu 

i nuläget känner jag inte att jag har full koll på vad jag vill rösta på. 

Diana lyfter här upp två saker: Hon upplever en vilja att rösta på ett välinformerat sätt och 

upplever därför en inre motivation att informera sig mer om politiken. Tidigare i uppsatsen 

fastslogs att deltagande i val har en särskild status hos ungdomar.66 Detta svar kan vara ett 

tecken på att valet just är en sådan omständighet som får den jourhavande medborgaren 

att träda in i sin temporärt aktiva roll.  

Vad är en politiskt intresserad person? 

På frågan ”Vad tror du skiljer dig från en person som inte är intresserad av politik?” har 

eleverna svarat relativt olika. Däremot har 3 av 6 angett att en skillnad kan vara att en 

individ som inte är politiskt intresserad förmodligen inte har samma vilja att förändra 

samhället. Frans svarar: 

Frans: Ja, de kanske inte är lika insatta. Jag tror inte att de förstår lika mycket den roll 

politiken faktiskt har, alltså hur mycket politiken faktiskt påverkar dig. Jag tror inte de har 

den insynen riktigt. Det är väl främst det kanske, att de inte förstår att man verkligen kan 

förändra genom att rösta och veta vad man vill rösta på.  

Att valdeltagande innebär att man kan förändra landet är en bild som andra intervjuobjekt 

beskriver. Det tycks således vara en uppfattning som existerar hos elever i högre grad än 

på individbasis. Carl uttrycker även en bild av att bristande politiskt intresse kan vara en 

reaktion på ett missnöje riktat mot politiker. 

Intervjuare: Vad tror du skiljer dig från en person som inte är politiskt intresserad? 

Carl: Det är inte mycket faktiskt. Eller jag tror att andra som inte är politiskt engagerade 

kanske tycker att det är skitsnack eftersom man innan val pratar om att förhindra brott och 
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bygga på det här. Men efter valet glömmer man bort vad man har lovat folket och då blir 

man mindre politiskt engagerad. 

Är Carls tes korrekt, att ungdomar inte intresserar sig för politiken eftersom de anser att 

politiker inte håller sina vallöften, kan detta kopplas samman med denna uppsats inledning, 

där problematiken med att ungdomar har ett lågt förtroende till partipolitiken och istället 

engagerar sig i organisationer eller rörelser.67  

Andra intervjuobjekt menar att det finns en risk för att en mindre intresserad människa 

riskerar att bli vilseledd i när denna ska rösta. Genom att inte hålla sig uppdaterad inom 

politik kan personen rösta på ett parti enbart på grund av en särskild valfråga eller ett 

särskilt vallöfte, när partiet i själva verket inte delar personens värderingar utöver detta. 

På frågan ”Är det viktigt att vara politiskt intresserad?” blir intervjuobjektens svar i stora 

delar likadana. Det är tydligt att eleverna upplever att ett politiskt intresse är 

sammankopplat med att göra ett välinformerat och avvägt val. Flera intervjuobjekt trycker 

på just detta: Det är viktigt att vara politiskt intresserad eftersom valen vi gör påverkar dig 

och ditt liv. Frans utvecklar sitt svar: 

 Frans: Det tycker jag. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Just eftersom det handlar ju 

som sagt om våra egna liv och våra egna förutsättningar, i vilket samhälle vi vill leva i. 

Vad det är man vill omringas av typ. Så jag tycker det är väldigt viktigt eftersom det blir 

en stor del av ens liv. Det handlar ju liksom om vilka som bestämmer över dig mer eller 

mindre. Och då borde man ju ha några som man kan lita på också. 

Frans berättar att han tycker att det är viktigt just eftersom de personer man röstar på i valet 

kommer påverka en i framtiden. 4 av 6 intervjuobjekt uttrycker liknande åsikter. 

Känslor inför valet 

På frågan ”Hur känner du inför valet? Ska det bli roligt, jobbigt, svårt?” har samtliga 

intervjuobjekt beskrivit en förväntansfull inställning till valet. Ordet ”spännande” 

förekommer i 4 av 6 svar hos intervjuobjekten. Till vilken grad eleven upplever sig vara 

                                                                 
67 Ungdomsbarometern, 2018 
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redo för att fatta sitt beslut tycks också påverka elevers känslor inför valet. Elin beskriver 

sina känslor: 

Elin: Alltså, det är ganska spännande eller så, det är ju första gången och så. Det blir väl 

lite kul. Sedan är det klart att man har ju ett ansvar att rösta som man vill, men jag vet inte 

riktigt. Eftersom jag inte riktigt vet vad jag vill rösta på, känner jag att det inte riktigt 

spelar någon roll vad jag röstar på, men det är klart att det gör ju det egentligen. 

