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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka förstagångsväljande gymnasieelever vid två skolor i 

Västra Götaland samt hur några av de politiska partierna i regionen arbetar för att nå dessa. Det 

som ämnas granskas är vilka informationskällor de medverkande förstagångsväljarna använder 

sig av när de ska ta ett beslut angående den röst de eventuellt kommer att lägga i riksdagsvalet 

2018. Det studeras även hur dessa förstagångsväljare upplever att de undersökta 

informationskällorna inverkar på dem samt hur de medverkande partirepresentanterna tror att 

förstagångsväljarna använder sig och påverkas av dessa informationskällor. 

Det teoretiska ramverket utgår från Rational Choice-teorin samt tidigare forskning rörande 

förstagångsväljare, informationskällor och inverkan av dessa. Studien använder sig av en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgörs av en digital 

enkätundersökning av de medverkande förstagångsväljarna och den kvalitativa av 

semistrukturerade samtalsintervjuer och en intervju via e-post med partirepresentanter från ett 

antal av Sveriges politiska partier. 

I resultatet framkommer det att de medverkande förstagångsväljarnas främsta val av källa för 

information är sociala medier och information direkt från partierna. Men det som inverkar på 

dem mest anser de vara TV och vänner. Dock är partirepresentanterna inte av samma åsikt när 

det kommer till inverkan från TV utan de tror och anser att familj och vänner inverkar på 

förstagångsväljarna mest. 
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1. Inledning 

”Det som berör alla måste övervägas och godkännas av alla.” 

- Citat med romerskt ursprung (SOU 1999:64, 8)  

I regeringsformen kan man läsa att all offentlig makt utgår från folket, och de som företräder 

folket är de folkvalda politikerna i riksdagen (SFS 1974:152). Sverige är alltså en representativ 

demokrati där alla människor har lika stor betydelse och rättigheter, där den valhandling 

väljarna gör visar på att de som representerar dem i riksdag och regering är betrodda att styra 

landet (Sveriges riksdag, 2016; SOU 1999:64, 8). I år, 2018, är det valår och precis som alla 

andra år är det viktigt att så många väljare som möjligt lägger en röst så att resultatet motsvarar 

det politiska ställningstagandet som medborgarna har. Det är viktigt att de som röstar lägger en 

röst som är representativ för personen och betydelsefull för denne, en röst som denne har tagit 

sig tid att begrunda och som denne kan stå för. På så sätt uppfylls det som demokratin står för, 

lika rättigheter och värde. 

Jämfört med andra länder ligger Sverige högt, på den övre halvan på skalan, när det kommer 

till valdeltagande och i Sverige har detta dessutom ökat under senare år. Vid det senaste valet 

röstade 85,8 procent av dem som var röstberättigade i Sverige, att jämföra med ett valdeltagande 

på 68,9 procent i Storbritannien, 42,6 procent i Frankrike, 52,7 procent i Japan och 17,8 procent 

på Haiti (International IDEA, u.å.; Statistiska centralbyrån u.å.b.). I Sverige ökade dessutom 

valdeltagandet i åldersgruppen 18–29 år med 1,8 procentenheter från 2010 till 2014 (Statistiska 

centralbyrån, 2015). 

Samtidigt som ökningen visar på en positiv trend för valdeltagandet för de unga röstberättigade 

i Sverige så visar forskning på att unga som ska rösta för första gången kan känna sig lite 

bortkomna, de har läst om demokrati och politik i skolan men det räcker inte för att bli säker på 

vilket parti man sympatiserar och delar värderingar med (Brischetto, 2018). Amnå och Ekmans 

(2014) studie visar på att det finns en viss typ av så kallad ”standby-medborgare” vilken kan 

delas in i två kategorier - cyniska och ointresserade medborgare. De menar att dessa typer kan 

ha en livslång politisk passivitet men som vid behov ändå kan engagera sig politiskt, som 

exempelvis vid ett riksdagsval (Amnå och Ekman 2014, 276–278). En studie gjord i England 

visar på att ungdomar har negativa åsikter om politik och val och detta i sin tur kan komma att 

påverka deras valdeltagande (Dermody, Hanmer-Lloyd och Scullion 2010, 430). Studier i USA 

indikerar att det är viktigt att ungdomar förstår det betydelsefulla med att faktiskt få vara med 

och inverka på landets politik, - och att ett aktivt deltagande ger dem större chanser att kunna 
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påverka sin egen framtid (Condon och Holleque 2013, 178). Det är därför viktigt att 

förstagångsväljare får information och stöd för att komma fram till vilket parti de ska rösta på, 

och inte minst för att de verkligen ska ta sig tid att engagera sig för att rösta (Brischetto, 2018). 

Moeller et al. (2014, 690) skriver i sin artikel att många ungdomar känner att de inte är 

kvalificerade nog att kunna delta i den politiska sfären på grund av bristande kunskap och 

kompetens och mot bakgrund av detta ses en internationell minskning av valdeltagande bland 

ungdomar. Här spelar traditionella och sociala medier en stor roll, speciellt för 

förstagångsväljarna som är någon av den digitala tidsålderns största grupp, precis som man kan 

utläsa av Bergströms (2011) studie. Bland annat framkommer det där att 48 procent av de i 

åldersgruppen 15–29 år, där förstagångsväljarna ingår, någon gång under 2010 hade besökt 

politiska partiers webbsajter (Bergström 2011, 483). De har vuxit upp med internet och har 

dagliga erfarenheter av att söka och navigera bland all den information som kan komma upp på 

sociala medier samt andra former av källor med information (Moeller et al. 2014, 690). Enligt 

Statistiska centralbyråns hemsida använder 97 procent av alla svenskar i åldern 16–24 år 

internet dagligen (Statistiska centralbyrån, 2018a). 

Sociala medier har blivit ett vardagligt inslag världen över och många söker sig till sociala 

nätverk så som exempelvis Facebook, Instagram och Youtube för att inhämta information, 

kunna påverka eller påverkas (SVT Nyheter, 2014). I en studie gjord av Lin (2016) framgår det 

att Facebook är ett socialt nätverk som används som ett viktigt onlineverktyg för politiska 

kampanjer och att man kan se graden av valdeltagande beroende på om de studerade 

personernas användning av nätverket var aktivt eller passivt (Lin 2016, 290–292). Gustafsson 

(2012) har gjort en liknande studie och kommer också fram till att sociala nätverk som 

exempelvis Facebook är viktiga och lättanvändbara verktyg när det kommer till politisk 

information (Gustafsson 2012, 1122). Det har också framkommit i en studie gjord av Dermody 

och Scullion (2008, 143–144) att politiska annonser blir bedömda mer kritiskt av ungdomar än 

annonser i största allmänhet. Studien visade dock även att ungdomarna inte ansåg att de 

politiska annonserna var mindre övertygande än annonser i allmänhet. Detta indikerar ändå att 

det finns ett mått av kritiskt tänkande bland ungdomar när det kommer till politik. 

Inledningsvis beskrevs en del ur regeringsformen och att man där i kan läsa att all offentlig 

makt utgår från folket (SFS 1974:152). Därigenom har folket även ett ansvar att se till så att de 

som företräder dem arbetar för att nå folkets intressen och speglar de åsikter som dessa har så 

att demokratin kvarstår. Detta innebär att så fort man fyller 18 och är röstberättigad i Sverige 

så har man både privilegiet och ansvaret att aktivt delta i riksdagsvalet och att lägga en röst på 
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det parti som man tycker passar in på ens personliga ståndpunkter. Men för att lägga en röst så 

är det viktigt att man är insatt i partiets politik, i alla fall tillräckligt för att kunna avgöra att det 

är det parti man vill lägga sin röst på. I en studie gjord av Laughland-Booÿ, Skrbiš och 

Ghazarian (2018, 154) framgår det att ungdomar önskar att de röstar med en känsla av ansvar 

men att de känner en osäkerhet och okunnighet inför sitt valdeltagande. Laughland-Booÿ, 

Skrbiš och Ghazarian (2018, 154–155) menar att åtgärder för att öka deras kunnighet och 

förståelse för hur systemet och den politiska processen fungerar behövs, dock går de inte 

djupare in i detta utan de konstaterar att det behövs fler studier i ämnet. Almgren, Amnå och 

Ekman (2007) har kommit fram till liknande resultat, att svenska ungdomar anser sig ha 

bristande kunskap för att kunna göra säkra val (Almgren, Amnå och Ekman 2007, 61, 81–82). 