Elin beskriver initialt en känsla av spänning och en viss positiv känsla att lägga hennes 

röst. Vidare menar hon att hennes osäkerhet i valet gör att hon upplever att hennes val 

spelar mindre roll. Detta fenomen är någonting som inte beskriv av andra intervjuobjekt. 

Däremot uttrycker Andreas att hans positiva inställning till valet är sammanbunden med 

hur långt i beslutsprocessen han har kommit: 

Andreas: Det känns bra, det känns som att jag vet ganska... Inte vad jag kommer rösta, 

men jag vet på ett ungefär vad som gäller och vad jag kan, så att jag inte röstar bara för 

att en kompis röstar så, för det är ju så att man ofta pratar med kompisar hur det är, men 

jag vill ju rösta på det jag känner är bäst, så det känns bra som sagt. 

Elevens inställning till valet tycks således till viss del vara besläktad med elevens 

förberedskap inför valet, där eleven upplever en mer positiv inställning desto säkrare hen 

upplever sig vara inför valet.  

7.3. Teori om självbestämmande 

Teorin om självbestämmande beskrivs av Amnå, Ekström och Stattin som idén att om 

människor har ett inneboende intresse för något och upplever en känsla av vilja utforska 

det intresset, kommer de att hitta sätt att bli bättre på detta. De kommer att engagera sig i 

sådant som uppfyller grundläggande psykologiska behov av autonomi, relationer och 

kompetens.68 Just autonomi, relationer och kompetens är därför en särskilt lämplig 

redovisningsuppdelning.  

Autonomi 

                                                                 
68  Amnå, Ekström & Stattin, 2016. s. 32 
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Det grundläggande psykologiska behovet av autonomi innebär en vilja att kunna ägna sig 

åt det personen själv väljer för att kunna vidareutvecklas i detta område. Intervjuobjekten 

har gett flera svar som antyder på att de engagerar sig på ett sätt som uppfyller just detta. 

Frans ger svar på varför han upplever att lägre beskattning är en viktig fråga för honom: 

Frans: Och de pengar du sedan tjänar ska du i stor mån få bestämma själv över och det 

tycker jag inte att staten ska ta beslag på nästan 50 % eller ännu mer, som det kan se ut 

för många. Det tycker jag är fel. 

En del av Frans svar kan här antyda att hans framtida val delvis grundas i vad han tycker 

är viktigt, nämligen att själv bestämma över det kapital han har intjänat. Detta visar ett 

agerande där autonomi är en prioriterad fråga och intervjuobjektet agerar för att uppnå den. 

Det är däremot inte ett exempel där målet är att ägna sig åt politisk aktivitet, utan i stället 

är här den politiska aktiviteten ett redskap för att uppnå autonomiskt agerande i 

spenderande av kapital.  

Elin anger att hon tycker att det är viktigt att vara påläst inför valet, så att man är medveten 

om det man röstar på.  

Elin: Ja, jag tycker det är viktigt at vara påläst inför att rösta så man vet vad man röstar 

på och vad man ger sig in på. 

Vidare har Elin också gett uttryck för att hon anser att det är viktigt att rösta, det är en 

aktivitet med särskild ställning som hon vill ägna sig åt. Elin exponerar sig för information 

av politisk karaktär för att kunna utföra aktiviteten på ett bättre eller mer välgrundat sätt. 

Relationer  

När det gäller relationer har framför allt två elever angett att de diskuterar politik i deras 

relationer. Dessa relationer kan vara föräldrar, syskon eller kompisar. På frågan om det 

diskuteras mycket politik i klassen svarar Andreas: 

Andreas: Alltså det händer ju att vi gör, men det är många som har väldigt starka åsikter. 

Man vill ju liksom lära sig. Men det händer att vi snackar, absolut. Det är ju viktigt. Sen 

är det ju inte alla som kan rösta. Jag har ju några kompisar som är äldre, så det är ju 

också kul. 
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Andreas upplever här att det är många elever som har starka åsikter och att det 

problematiserar diskussionen. Han upplever också att det politiska samtalet är viktigt, men 

att det är vanligare att man diskuterar med de som innefattas av rösträtten inför valet. Detta 

kan eventuellt vara ytterligare ett exempel på den jourhavande medborgaren som har trätt 

in i en mer aktiv fas. Elever som inte får rösta i valet diskuterar politik i lägre utsträckning, 

åtminstone med de som är röstberättigade.  

Även Bianca anger att hon diskuterar politik med de närstående, hennes familj. Detta 

eftersom hon ofta samtalar med dem och att det därför faller naturligt att man även 

diskuterar politik med dem.  

Andra elever, däribland Frans talar i stället mer om kompetens, det tredje behovet enligt 

teorin om självbestämmande. 

Kompetens 

Kompetens innebär för teorin om självbestämmande, att en individ som har ett särskilt 

intresse för någonting kommer vara mer självsäker kring sin kompetens i ämnet. Specifikt 

för denna uppsats, innebär det att en elev som uttrycker ett intresse för politik kommer vara 

mer självsäker på sin kompetens inom politik. Detta fenomen har påfunnets i intervjuerna, 

där 5 av 6 elever anger att de är politiskt intresserade. Framför allt Frans tycks vara mer 

självsäker i sin politiska kompetens än övriga intervjuobjekt. Frans utvecklar ofta sina svar 

ned till sakpolitiska detaljer och beskriver även sig själv som mer politiskt engagerad än 

sina föräldrar: 

Intervjuare: Har du politiskt aktiva föräldrar? 

Frans: Nej faktiskt inte, inte särskilt. Utan mycket har jag... Såklart, jag vet ju vad de 

röstar på och det har säkert i viss mån påverkat mig också men det är inte som, det har 

aldrig varit "Det här ska du rösta på". Eller, det är inte ofta de snackar politik utan jag 

skulle säga att jag är mycket mer politiskt engagerad eller intresserad än vad mina 

föräldrar är. 

Det här beskriver inte nödvändigtvis en stärkt tro på sin kompetens, men Frans anger 

tidigare i intervjun att han förknippar ett intresse för politik med att vara mer politiskt 

insatt. 
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Intervjuare: Vad tror du skiljer dig från en person som inte är intresserad av politik? 

Frans: Ja, de kanske inte är lika insatta. Jag tror inte att de förstår lika mycket den roll 

politiken faktiskt har, alltså hur mycket politiken faktiskt påverkar dig. Jag tror inte de har 

den insynen riktigt. Det är väl främst det kanske, att de inte förstår att man verkligen kan 

förändra genom att rösta och veta vad man vill rösta på. 

Eftersom Frans här beskriver någonting som skiljer en person som inte är intresserad av 

politik från Frans, innebär det att Frans anser att han är mer insatt, förstår politikens roll 

och hur den påverkar honom. Alltså anser Frans att han har en förhöjd kompetens inom 

området på grund av hans intresse för det.  

Vad som särskilt framkommer genom intervjuerna, är att valet till riksdag är det val där 

eleverna upplever sig mest säkra på. Av de 6 intervjuade anger samtliga samma svar – de 

upplever sig lite mindre insatta i kommunvalen och minst insatt i valet till 

regionsfullmäktige. 
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Uppsatsens resultat diskuteras nedan för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

8.1. Vilka faktorer anger eleverna har påverkat deras politiska intresse? 

Av de externa påverkansfaktorerna tycks familjemedlemmar vara den mest framträdande 

tillsammans med push-notiser på mobiltelefoner. Men även skolverksamhet och 

klasskamrater har varit bidragande till elevers politiska intresse inför valet. Majoriteten av 

de intervjuade eleverna anger att internet och sociala medier utgör en stor del av den 

politiska information de väljer att ta del av, framför allt genom kanaler de själv följer. Detta 

sker genom så kallade push-notiser på mobiltelefonen alternativt inlägg som delas av 

antingen kamrater eller familjemedlemmar.  

Skolmiljön har även den påverkat eleverna, men åt varierat håll. Elin anger att skolan till 

viss del har vinklat hennes intresse genom att nästan uteslutande tala om politiska frågor 

ur ett centralt perspektiv, där andra nivåer så som regional- och lokalpolitiska frågor inte 

tas upp. Andreas menar att det i hög grad är miljöfrågor som diskuteras i undervisning och 

mellan klasskamrater. Detta kan eventuellt vara en bidragande faktor varför Diana anger 

att hon främst är intresserad av humanitära frågor, likt det konstaterande som tidigare har 

presenterats via Axelsson har i Ungdomars politiska engagemang.69  

En intern påverkansfaktor som är väldigt framträdande i denna studie är den pliktkänsla 

eleverna känner inför valet, och att den har påverkat deras politiska inställning. Detta är 

någonting som i hög grad kan påvisa ett exempel på det Amnå beskriver som en 

Jourhavande medborgare som träder in i en mer aktiv och engagerad roll när det finns ett 

upplevt behov av det.70 Att valdeltagandet anses som en plikt är någonting som samtliga 

intervjuobjekt uttrycker. Varför denna pliktkänsla har framkommit och vad som har 

framkallat den framgår också av intervjuerna. Andreas beskriver hur hans pappa tog med 

honom under tidigare val och att det nu känns naturligt. Detta är således ett tecken på 