Kritiskt tänkande bland ungdomar är en viktig beståndsdel när det kommer till att sålla ut den 

politiska information som ungdomar kommer i kontakt med på olika sätt i sin vardag. Det är 

således intressant och motiverat att närmare studera hur ungdomar, och tillika 

förstagångsväljare, gör när de söker och tar emot politisk information för att kunna ta ett 

informerat beslut inför ett riksdagsval. Denna uppsats kommer att studera detta mer ingående, 

och härnäst kommer syfte och frågeställningarna att beskrivas. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en enkätundersökning undersöka hur de deltagande 

förstagångsväljare vid Marks gymnasieskola och Svenljunga Naturbruksskola i Västra 

Götaland söker efter, tar del av och sållar ut politisk information som ligger till grund för deras 

val att rösta (eller inte rösta) på ett visst parti i det kommande riksdagsvalet 2018. Uppsatsen 

inkluderar även att använda intervjuer med representanter från några av Sveriges partier, detta 

med syfte att undersöka hur de arbetar för att nå förstagångsväljarna i Västra Götaland. 

För att besvara detta syfte kommer följande frågeställningar undersökas: 

- Vilken typ av informationskälla/or använder de medverkande förstagångsväljande 

gymnasieelever vid de i studien deltagande gymnasieskolorna i Västra Götaland sig primärt 

av som grund till ett beslut angående den eventuella röst de lägger i riksdagsvalet 2018? 

- Hur upplever de medverkande förstagångsväljarna att de olika typerna av informationskällor 

påverkar dem i deras beslut att rösta (eller inte rösta) på ett specifikt parti? 

- Hur tror regionala partirepresentanter att förstagångsväljare i Västra Götaland inhämtar 

politisk information och på vilket sätt dessa informationskanaler har en inverkan på 

förstagångsväljarna i deras ställningstagande i riksdagsvalet 2018? 
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1.2. Avgränsning 

Studien har begränsats genom att dess empiri insamlades under mars till och med maj 2018. 

Vidare är det de deltagande förstagångsväljarna från två gymnasieskolor i Västra Götaland som 

har studerats, det är således inte en totalundersökning av samtliga förstagångsväljare i Västra 

Götaland. Resultaten bör tolkas utefter denna begränsning och därför kommer inte några mer 

generaliserade slutsatser att dras. Vidare riktar denna studie in sig enbart på riksdagsvalet, 

landstings- och kommunalval undersöks ej. 

1.3. Definition av centrala begrepp 

Förstagångsväljare är personer som inte har röstat under tidigare riksdags-, landstings-, och 

kommunalval då de inte har varit röstberättigade på grund av för låg ålder. 

Sociala medier det vill säga webbplatser och appar, - nås via tekniska verktyg som exempelvis 

mobiltelefon eller surfplatta och gör att man kan nå ut till olika sociala nätverk. Exempel på 

sociala nätverk är Facebook, Twitter, Youtube, Skype etcetera. 

Traditionella medier är medier som kännetecknas av envägskommunikation och som når ett 

stort antal människor. Exempel på dessa är TV, dagstidningar och radio. 

1.4. Disposition 

Inledande kapitel har innehållit inledning, syfte och frågeställningar, avgränsning samt 

definition av centrala begrepp. I kapitel två kommer vald teori och tidigare forskning relaterad 

till uppsatsens område för undersökningen att presenteras samt operationalisering. Vidare, i 

kapitel tre presenteras valet av metod för studiens materialinsamling. Kapitel fyra innehåller 

resultat och analys från enkätundersökningen och intervjuerna utifrån teori och tidigare 

forskning. Kapitel fem består av studiens avslutning och författarens korta sammanfattning av 

resultat och analys. Där diskuteras även slutsatser och förslag på framtida forskning inom 

ämnet. 

2. Teori och tidigare forskning 

Kommande avsnitt behandlar och presenterar den teori och tidigare forskning som använts som 

utgångspunkter i studien och som kommer att understödja analysen senare i denna uppsats. 
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2.1. Teoretiskt ramverk 

Rational Choice-teorin (RC) är en deskriptiv teori som försöker förklara de rationella val som 

individuella aktörer gör (Engdahl 2001a, 27). Som i denna studie, vad de deltagande 

förstagångsväljarna vid två gymnasieskolor i Västra Götaland gör för medvetna handlingsval 

med tanke på riksdagsvalet 2018. RC kännetecknas av att aktören ger och söker information så 

att denne kan välja ett alternativ som ger det utfall som är det bästa utifrån hens önskemål och 

uppfattningar (Aakvaag 2011, 110; Cairney 2012, 136–137; Knill och Tosun 2012, 83). RC 

beskriver hur aktören gör de val denne gör och som sedan leder till handling, detta utefter 

aktörens önskemål och uppfattningar (Aakvaag 2011, 111). Men detta innebär inte alltid ett val 

som är självcentrerat. Tanken kan även innefatta det aktören känner starkt för och önskar 

påverka något i dennes omgivning, i det stora hela, och det kan leda till svårigheter att nå upp 

till en överenskommelse sinsemellan (Aakvaag 2011, 112; Cairney 2012, 141; Knill och Tosun 

2012, 137).  

Denna teori är intressant att titta på utefter det syftet denna studie ämnar besvara på. Studien 

önskar få fram hur de deltagande förstagångsväljarna vid de två aktuella gymnasieskolorna 

kommer fram till den typ av informationskälla de kommer att använda sig primärt av och till 

största del som grund till sina beslut i riksdagsvalet 2018 samt hur de anser att dessa 

informationskällor inverkar på dem. Gör de ett medvetet val enligt RC-teorin utifrån den 

information de mottager och tar del av? Även hur de politiska representanterna kan kopplas till 

denna teori. För att tolka studiens resultat används denna teoretiska utgångspunkt i termer av 

den enkätundersökning som genomförts med förstagångsväljare vid två gymnasieskolor i 

Västra Götaland, och de intervjuer som genomförts med politiska representanter i regionen. 

2.2. Informationskällor som förstagångsväljana använder sig av 

Moeller et al. (2014) förklarar i sin artikel att det dels är beroende på vilken typ av medium som 

förstagångsväljare använder sig av för att få information inför ett val, dels är beroende av 

medveten medverkan från deras sida som gör att de väljer att rösta i ett val. Moeller et al. (2014) 

skriver vidare att de förstagångsväljare som nu ska lägga en röst är av den digitala tidsåldern 

och väljer de att aktivt ta del av den information som finns på internet så ökar chansen att de 

också deltar i valet signifikant. De menar att om dessa ungdomar får känna sig tillräckligt 

informerade med att ta ett beslut så kommer de att med stor säkerhet fortsätta delta i val men 

då krävs det att de också tar en aktiv del i den information som finns tillgänglig i flödena 

(Moeller et al. 2014, 696–697). Till skillnad från Moeller et al. (2014) så anser Aalberg och 
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Jenssen (2007, 116) att när det kommer till informationsspridning så är TV det främsta 

alternativet för väljare. Även Beck et al. (2002, 61) är av samma åsikt. Att partierna använder 

sig av TV-debatter har kommit till att bli en avgörande faktor i valen, men frågan är om detta 

även gäller de förstagångsväljare som är den digitala tidsålderns största väljargrupp och som 

kanske främst vänder sig till internet för information?  

I en av 2011 års SOM-undersökningar (Samhälle, Opinion och Massmedier) visade att jämfört 

med tidigare år hade det 2010 skett signifikanta förändringar när det kom till hur man som 

väljare sökte politisk information och att internet var en allt större källa för denna slags 

information (Bergström 2011, 486). I Gustafsson och Höglunds studie framgår det att unga 

människor är de som på sociala medier engagerar sig mest politiskt, till skillnad från de äldre 

(Gustafsson och Höglund 2011, 513, 523). Ohme, de Vreese och Albaek (2017, 14–15) menar 

att förstagångsväljare snarare söker sig till sociala medier och nätverk för information än TV 

och att dessa kanaler hjälper dessa ungdomar att få ett grepp över hela den politiska situationen. 

Detta i sin tur ökar förstagångsväljarnas självsäkerhet rörande deras valdeltagande och säkrar 

även deras framtida medverkan i dessa val (Ohme, de Vreese och Albaek 2017, 14–15). I 

sociala medier kan förstagångsväljarna bestämma sig för om de ska vara aktiva eller inaktiva i 

sitt sökande efter information. Om de väljer att vara aktiva kan de delta i partiers 

kampanjaktiviteter och olika diskussionsforum samt själva välja vilken information som de ska 

fördjupa sig i, detta är svårare när man tar del av en debatt på TV. 