Bhattis och Hansens påfund i deras undersökning, att elevers valdeltagande i hög grad 

                                                                 
69 Axelsson, 2009 
70 Amnå, 2008 
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påverkas av huruvida vårdnadshavarna röstar eller ej.71  Frans uttrycker att det alltid har 

varit naturligt att delta i valet för honom sedan han fick hjärnceller. Detta kan vara 

ytterligare ett tecken på en kultur i hemmet där vårdnadshavares inställning till 

valdeltagande har indoktrinerat intervjuobjektet. Diana uttrycker att hon ser valdeltagande 

som en plikt på grund av att det inte är en självklarhet i andra delar av världen. Det kan här 

vara skolan har haft en påverkan på elevens inställning till valdeltagande eftersom just 

demokrati ur ett globalt perspektiv tas upp i undervisningen. 

Känslan av att vilja påverka någonting är också någonting som tycks ha påverkat eleverna 

till att rösta, det framkommer i 4 av 6 intervjuer. Där uttrycker bland annat Diana att hon 

gärna vill påverka om möjligheten finns. Detta är ett tecken på teorin om 

självbestämmande som lyfts upp i Amnå, Ekström och Stattin.72   

Av de intervjuade personerna uppger samtliga en positiv inställning till valet. Denna 

inställning tar sig karaktär på olika sätt, där Andreas tycker att det känns bra inför valet 

eftersom han känner sig säker i sitt val. Andra intervjuobjekt upplever att det ska bli 

”spännande” att gå till val. Diana tycker att det ska bli spännande och roligt att få rösta för 

första gången. Däremot känner hon sig också lite nervös inför valet. Detta eftersom hon 

upplever att hon inte är särskilt säker i sitt val och därför måste läsa på mer inför valet. Av 

de 6 intervjuade frånskiljer sig framför allt Elins inställning. Hon anger vid intervjun att 

det inte känns som att hennes val spelar någon roll eftersom hon inte vet vad hon ska rösta 

på. Däremot förtydligar hon att hon egentligen förstår att det gör det, men att det för 

stunden inte känns som det. Dock upplever även Elin att det ska bli roligt och spännande 

att gå till val. När det gäller hur eleverna ser på just valdeltagandet, anger en majoritet att 

de anser att valdeltagande är någonting som är naturligt. Carl menar till och med att han 

upplever att det är en plikt.  

Vad som tycks vara centralt kring elevers svar är att: 

1. Föräldrars inställning till politik har påverkat eleven. 

2. En pliktkänsla att deltaga i valet finns hos eleverna och har påverkat dem. 

                                                                 
71 Bhatti & Hansen, 2012 
72 Amnå, Ekström & Stattin, 2016. 
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3. Känslan av att vilja påverka sin vardag har påverkat eleverna 

8.2. Hur har dessa faktorer påverkat elevernas politiska intresse? 

Av de intervjuade personerna uppger samtliga en positiv inställning till politik. Denna 

inställning tar sig karaktär på olika sätt, där Andreas tycker att det känns bra inför valet 

eftersom han känner sig säker i sitt val. Andra intervjuobjekt upplever att det ska bli 

”spännande” att gå till val. Diana tycker att det ska bli spännande och roligt att få rösta för 

första gången. Däremot känner hon sig också lite nervös inför valet. Detta eftersom hon 

upplever att hon inte är särskilt säker i sitt val och därför måste läsa på mer inför valet. Av 

de 6 intervjuade frånskiljer sig framför allt Elins inställning. Hon anger vid intervjun att 

det inte känns som att hennes val spelar någon roll eftersom hon inte vet vad hon ska rösta 

på. Däremot förtydligar hon att hon egentligen förstår att det gör det, men att det för 

stunden inte känns som det. Dock upplever även Elin att det ska bli roligt och spännande 

att gå till val. När det gäller hur eleverna ser på just valdeltagandet, anger en majoritet att 

de anser att valdeltagande är någonting som är naturligt. Carl menar till och med att han 

upplever att det är en plikt. 