I Gustafssons (2012) artikel kan man läsa om hans studie angående sociala nätverk på internet 

och politisk delaktighet och han kommer bland annat in på den stora varierade graden av 

delaktighet i grupper på Facebook. Oavsett hur mycket respondenterna tar del av det politiska 

innehållet som visas och delas på detta nätverk så uppskattas det ändå av de flesta av hans 

respondenter i studien att den massiva informationen är tillgänglig och smidig att tillhandahålla. 

Gustafsson skriver vidare att sociala nätverk, som exempelvis Facebook, är ett viktigt och 

lättanvändbart verktyg för att samla och utbyta politisk information (Gustafsson 2012, 1122). I 

inledningen nämndes Lins (2016) studie. Även denna studie tar upp deltagarnas användning av 

Facebook och att det berodde på om de var aktiva eller passiva användare som gjorde att flödet 

på Facebook påverkade dem i olika grad. Även om de som studerades var passiva i 

användningen av Facebook så kunde dessa påverkas till viss del då nyhetsströmmen i nätverket 

inte helt går att styra. Vänner och familj delar videoklipp och artiklar, inlägg med deras åsikter 

kommer upp och reklam visas med jämna mellanrum i flödet. Lin menar att de aktiva deltagarna 

på Facebook är de som uppdaterar och postar politiska texter och är de som deltar i politiska 



7 
 

grupper samt är med i engagemang skapade via Facebook. De som är passiva tar endast del av 

det som kommer i deras flöde och genom vänner, familj och reklam, men kan på så sätt påverkas 

till viss del ändå (Lin 2016, 281–282). Ohme, de Vreese och Albaek (2017, 14) menar vidare 

att ungdomar gärna använder sig av sociala medier, så som exempelvis Facebook, för att 

komma tillrätta med var de står politiskt. Detta kan vara för att de använder sig av sociala medier 

och nätverk dagligen och är vana att röra sig inom dessa, snarare än att läsa en dagstidning. 

2.3. Faktorer som inverkar på förstagångsväljarnas ställningstagande att rösta utifrån de tidigare 

identifierade informationskällorna 

Då det är vanligt att oinformerade väljare beslutar att lägga en röst på ett parti genom intuition 

och instinkt för personkännedom så använder partier gärna sig av personlig utstrålning för att 

locka väljare (Laughland-Booÿ, Skrbiš och Ghazarian 2018, 149–150). I Dermody och 

Scullions (2008, 130) studie framkommer det att det finns en ökning av medvetenhet och 

cynism bland ungdomar vad gäller deras syn på politik och kampanjannonser. Misstron har ökat 

och många ungdomar anser att annonserna är oärliga, ohjälpsamma och föga övertygande, men 

som nämnts tidigare i inledningen så ansåg ungdomarna att det inte var någon större skillnad 

mellan politiska annonser och annonser i allmänhet (Dermody och Scullions 2008, 139, 144). 

SOM-institutets rapport från 2018 angående svenskars värdering av radio och TV 2017 visar 

på att 46 procent av de medverkande i åldern 16–29 år anser att politiker har ett stort inflytande 

över det innehåll som svensk radio och TV visar (Weissenbilder och Bergström 2018, 9). 

Holmberg (1999) tar upp att politikerförtroendet tidigare minskade år från år och detta kan 

vidare visa sig i ökad politisk misstro (Holmberg 1999, 25–26, 30). Dermody, Hanmer-Lloyd 

och Scullions (2010, 421) visar i sin studie, där de undersöker brittiska förstagångsväljare och 

deras nivå av politisk misstro, cynism och deras aktivitet inom det politiska, att även om 

ungdomarna har negativa attityder angående politik så kan detta göra att de även blir mer 

intresserade av ett val och faktiskt röstar. Även Amnå och Ekman (2014) är inne på samma i 

sin studie, att det finns politiskt passiva medborgare som kan engagera sig när det så krävs av 

dem (Amnå och Ekman 2014, 276–278). Precis som Laughland-Booÿ, Skrbiš och Ghazarian 

(2018) skriver så kan detta variera från person till person. Den cynism, eller misstro, som dessa 

förstagångsväljare kan känna kommer utifrån att de anser att regeringen inte arbetar för att 

tillfredsställa samhällets behov och att deras avsiktliga intentioner inte i grunden är goda 

(Dermody, Hanmer-Lloyd och Scullions 2010, 422–423). Känner förstagångsväljare sig dåligt 

informerade vad det gäller partiers program och den valprocess som är inför ett val kan detta 

också inverka på dem (Dermody, Hanmer-Lloyd och Scullions 2010, 424). Studien kommer 



8 
 

fram till att om partier engagerar sig aktivt i ungdomar och låter dem vara med i utvecklingen 

av politiken så att de vet vilka ambitioner partierna har samt vilket deras intresse för 

förstagångsväljarnas behov är så kommer detta visa sig i ett större valdeltagande och en fortsatt 

levande demokrati. Författarna beskriver också en önskan om att detta ämne bör studeras 

djupare då studien reser en mängd frågor som de önskar få ett svar på genom framtida forskning 

(Dermody, Hanmer-Lloyd & Scullions 2010, 431–432). 

Almgrens, Amnå och Ekmans (2007) artikel tar upp olikheter mellan de olika skandinaviska 

länderna när det kommer till demokrati samt engagemang och deltagande inom politiken. När 

det kommer till ungdomars attityder och åsikter om vad de lärt sig i skolan ligger Sverige 

procentuellt lägst på nästan alla punkter, därav bland annat på punkten om huruvida de anser 

sig ha lärt sig om vikten av att rösta. Sverige ligger också längre ner när det kommer till 

ungdomarnas förtroende för regeringen (Almgren, Amnå och Ekman 2007, 82). Även om 

Almgren, Amnå och Ekman menar att de skandinaviska länderna är starka när det kommer till 

demokrati och politiskt deltagande så visar deras studie på att Sverige ligger under det nationella 

genomsnittet för intresse av politik och att de medverkande ungdomarna anser sig ha för lite 

utbildning om hur de kan vara med och lösa sociala problem och förstå och acceptera 

oliktänkande personer (Almgren, Amnå och Ekman 2007, 61, 81–82). Ser man till SOM-

institutets rapport om demokrati och delaktighet från 2018 kan man läsa att majoriteten av de 

medverkande i åldern 16–29 år ansåg sig ha ganska eller mycket dåliga möjligheter att påverka 

politiska beslut i Västra Götalandsregionen år 2017 (Tipple och Andersson 2018, 18). 

Bhatti och Hansen (2012) beskriver i sin artikel att valdeltagande i högsta grad är påverkat av 

den sociala miljö som förstagångsväljare vistas i. Är deras föräldrar välutbildade så är chansen 

mycket större att även ungdomarna studerar. Detta i sin tur leder till ett högre valdeltagande 

och intresse för att kunna påverka sin framtid (Bhatti och Hansen 2012, 394, 397). Även 

Gustafsson och Höglunds (2011) studie stärker detta då de kom fram till att högutbildade i 

högre grad engagerar sig politiskt till skillnad från lågutbildade (Gustafsson och Höglund 2011, 

520). Lindgren, Oskarsson och Persson (2016) är inne på samma spår. Växer man upp i en miljö 

där man har en högre chans för ett nedärvt aktivt valdeltagande så är oddsen större att man 

bibehåller detta även om man senare i livet umgås i kretsar där den politiska delaktigheten inte 

är lika utbredd (Lindgren, Oskarsson och Persson 2016, 193). 

Persson (2010) tar i sin artikel upp hur utbildning kan ha inverkan på det politiska deltagandet 

och poängterar att sociala ojämlikheter av det politiska deltagandet kan mildras om nivån på 

utbildning i samhället höjs. Persson understryker dock att även om utbildning faktiskt har 
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inverkan på det individuella politiska deltagandet så har den sociala miljön också en stor 

inverkan på densamma (Persson 2010, 476). Precis som Bhatti och Hansen (2012) lyfter i sin 

artikel angående välutbildade familjer och deras högre valdeltagande jämfört med icke 

välutbildade familjer, och liksom Persson (2010) så är även Condon och Holleque (2013) inne 

på samma spår. De skriver att beroende på hur barndomen varit för dessa förstagångsväljare så 

spelar det en stor roll för deras valdeltagande senare i livet (Condon och Holleque 2013, 178). 