Det mest framträdande av sätt som eleverna har blivit påverkade mot är den upplevda 

pliktkänsla som valet till riksdag, kommun och region innebar för eleverna. Det har för 

samtliga elever inneburit en mer positiv inställning till politik och en vilja att informera sig 

på ett sätt som innebär en mer genomtänkt röst. Denna pliktkänsla har framkallats av en 

kombination av påtryckningar från föräldrar, skolan och klasskamrater. 

8.3. Vilka samband eller olikheter går att utläsa gällande elevernas politiska 
intresse utifrån den gemensamma kontext de befinner sig i? 

Det finns flera samband gällande elevers politiska intresse som tydliggörs i denna studie, 

inte minst vad som gör att de upplever ett intresse. Samtliga elever anger den pliktkänsla 

som tidigare har presenterats via Amnå.73 Denna pliktkänsla har framkommit av en och 

samma händelse, nämligen valet 2018. Inför detta valet anger samtliga att de upplever ett 

större behov att söka information och samla kunskap för att i slutändan kunna fatta ett noga 

avvägt val av parti. Majoriteten av elever anger även att de har ett särskilt intresse för 

humanitära frågor framför andra, med ett undantag där Frans anger att han mer intresserar 

sig av nationalekonomiska frågor så som skatt. Vidare finns ett tydligt samband gällande 

                                                                 
73 Amnå, 2008 
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det sätter eleverna väljer att ta till sig information, nämligen via sociala medier och så 

kallade push-notiser. 

Det finns en olikhet som framkommer när eleverna får frågan om vilken källa de själva 

anser vara mest pålitlig när det gäller politisk information. Majoriteten av eleverna anger 

att de upplever statlig media, främst SVT som den mest pålitliga källan, men Carl och till 

viss del även Frans anger att de i stället anser att partiernas egna kanaler utgör de mest 

pålitliga källorna. Detta kan eventuellt förklaras med att de har tolkat pålitligheten olikt; 

SVT upplevs ha en mer objektiv rapportering medans partierna är bättre på att förmedla 

vad de själva står för.  

8.4. Metoddiskussion 

Metoden som uppsatsen bygger på är primärt en kvalitativ intervjustudie som presenteras 

genom en innehållsanalys. Metodvalet har inneburit att resultatet som presenteras inte kan 

se som ett generellt resultat, applicerbart på Sveriges alla skolungdomar. I stället kan ett 

resultat presenteras som kan ge en bild av hur en elevs inställning till både politik och 

valdeltagande kan ta sig karaktär på individnivå. För att få en mer generell bild av elevers 

inställning till politiskt deltagande, hade en mer övergripande studie behövts genomföras, 

med enkäter och gruppdiskussioner. Sådana studier har emellertid bedrivits utav bland 

annat Erik Amnå, varför hans arbeten bland flera används för att förstå uppsatsens resultat.    
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Uppsatsens syfte är att ge en bild av hur gymnasieelevers politiska intresse under valtid 

kan påverkas av dess närmiljö, med fokus på hemmet och skolan. Uppsatsen ämnar också 

utreda vilka externa respektive interna påverkansfaktorer som elever i en homogen grupp 

utsätts för. Dessa syften presenterar denna uppsats svar på. Exempel lyfts upp där elever 

uttrycker en pliktkänsla att delta i valet, vilket med hjälp av den teoretiska ansatsen har 

förklarats med att röstandet till valet har en särskild ställning hos eleverna. Det lyfts även 

fram exempel där elever upplever att deras röst för stunden inte spelar någon roll eftersom 

eleven i fråga inte känner sig säker i sitt val, framför allt i de val som inte avser valet till 

riksdag.  

Den jourhavande medborgaren som nämns av Amnå, är en tes som har blir förstärkt genom 

denna undersökning.74 Flera elever uttrycker att de befinner sig i ett stand-by-läge, och 

tänker engagera sig mer i informationssökande och politiskt engagemang när valet närmar 

sig. Detta är precis det som Amnå beskriver, en medborgare som rycker ut på jour när det 

krävs av individen. Eftersom elever också har uttryckt en plikt-känsla att delta i valet, kan 

det konstateras att det i detta fall är just valet som får eleverna att åka ut på jour. 

9.1. Vidare forskning 

Denna uppsats undersöker på vilket sätt elevers politiska intresse kan ta sig karaktär när 

man jämför elever som befinner sig i en gemensam kontext, och därför kan komma att 

påverka varandra. Det är en studie som kan visa på tydliga samband mellan vad eleverna 

anser är intressant och viktigt gällande politik. Studien kan däremot inte avgöra hur 

politiskt intresse kan skilja sig åt beroende på vilken kontext eleven ingår i; det hade varit 

intressant att jämföra exempelvis en yrkesförberedande klass med en studieförberedande. 

Vidare hade det varit intressant att inkludera fler respondenter i nästkommande studier för 

att på ett mer träffsäkert sätt kunna poängtera vilka faktorer som i högst grad påverkar 

elevers politiska intresse, inte bara ge exempel på vilka som gör det.  

  

                                                                 
74 Amnå, 2008 
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Inledning:  

Trevligt att du ville ställa upp på intervjun!  

Syftet med denna intervjun är ge en bild av hur gymnasieelevers politiska intresse under 

valtid kan påverkas av dess närmiljö, med fokus på hemmet och skolan. Uppsatsen ämnar 

också utreda vilka externa respektive interna påverkansfaktorer som elever i en homogen 

grupp utsätts för. Intervjun är semi-strukturerad, vilket innebär att det är fritt fram för dig 

att vidareutveckla dina svar eller flika in med egna reflektioner även om det kanske inte 

har med frågan att göra. Jag kommer ställa X frågor till dig, med följdfrågor beroende på 

om du redan har besvarat dem. Mina förhoppningar är att intervjun tar någonstans mellan 

20 och 30 minuter. Frågorna handlar mestadels om dina egna uppfattningar och åsikter, 

det finns inget rätt eller fel svar. Du kommer presenteras anonymt i uppsatsen, men jag 

kommer att notera ditt namn eftersom examinatorn måste kunna kontrollera uppgifterna 

om hen önskar. 

Om jag frågar någonting du inte riktigt har reflekterat över eller av annan anledning inte 

kan svara på, så är det helt okej att säga det. Om du tycker att en fråga är otydlig och vill 

att jag ska förtydliga, så är det bara att säga till.   

Känner du dig redo att börja intervjun?  

Namn:  

Ort:  

Skolförutsättningar: Årskurs, program. Högsta Samhällskunksapskursen  

Skulle du kalla dig politiskt intresserad?  

Om ja  

Vad har fått dig att bli det?  

Har du något särskilt politiskt område eller fråga du är intresserad av?  

Vad tror du skiljer dig från en person som inte är intresserad av politik?   

Är det viktigt att vara politiskt intresserad?  

Om nej  

Bilagor 
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Är det av någon särskild anledning du inte är intresserad av politik?  

Nu är det ju valår och i September är det dags att rösta. Tänker du rösta I år?   

Hur känner du inför valet?  

Roligt  

Jobbigt  

Svårt  

Spännande  

Varför då?  

Kan du minnas vad som fick dig att bestämma dig för att rösta?  

Det är ju inte bara val till riksdagen, utan även till landstinget och kommunen. Tänker du 

rösta till alla tre valen?  

Om nej  

Vad får dig att inte vilja rösta i det valet?   

Om I stil med: Jag är inte insatt  

Är det viktigt att vara insatt i valet man gör? Varför?  

Anser du att alla tre val är lika viktiga?  

Om ja, utveckla gärna.  

Om nej:  

Vilket val är viktigast och varför?  

Varför är de andra valen mindre viktiga?  

Vet du redan nu vad du tänker rösta på i valen?  

Om ja  

Vad fick dig att bli säker så tidigt?  

Samma som familj?  

Särskild politisk fråga.  
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Tror du att du kommer rösta likadant I alla tre valen?  

Om nej  

Utveckla gärna. Är det problematiskt att välja parti?   

Väntar du på någonting särskilt?  

Vad tror du kommer få dig att bestämma dig?  

Hur insatt anser du att du är i respektive val?  

Kommun  

Vilka valfrågor är viktiga för dig?  

Landsting  

Vilka valfrågor är viktiga för dig?  

Riksdag  

Vilka valfrågor är viktiga för dig?  

Vilka källor tror du att du tar in mest information ifrån när det gäller politik? (Nyhetssajt, 

tidning, tv-nyheter, debatt, sociala medier)  

Hur kommer det sig?  

Anser du att den information du får är trovärdig?  

Vilken källa är mest trovärdig, tycker du?  

 

 Om du skulle sammanfatta ditt politiska intresse, hur skulle du göra det?  

Viktigt att vara intresserad eller påläst? 