Därför är det också viktigt att skapa en trygg politisk plattform för ungdomar redan i skolan, 

detta för att det är en plats som ska förbereda dem för vuxenlivet och de krav och åtaganden 

detta medför. Kristensen och Solhaug (2016) menar också att det är viktigt att forma ungdomars 

politiska deltagande redan under skoltiden. De anser att om dessa ungdomar får en slags politisk 

identitet vid ung ålder så håller denna i sig senare under deras liv, deras kunskap i och om 

politiken skapar en känsla av politisk trygghet som hjälper dem under de kommande åren och 

ökar chansen för deras delaktighet i de politiska valen (Kristensen och Solhaug 2016, 40). 

2.4. Operationalisering 

Förutom de faktorer som framkommit i genomgången av det teoretiska ramverket och den 

tidigare forskningen så utgick analysen utifrån den enkätundersökning av de medverkande 

förstagångsväljarna samt intervjuerna av de partirepresentanter som deltog, detta för att svara 

på denna studies frågeställningar. För att ta reda på vilket sätt de i studien deltagande 

förstagångsväljarna kommer till ett beslut angående den eventuella röst de lägger i riksdagsvalet 

2018 var det viktigt att ta reda på vilken typ av informationskälla de använder sig av, det vill 

säga var de får den politiska information som hjälper dem till ett beslut i riksdagsvalet. Är det 

exempelvis genom sociala medier eller genom TV-debatter? Anser de att traditionell media så 

som exempelvis tidningar ger dem bäst politisk information? De förstagångsväljare som i år får 

rösta har inte samma slags väg till information som förstagångsväljare hade tidigare då 

digitaliseringen har gått framåt och man vänder sig till andra kanaler än vad man gjorde tidigare.  

De varierande informationskällor som tas upp i den tidigare forskningen beskriven ovan kom 

att undersökas inom ramen för denna studie. 

Det som också kan inverka förstagångsväljarnas beslut är vilken typ av personlighet de är. Detta 

kan delvis kopplas till RC-teorin och kan visa på om förstagångsväljaren gör rationella val för 

egen del eller val som har påverkats av de grupperingar som förstagångsväljaren vistas i. Även 

om denna studie inte undersökte just de hemförhållanden som populationen i studien har så kan 

det ändock vara intressant att läsa om det som Bhatti och Hansen (2012) och Condon och 

Holleque (2013) tar upp i sina artiklar och det kan ge en inblick i hur förstagångsväljarna kan 
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påverkas av dessa förhållanden. Denna studie undersökte delvis förstagångsväljarnas tankar och 

åsikter om inverkan från familj men den går inte djupare ner i hemförhållandena hos 

populationen.  

Inverkan från faktorer i förstagångsväljares närhet har utvecklats över tiden och frågan var 

vilken informationskälla som nu har den största inverkan på förstagångsväljarna när det 

kommer till det beslut de ska ta i riksdagsvalet i höst. Är det vänner eller familj? Eller är det 

inverkan från skolan som gör att förstagångsväljarna tar ett beslut? Finns det andra inverkande 

faktorer som leder förstagångsväljarna till ett beslut som exempelvis tilliten över partierna i 

Sverige? För denna studie är det av intresse att studera hur de politiska partierna arbetar för att 

nå ut till förstagångsväljare i den aktuella regionen och detta undersöks genom intervjuer. I 

enkäten kom förstagångsväljarna att få svara på vilken informationskälla som de upplever ha 

störst inverkan på dem och resultatet av detta samt intervjuerna kan man läsa mer om senare i 

resultat och analys. 

Utifrån detta har begreppen informationskälla och inverkan/ påverkan konkretiseras så att dessa 

kan mätas exempelvis genom att klarlägga vilka typer av informationskällor som 

förstagångsväljare kan ta del av eller som de upplever inverkar på dem i störst utsträckning. Är 

det vänner, familj eller tryck från sociala medier och nätverk? Dessa olika typer av mätbara 

konkretiseringar av informationskälla och inverkan/ påverkan har utarbetats till frågor i den 

enkätundersökning och telefonintervjuer som genomförts inom ramen för denna studie, så att 

författaren kunde samla in material för att försöka besvara frågeställningarna. Se gärna mer 

under Bilaga 1 och 2 för fler exempel (Lantz 2014, 39; Esaiasson et al. 2012, 55–56; Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2016, 94). Författaren är medveten om att denna studie inte fastslår hur 

de medverkande förstagångsväljarnas grundläggande värderingar faktiskt förändras utan det 

som ämnas studeras är deras upplevda inverkan och påverkan. För detta finns det inte någon 

absolut sanning eller skattning utan ger endast en indikation, en anvisning, som man kan bygga 

en analys och en diskussion utifrån i denna studie. 

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs val av fall, de metoder som användes för studien och på vilket sätt 

empirin har blivit insamlat. Kapitlet visar även på urvalet av respondenter och informanter, 

reliabilitet och validitet samt etiska problem och källkritik med mera. 
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3.1. Val av metod och fall 

Då huvudfokuset i studien ligger på förstagångsväljare så fick en begränsning göras till Västra 

Götalands-regionen, och mer precist två gymnasieskolor. En undersökning av totalpopulationen 

i Västra Götaland hade varit för omfattande för denna studie och därför fick författaren begränsa 

och inrikta studien till förstagångsväljare som går på två gymnasieskolor i denna region. Det 

som är intressant för studien är att det undersöker ett socialt fenomen, alltså en grupp med 

förstagångsväljare, och tiden inför riksdagsvalet 2018 samt partirepresentanter från några av 

Sveriges partier (Gillham 2008, 220). Därav har denna studie en design av en fallstudie som 

omfattar den grupp som beskrivits ovan. En jämförande studie var inte aktuell då det ansågs allt 

för omfattande att jämföra exempelvis två regioner i Sverige, dessutom har studien inget 

jämförande syfte (Svensson och Ahrne 2017, 22). 

För att få en grund till den enkätstudie (förstagångsväljare) och de telefonintervjuer 

(partirepresentanter) som genomförts inom ramen för studien så söktes inledningsvis tidigare 

forskning och vetenskapliga artiklar som ansågs ha betydelse för denna studie. Aktuell litteratur 

inhämtades och allt material som ansågs vara relevant för studien lästes aktivt igenom 

(Esaiasson et al. 2012, 210–211, 220). En viktig aspekt som studien tog allvar på var att dessa 

vetenskapliga artiklar och studier har gjorts med äkthet som grund och att de beskriver en 

autenticitet med de resultat som kommit fram, det vill säga att de har blivit lästa med en 

bakomliggande tanke om ”den gyllene regeln” (Esaiasson et al. 2012, 223). Då det önskades en 

bredd på utbudet av dessa så har studien även använt sig av källor med ett internationellt 

ursprung och inte enbart svenska sådana. 

Då denna studie dels ämnade undersöka och förklara på vilket sätt de deltagande 

förstagångsväljarna söker efter, tar del av och sållar ut politisk information ur olika källor som 

leder dem till ett beslut samt hur de upplever att dessa informationskällor påverkar den 

eventuella röst som de kommer lägga i riksdagsvalet 2018 önskades ett brett underlag och därför 

valdes en kvantitativ metod för denna del i studien. Detta för att man med en kvantitativ metod 

kan göra analyser med ett mer omfattande undersökningsmaterial, ett bredare fall (Ekengren 

och Hinnfors 2012, 80). En digital enkät med 20 frågor ansågs vara den mest lämpade 

undersökningsmetoden. På detta sätt kunde standardiserade frågor ställas till alla respondenter 

och med hjälp av de fasta svarsalternativen i enkäten erhålls ett stort material att använda till de 

analyserna (Esaiasson et al. 2012, 228–229). Ett sätt att få in mer djup i undersökningen och 

möjliggöra för ej på förhand fastställda svar, var att förutom de stängda frågorna i enkäten lägga 

till en del öppna frågor där förstagångsväljarna kunde skriva en egen kommentar och åsikt om 
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den aktuella frågan. De förstagångsväljare som deltog i undersökningen kallas respondenter då 

de svarade utifrån dem själva och deras egna åsikter i frågorna (Esaiasson et al. 2012, 228). 

Studien ämnades dels också att undersöka hur regionala partirepresentanter tror att 

förstagångsväljare inhämtar politisk information och på vilket sätt detta kan ha en inverkan på 

dem gällande deras ställningstagande i riksdagsvalet 2018 och därför kompletterades den 

kvantitativa metoden med en kvalitativ. Detta i form av en informantundersökning med lokala 

partirepresentanter från ett antal av Sveriges partier som under valperioden 2014–2018 är 

representerade i riksdagen. Med dessa gjordes samtalsintervjuer i form av semistrukturerade 

intervjuer via telefon med förutbestämda frågor där alla informanter fick en möjlighet att 

beskriva hur det parti som de representerade arbetar med frågor gällande förstagångsväljare i 

Västra Götaland (Esaiasson et al. 2012, 227–228). En partirepresentant blev tvungen att ställa 

in den bokade telefonintervjun och därför utfördes intervjun per e-post istället. Fördelen med 

en telefonintervju är att det är ett flexibelt sätt att utföra en intervju, speciellt med tanke på att 

man med större sannolikhet kan samordna tid och dag för intervju med informanterna än om 

man ska försöka få till ett personligt möte (Gillham 2008, 143). Till skillnad från en personligt 

utförd intervju inom samma väggar så kan man genom en telefonintervju missa viktiga nyanser 

av det respondenten delger samt att samtalet kan få ett dåligt flöde vilket är en nackdel (Gillham 

2008, 144). Dock ansågs fördelen vara av mer betydelse än nackdelen i detta fallet även om de 

nackdelar som kan finnas med telefonintervju togs i beaktande. De partirepresentanter som 

deltog i intervjuerna skulle ge studien en bild av hur partierna och organisationen arbetar med 

förstagångsväljare och därav kallas dessa i denna studie för informanter (Esaiasson et al. 2012, 

227). 

Dessa två metoder kompletterar varandra och ger studien ett djup som inte var möjlig om endast 

en av metoderna hade använts. I kommande underkapitel beskrivs urvalet och 

tillvägagångssättet för dessa metoder djupare. Under bilagor finns den enkätmall, intervjuguide 

samt tillhörande informationsdokument som använts för denna studie. 

3.2. Urval 

En totalundersökning med Sveriges alla förstagångsväljare var inte aktuell då resurser för en 

sådan omfattande undersökning inte fanns tillgängligt eller var rimligt inom ramen för 

utrymmet i denna c-uppsats. Därför gjordes en begränsning till Västra Götaland, och slutligen 

mer precist två gymnasieskolor med förstagångsväljare samt med några partirepresentanter från 

regionen. 
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3.2.1. Respondenterna 

För denna studie har en digital enkätundersökning gjorts med 64 förstagångsväljare i Västra 

Götaland som senast på valdagen av riksdagsvalet nionde september 2018 fyller 18 år. En 

begränsning gjordes även till de som ännu gick i gymnasiet, detta för att på ett mer samlat sätt 

kunna nå dessa respondenter samt ha ett kontrollerat utskick av enkäten via de lärare som 

vidarebefordrade länken med enkäten. 

För att kunna nå ut till samtliga förstagångsväljare som gick på gymnasium i Västra Götaland 

gjordes en sökning på hemsidan gymnasium.se och resultatet blev 130 gymnasieskolor 

(Educations Media Group u.å.). Efter en lista på gymnasium.se skickades i bokstavsordning en 

förfrågan om deltagande samt kort information om studien till varje gymnasieskola, detta via 

e-post som hittades via respektive skolas hemsida. De skolor som ej hade en e-postadress man 

kunde kontakta dem via eller de skolor som man endast kunde använda sig av ett externt 

kontaktformulär sållades ut vilket resulterade i att totalt 80 gymnasieskolor i Västra Götaland 

kontaktades. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att det då blir en typ av 

bekvämlighetsurval vilket kan leda till systematiska fel (Lantz 2014, 106). Detta är något 

författaren av denna uppsats är medveten om, samt de negativa effekterna det kan medföra. 

Men då sökningen på gymnasium.se gav ett så pass stort urval fick en begränsning av denna 

typ i tillvägagångssättet göras för att studien skulle kunna genomföras inom tidsramen för 

uppsatsarbetet. 

Av dessa 80 skolor var det endast tre som hörde av sig åter, var intresserade att delta och tackade 

ja. Även detta kan ses som ett systematiskt fel vilket tas med i beräkningen, ett ja-sägarurval 

kan innebära att de gymnasieskolor som tackar ja till deltagande kan ha starkare åsikter och 

arbeta mer aktivt än de andra gymnasieskolorna som inte deltog i studien, vilket kan medföra 

att snedvridet resultat och ett bortfallsfel (Lantz 2014, 106–107). Tyvärr försvann ytterligare en 

skola under vägen då denna inte hördes av vidare även efter nya kontaktförsök vilket resulterade 

i att det tillslut blev två skolor som medverkade och slutligen deltog 64 gymnasieelever. Det 

som skulle kunna ses som ett problem med denna studies metod är svarsfrekvensen på 

enkäterna. Att generalisera detta över alla förstagångsväljare som går på gymnasieskola i Västra 

Götaland är inte adekvat med tanke på den målgrupp som först var tilltänkt för studien, utan 

målgruppen fick sen ändras till att mer preciseras på de medverkande gymnasieskolorna och 

deltagande förstagångsväljarna. Utifrån att de kontaktbara gymnasieskolorna i Västra Götaland 

faktiskt blev tillfrågade så kände författaren inte att hon kunde göra på annat sätt än att arbeta 
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med det material som fanns. Dessutom genomfördes telefonintervjuer med partirepresentanter 

från ett antal partier som ger ytterligare fakta och tyngd till studien. 

Medverkande gymnasieskolor och klasser: 

- Marks gymnasieskola: bygg- och anläggningsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska 

programmet, industritekniska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. 

- Svenljunga Naturbruksskola: naturbruk jakt och viltvård samt naturbruk skog. 

3.2.2. Bortfallsanalys 

Av de lärare som var studiens kontaktpersoner för enkäten efterfrågades information om det 

antal elever som deltog eller som inte valde att delta, antalet skolklasser som deltog samt om 

enkäten delades ut och genomfördes i klassrummen. Detta för att få ett underlag av den 

population som deltog. Kontaktpersonen på Svenljunga Naturbruksskola berättade att hen 

skickat ut länken och information om enkäten under lektionstid på deras digitala plattform och 

eleverna fick svara under lektionstid. Hen skickade även ut länken och information till andra 

klasser hen inte hade lektioner med just då eftersom dessa elever var ute på praktik. De 

praktiserande eleverna fick välja själva att svara på enkäten eller ej. Ingen information om 

antalet elever eller klasser angavs. Kontaktpersonen på Marks gymnasieskola tog upp 

informationen om enkäten i sex klasser där det sammanlagt gick 105 elever. Hen gav eleverna 

länken samt information om enkäten på deras digitala plattform så att samtliga elever fick 

tillgång till enkäten, även de som eventuellt var frånvarande dessa dagar. Eleverna gavs 

möjlighet att svara på enkäten under lektionstid. 

Det är möjligt att de elever som svarade inte representerade populationens alla typer utan att 

det endast är en eller ett fåtal typer av elever som deltog då det var en frivillig 

enkätundersökning. Dock kan man i enkätundersökningen se att det var skolprogram av 

varierande typ som deltog samt så var könsfördelningen över de som svarade relativt likartad, 

det skiljde inte många procent mellan antalet manliga och kvinnliga svarande. Analys över 

resultatet i enkätundersökningen får därför visa på hur frågeställningarna gäller över de som 

faktiskt deltog. 

3.2.3. Informanterna 

Författaren sökte e-postadresser till samtliga lokala partikontor i Västra Götaland, och en 

förfrågan om samtalsintervju via telefon sändes iväg för att som ett komplement till enkäten 

studera hur de politiska partierna arbetar för att nå ut till förstagångsväljare. De som tackade ja 
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till intervju blev antingen tillfrågade via den förfrågan som skickades ut eller via en 

vidarebefordran inom partiet utifrån den initiala kontakten. Det lades vikt på att försöka få 

intervjuer med partier som representerade båda sidor om den så kallade höger-vänster-skalan, 

en skala där svenska partier blir inplacerade beroende på ideologi och åsikter. Detta för att få 

svar som inte endast var vinklade åt ett håll utan visade på en större politisk bredd. Precis som 

i respondentfallen så kan man se att denna typ av ja-sägarurval kan leda till systematiska fel när 

data ska analyseras. Något som författaren känner är viktigt att lyfta fram är avsaknaden av 

partirepresentanter från två av Sveriges största partier, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna samt även Kristdemokraterna. Historiskt sett har Socialdemokraterna 

varit det starkaste partiet under många år och Sverigedemokraterna har sedan deras start relativt 

snabbt och stadigt etablerat sig som ett av de större partierna i Sverige. Att inte ha med dessa 

tre partier i denna studie beaktas som en svaghet då författaren anser att det hade varit av vikt 

för studiens resultat att även ha inkluderat dessa partiers och partirepresentanters uttalanden och 

ståndpunkter (Statistiska centralbyrån u.å.a.; Statistiska centralbyrån. 2018b). Dock fanns inte 

möjlighet i denna studie att söka reda på en partirepresentant från samtliga partier i de fall där 

den första e-postkontakten inte lyckades finna en informant eller där en etablerad kontakt med 

en partirepresentant senare ej var kontaktbar. Det som dock lades vikt vid var att de partier som 

tackade ja representerade olika sidor av höger-vänster-skalan. 

Tabell 1. Medverkande partier. De fem partirepresentanter som intervjuades representerar fem 

svenska partier och partierna är nedan listade enligt höger-vänster-skalan. 

Vänster  Höger 

Vänsterpartiet Miljöpartiet Centerpartiet Liberala 

Ungdomsförbundet 

Moderaterna 

 

3.3. Genomförande  

3.3.1. Respondenterna – utskick av enkät 

I första hand skickades förfrågan till rektorerna om dessa e-postadresser fanns tillgängliga, 

gjorde de inte det skickades ett e-post till lärare eller gymnasieskolans informationsadress. Efter 

e-postutskick till den kontaktadress som fanns tillgänglig på gymnasieskolornas hemsidor 

inväntades svar. De gymnasieskolor som tackade ja till att vara med i enkätstudien mottog ett 

andra e-post där de blev tackade för visat intresse och informerade att de måndag vecka 17, 
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enkätens startvecka, skulle få ytterligare ett e-post med en länk till enkäten samt ett dokument 

med djupare information om studien som elever och berörd personal på skolan kunde ta del av. 

Enkäten var planerad att genomföras veckorna 17 till 19 men då en av skolorna endast hade 

möjlighet att delta i enkäten under vecka 20 förlängdes svarstiden för enkäten. Detta för att få 

upp svarsfrekvensen vilket är positivt när det kommer till kvantitativa undersökningar 

(Esaiasson et al. 2012, 234). För att säkerställa att länken fungerande och att enkäten var väl 

formulerad och ordnad i layout och utförande tillfrågades tre testpersoner om de kunde göra 

enkäten utifrån en förstagångsväljares synvinkel. De bads även kontrollera stavning och 

frågornas formulering samt återkoppla till författaren med eventuella synpunkter angående 

enkäten. Testpersonerna föreslog att ordningen på svarsalternativen till frågan om tillit skulle 

ändras till att ”Hög tillit” skulle ha siffran 4 som alternativ och ”Låg tillit” som siffra 1. 

Svarsalternativen var först utsatta på motsatt sätt och testpersonerna hade då varit nära att svara 

fel. Om detta hade missats hade det i slutändan kunnat ge ett inkorrekt resultat för 

enkätundersökningen. I övrigt utgick enkäten från den första versionen. 

Utskicket av länk till enkäten och informationsdokumentet e-postades ut måndag vecka 17 till 

de gymnasieskolor som tidigare tackat ja. För att underlätta distribueringen samt ge eleverna en 

smidig tillgång till enkäten var den kopplad till en länk via Google Drive. Detta underlättade 

även insamlandet och sammanställningen av data för den digitala enkäten. 

Informationsdokumentet innehöll information om studien och utbildningen samt etiska regler 

som legat till grund för enkäten. I dokumentet beskrevs regler kring anonymitet, samtycke, 

frivillig medverkan, lagring av data med mera. Se gärna Bilaga 1 för mer information. Vid 

halvtid hade det ännu inte kommit in några enkätsvar och därför skickade författaren e-post till 

de skolor som tackat ja för att höra efter om allt gått väl eller om de tillstött några problem, 

detta för att hålla intresset uppe och visa att enkäten var viktig för studien och författaren. 

Slutligen började enkäterna strömma in. 

3.3.2. Respondenterna – sammanställning av enkät 

Vid sammanställning av enkäten upptäcktes ett problem. Många respondenter hade inte 

uppmärksammat att man endast skulle svara på ett svarsalternativ på två frågor med en lista 

med alternativ att kryssa i. På den ena frågan var det väldigt många respondenter som hade 

kryssat i flera alternativ och därför valdes en annan analys än vad som hade planerats först. 

Dessutom var det en respondent som hade svarat ”När de debatterar i TV” och denna slogs ihop 

med alternativet ”TV” då författaren anser att de två alternativen hör ihop under den aktuella 
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frågan. På den andra frågan valdes de felaktiga svaren bort ur analysen då det var ett få antal 

som hade svarat felaktigt och det gjordes ett diagram med de kvarvarande svaren. Arbetet med 

sammanställningen utfördes i ett Excel-dokument vilket underlättade beräkningarna och 

tillverkandet av diagrammen som sedan användes i kapitel fyra. 

3.3.3. Informanterna – intervju 

Efter att informanterna tackat ja till telefonintervju bestämdes gemensamt datum och tid för 

intervju. Inför intervjuerna säkerställdes det att den intervjuguiden som skulle användas hade 

frågor som var av relevans för studien samt att dessa var formulerade på ett korrekt sätt genom 

att en testperson fick lyssna igenom och begrunda frågorna i en testintervju (Esaiasson et al. 

2012, 241–242). När frågorna noggrant hade bearbetats och intervjuguiden var fastslagen 

studerade författaren frågorna så att telefonintervjun skulle gå smidigt till och att författaren 

kände sig säker på ordningsföljden av frågorna samt upplägget av intervjun i stort. 

När tiden för telefonintervjun var inne ringdes informanterna upp av författaren och de tackades 

för att de ställde upp. De fick kort information om studien, utbildningen och de etiska regler 

som telefonintervjun följde samt tillfrågades om de gav samtycke till att intervjun spelades in 

eller om de önskade att inspelningen stängdes av. Ingen av informanterna önskade detta. Efter 

detta påbörjades intervjun. Författaren var noga med att den utsagda tiden för intervjun skulle 

hållas samt att samtalet flöt på och under tiden skrevs även stödord ner ifall att inspelningen 

skulle fallera på något sätt. När alla frågorna hade besvarats tillfrågades informanterna om de 

önskade läsa igenom den transkriberade intervjun och ta del av det färdiga examensarbetet. 

Informanterna tackades än en gång för deras medverkan och intervjun var slut. Den 

partirepresentant som blivit tvungen att ställa in den bokade telefonintervjun fick frågorna 

skickade till sig per e-post istället, hen besvarade dem och skickade tillbaka ett e-

postmeddelande med de svar hen angivit. 

3.3.4. Informanterna – sammanställning av intervju 

När intervjun var genomförd gjordes en transkribering direkt så att både det inspelade samtalet 

och de nedskrivna stödorden blev samlat i ett dokument. Att dessutom transkribera i nära tid 

efter en intervju gör det möjligt att upptäcka om någonting missats i intervjun eller om man fick 

de svar som eftersträvades (Gillham 2008, 109). Efter att alla intervjuer var gjorda lästes de åter 

igenom och dokumenten organiserades så att analysen av dem skulle gå till på ett smidigt sätt. 

När analysen av allt material påbörjats och information eller citat från intervjuerna skulle läggas 

in med data från enkäterna togs de sammanhängande delarna som tillhörde just det kapitlet ur 
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intervjuerna och lades in i ett särskilt dokument för att ha allt inom det området samlat. På så 

sätt gjordes analysen av intervjuerna smidig och det blev lättare för författaren att hantera all 

data från intervjuerna. 

3.4. Reliabilitet och validitet 

Även om noggrannhet har varit en viktig aspekt för denna studie så kan det inte garanteras att 

studien har en hög reliabilitet och att den har avsaknad av slump- eller slarvfel. Trots att stor 

vikt lades vid noggrannhet kan stress över att enkätinsamlingen inte gick på ett medgörligt sätt 

ha lett till att bearbetning av telefonintervjuer samt studiens resultat och analys innehåller fel 

(Esaiasson et al. 2012, 63). Det kan alltså under arbetets gång med studien varit tillfällen där 

författaren inte har varit lika skärpt som önskat (Ekengren och Hinnfors 2012, 75–76). 

Reliabilitet handlar också om att ha en stabilitet i de procedurer som arbetas med och då främst 

i kvantitativa metoder. Därför kan författaren säga att just enkätformulering och arbetet 

dessförinnan är relativt säkrat när det kommer till noggrannhet. Ser man till reliabilitetskravet, 

det vill säga stabiliteten i data, så är detta krav inte lika gällande när det kommer till kvalitativa 

metoder så som exempelvis telefonintervjuer. Även om frågorna i telefonintervjuerna har varit 

samma för alla de intervjuade så bygger denna typ av kvalitativ metod inte på mätningar som 

upprepas på samma sätt som kvantitativ metod, man genomförde inte upprepade intervjuer med 

samma person i denna studie. Hade man gjort detta hade denne kunnat ge olika svar så att 

resultatet skulle ha blivit olikartat jämfört med den första intervjuomgången. Att den kvalitativa 

telefonintervjun genomfördes efter enkätinsamlingen är fördelaktigt för denna studie då 

reliabiliteten då har högre grad än om arbetet och metoden efter enkätinsamlingen skulle ha 

varit kvantitativt (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2016, 82). 

Med validitet menas att man i studien lyckas mäta det som man avser att mäta (Hjerm, Lindgren 

och Nilsson 2016, 94). Man menar alltså i vilken grad giltigheten i en studie har, om man under 

studiens gång har gjort någon typ av fel systematiskt sett, alltså om fel metod har valts eller om 

fel i beräkningar och slutsatser har förekommit. Det kan också bli en dålig validitet om det urval 

som man har för studien inte täcker den målgrupp som studien avsett undersöka. Det som skulle 

kunna sänka validiteten i denna studie är exempelvis om de personer som telefonintervjuades 

inte är rätt talespersoner inom det ämne som studien ämnat studera eller att beräkningarna av 

enkäterna inte analyserats på korrekt sätt (Lantz 2014, 42–44). Dock tror och hoppas författaren 

att de informanter som genomgått telefonintervju är de som varit bäst lämpade för denna studie 

då dessa personer är de som har arbetat närmast förstagångsväljare inom de partier som deltagit 

i intervjuerna. I övrigt har en fortsatt tanke om just noggrannhet och att mäta det man avser att 
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mäta varit det centrala i arbetet med studien och författaren sätter sin tillit till att så varit fallet 

med studien övergripande sett. 

3.5. Etiska problem och källkritik 

I det första e-post som skickades ut till gymnasieskolorna beskrevs studien och dess syfte, hur 

lång tid enkäten förväntades ta samt att de elever som deltog skulle få vara anonyma. Önskade 

gymnasieskolan mer information så erbjöds dem det om sådan efterfrågades. I 

informationsdokumentet gymnasieskolorna mottog strax innan enkätstart förklarades de etiska 

riktlinjerna utifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit fram 

(Vetenskapsrådet, 2002). De som deltog i enkätstudien fick veta att de skulle få vara anonyma, 

att medverkan var frivillig och samtycke till att medverka i enkäten gällde från när enkäten var 

ifylld och skickad. Deltagaren fick också veta att denne när som helst kunde avbryta sin 

medverkan om denne så velat. De fick också information om att data gällande denna enkät 

skulle lagras så att ingen obehörig hade tillgång till de svar som lämnats. I Bilaga 1 kan man ta 

del av informationsdokumentet till enkäten samt själva enkätmallen. I Bilaga 2 finns 

informationsdokumentet till intervjuerna samt själva intervjuguiden. 

När det kommer till källkritik är det viktigt att se till de grundläggande kraven som finns, det 

vill säga vara noga med att det källmaterial man har är äkta, att innehållet från källan har en hög 

grad av oberoende och att det finns möjligheter att bekräfta informationen från flera håll. Även 

att innehållet har en centralitet och att det helst kommer från en primärkälla, ju närmare källans 

ursprung man kommer desto mer trovärdigt blir det (Esaiasson et al. 2012, 282–283). Då 

studien undersökte förstagångsväljare i riksdagsvalet i höst så var samtidighet för de källor som 

användes något som togs i beaktande. Även om studien har använt sig av källor som var av 

äldre årgång så ansågs det att dessa källor var betydande på annat sätt än just samtidigheten. 

(Esaiasson et al. 2012, 284–285). Det sista grundläggande kravet angående källkritik är att 

fundera på hur tendentiös källan som man använder sig av är. Detta är något som kan vara svårt 

att greppa men denna studie har i eftersökningar av tidigare forskning och artiklar samt annan 

information till studien försökt att se till att bakgrunden av använda källor har en hög 

sanningshalt (Esaiasson et al. 2012, 285–286). 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat kopplat till det syfte och frågeställningar som denna 

studie har. Empirin utgörs av de enkätundersökningar som gjordes av förstagångsväljare på två 

gymnasieskolor i Västra Götaland samt av fyra semistrukturerade telefonintervjuer och en 
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mailintervju med Västra Götalands regionbaserade partirepresentanter från fem svenska partier. 

Dessa partier är Centerpartiet (Intervjuperson 1, [IP1]), Liberala Ungdomsförbundet, LUF 

(IP2), Miljöpartiet (IP3), Moderaterna (IP4) och Vänsterpartiet (IP5). 

Studiens första frågeställning inriktar sig på vilken typ av informationskälla/or som de 

medverkande förstagångsväljarna vid två gymnasieskolor i Västra Götaland primärt använder 

sig av angående det beslut som de ska ta i anslutning till riksdagsvalet i höst. Den andra 

frågeställningen fokuserar på hur dessa förstagångsväljare upplever att de olika typerna av 

informationskällor påverkar dem i deras beslut att rösta (eller inte rösta) på ett specifikt parti. 

Då de personer som i år för första gången får rösta i riksdagsvalet är av den så kallade digitala 

tidsålderns största grupp var det intressant att se vad dessa har för tankar om de varierande sätt 

som de kan inhämta politisk information på samt hur de upplever dessa (Moeller et al. 2014, 

690). Precis som den tidigare forskningen visat i kapitel två så finns det en del faktorer som 

skulle kunna inverka på förstagångsväljarnas beslut och empirin belyser vilka dessa faktorer är 

och vilka faktorer som har mest tyngd för deltagarna i denna studie. Den tredje frågeställningen 

i studien behandlar hur regionala partireprentanter tror att förstagångsväljarna i Västra Götaland 

inhämtar politisk information och på vilket sätt dessa informationskanaler har en inverkan på 

förstagångsväljarna angående deras ställningstagande i riksdagsvalet nu i höst. Empirin visar 

på om de medverkande regionala partirepresentanterna och deras partier arbetar på ett sätt där 

de faktiskt når ut till och informerar förstagångsväljarna, att de förstår hur förstagångsväljarna 

använder sig av varierande informationskällor och hur dessa kan påverka förstagångsväljarna i 

deras beslut angående den eventuella röst de lägger i riksdagsvalet 2018.

Mot bakgrund av studiens tre frågeställningar har författaren benat ut tre teman som behandlar 

resultaten från enkät och intervjuer samt kapitel två och dessa är: informationskällor som 

förstagångsväljare använder sig av, faktorer som inverkar på förstagångsväljarnas 

ställningstagande utifrån de tidigare identifierade informationskällorna samt individuella 

reaktioner. Initialt kommer en presentation av enkätresultat utöver det som rör de teman 

beskrivna ovan. Förutom att beskrivas i text kommer resultaten i följande kapitel även visas i 

diagram, detta för att ge en tydlig bild av den information som uppkom ur enkätundersökningen, 

intervjuerna samt den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. 

4.1. Enkätresultat 

Av de 64 svar som inkom för enkätundersökningen angav fem respondenter att de inte fyller 

18 år senast på valdagen nionde september 2018 och det var två respondenter som inte svarade 
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på denna fråga. Därför togs dessa svar bort då studiens syfte är att undersöka förstagångsväljare 

i riksdagsvalet 2018 och har de inte fyllt 18 innan senast på valdagen har de tyvärr inte möjlighet 

att delta varken i valet eller i denna enkätundersökning. Har man inte svarat på denna fråga så 

räknas detta som internt bortfall och tyvärr kan dessa svar då heller inte räknas med, detta då 

det inte är möjligt att utläsa om de nått rösträttsålder för valdagen eller ej (Ejlertsson 2014, 158). 

Av de resterande 57 respondenterna var 33 män, 23 kvinnor och en ville inte svara på frågan 

om kön

 

Figur 1. Hur politiskt aktiva de 

medverkande förstagångsväljarna anser att 

de är. 

I Figur 1 kan man se att nästan hälften av 

alla respondenter som deltog i enkäten 

ansåg sig vara aktiva politiskt. Övriga 

respondenter fördelar sig sedan ganska jämt 

över Inte alls aktiv och Mindre aktiv. Det är 

en definitionsfråga om termerna Mer och 

Mindre aktiv men enligt diagrammet la sig 

nästan hälften av respondenterna närmare 

Mycket aktiv än Inte alls vilket är positivt.  

Precis som Moeller et al. (2014, 696–697) förklarar i sin artikel så är det viktigt att 

förstagångsväljare tar en aktiv del av den politiska världen och det verkar dessa 

förstagångsväljare som medverkat i studien göra. Detta visar att de deltagande 

förstagångsväljare tar ansvar över sina rättigheter och skyldigheter som följer när de har kommit 

upp i rösträttsålder för att kunna rösta i riksdagsvalet. 

”Jag kommer att rösta eftersom det inte bara är en rättighet utan en skyldighet att göra det. Det är 

vårt sätt att påverka landet.” (Kvinna, samhällsvetenskapliga programmet, Marks gymnasieskola) 

” […] första gången att rösta så varför inte.” (Man, naturbruk jakt och viltvård, Svenljunga 

Naturbruksgymnasium) 

” […] det är viktigt att jag utnyttjar min demokratiska röst.” (Kvinna, samhällsvetenskapliga 

programmet, Marks gymnasieskola) 

”Man vill ju se en förbättring.” (Man, industritekniska programmet, Marks gymnasieskola) 

I enkätundersökningen fanns en fråga som undersökte om förstagångsväljarna kommer att rösta 

i riksdagsvalet 2018 så som de känner just nu. Resultatet av detta visade att 91 procent av de 

deltagande respondenterna planerade att rösta, endast fyra procent svarade nej och fem procent 

svarade vet inte eller gav inget svar. De som svarade nej på frågan gav inte många kommentarer 
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om varför de just nu inte känner att de kommer att rösta i valet i höst men en kommentar kan 

man läsa nedan: 

”Jag vet inte tillräckligt för att göra det.” (Man, naturbruk skog, Svenljunga Naturbruksgymnasium) 

Anledningen kan vara att de som inte just nu känner att de kommer att rösta i riksdagsvalet i 

höst inte har tillräckligt med grundkunskap för att inhämta relevant information inför ett beslut. 

Mer om detta i senare kapitel. 

4.2. Informationskällor som förstagångsväljarna använder sig av 

Precis som man kan läsa i delkapitel 4.1. är det viktigt att förstagångsväljarna är aktiva angående 

den egna politiska delaktigheten. Ett sätt att vara aktiv är också att införskaffa information som 

kan hjälpa till att ta ställning och lägga en röst och ovan beskrivna resultat visar att majoriteten 

av respondenterna tänker ta ansvar och rösta i höstens riksdagsval. Men vilka 

informationskällor använder sig dessa förstagångsväljare sig av som leder till att de lägger en 

röst som är betydelsefull för dem och som de känner att de kan stå för? Mer om det härnäst. 

4.2.1. Traditionella och sociala medier 

 

Figur 2. Den källa förstagångsväljarna helst vänder sig till för att få information om politiska 

frågor. 

Figur 2 visar resultat som är intressanta för denna studie. Figuren visar att det är sociala medier 

förstagångsväljare helst vänder sig till för att få information precis så som samtliga av de 

intervjuade partirepresentanterna gav tankar åt. Enligt denna figur så vänder förstagångsväljare 

sig, förutom sociala medier, helst direkt till partierna och därefter till familj. Enligt intervjuerna 

med partirepresentanterna var det ingen av informanterna som trodde att förstagångsväljarna 

primärt skulle vilja vända sig till TV för information. Däremot så är alternativet TV något som 

förstagångsväljare i relativt stor utsträckning vänder sig till, i nästan lika stor grad som till 

familjen. Det pratades i intervjuerna om att förstagångsväljare tar del av TV-debatter i 
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nedklippta versioner via sociala medier istället för att avsätta tid framför teven för att få 

information. 

”Är man väldigt intresserad så är det ju klart att man går in och lyssnar och kanske kollar på delar av 

debatten, på delar som man själv är intresserad av. Men jag tror inte det är så att man bänkar sig 

framför teven klockan nio när debatten börjar. Det är nog troligen så att man kollar på play eller så i 

efterhand eller att man kollar korta snuttar av debatten som kanske sprids via andra kanaler.” (IP1, 

Centerpartiet) 

 

Figur 3. Om förstagångsväljarna tror att de 

kommer att ta del av TV-debatter för att få 

information innan riksdagsvalet 2018. 

När det kommer till information från TV 

visar resultatet från figur 3 att just TV-

debatter kan användas av de medverkande 

förstagångsväljarna som en källa för 

information. Utifrån resultatet som 

presenteras i figur 3 och 5 kan man se att 

Aalberg och Jenssens (2007) och Becks et 

al. (2002) slutsatser om att TV är det 

främsta alternativet när väljare, i detta fallet 

en grupp förstagångsväljare, ska inhämta 

information har en poäng.

Även om det inte är de medverkande förstagångsväljarnas främsta val som informationskälla 

så är information från TV med som topp fyra över de källor av information som de använder 

sig av. Men det ska uppmärksammas att det kanske inte är just TV-debatter som är det främsta 

valet för förstagångsväljarna när det kommer till information och TV, detta just för att resultatet 

i figur 3 visar på en relativt jämn svarsfrekvens över alla svarsalternativen. 

” […] tv-debatter, det är väldigt få tror jag som lär sig något nytt av dem, de är väldigt sällan särskilt 

informativa.” (IP5, Vänsterpartiet) 

Alla de partirepresentanter som intervjuades var överens om att sociala medier var den 

plattform som de tror att de når ut till förstagångsväljarna på bästa sätt på. Ett parti berättade att 

de lägger en femtedel av sin valbudget på marknadsföring via sociala medier och noll kronor 

på marknadsföring i tidningar och TV-reklam (IP2, LUF). 

”Vi försöker naturligtvis vara på de platser och kanaler där man når förstagångsväljare också och det 

kan ju innebära då att vara på nya plattformar som Snapchat till exempel och Instagram.” (IP4, 

Moderaterna) 
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Av de förstagångsväljare som deltog i enkätundersökningen svarade 72 procent att de redan vid 

tiden för enkäten kunde se politisk information om höstens riksdagsval i sitt flöde på sociala 

medier. Därav kan man se att partierna är på de platser där information om deras partier 

uppmärksammas av den tilltänkta målgruppen, det vill säga förstagångsväljarna. 

 ”Folk har nog ofta en fördom att de yngre väljarna inte gör ett sånt medvetet val men då tror jag 

tvärtom, att då är man ofta mer medveten i sitt val att man faktiskt kollar upp saker och man är ute 

och googlar. Och yngre väljare är generellt bättre på att hitta information på internet […].” (IP5, 

Vänsterpartiet) 

Den tidigare forskningen tar upp att förstagångsväljarna söker sig till sociala medier och nätverk 

för information och för att hjälpa dem få bättre överblick över den politiska situationen. Dessa 

platser låter förstagångsväljarna välja själva vad de ska söka reda på, hur aktiva eller inaktiva 

de vill vara. Ohme, de Vreese och Albaek (2017, 14–15) menar att detta kan öka deras 

medverkan inte bara i detta valet utan även i framtida val vilket är viktigt om man ser till en 

fortsatt representativ demokrati och enligt Gustafsson (2012), Brischetto (2018) och Condon 

och Holleque (2013, 178) så anser de också att just information är viktigt för förstagångsväljare 

då information leder till delaktighet och att de tar sig tid för att rösta vilket i längden leder till 

större chanser att kunna få vara med och påverka deras egna framtid. Sociala medier tycks vara 

att föredra bland de medverkande förstagångsväljarna för tillhandahållandet av denna 

information. 

Något som är viktigt när det kommer till information, både via sociala medier och via 

traditionell media, är att man är källkritisk. IP1 (Centerpartiet) menar att något som hen tror är 

gemensamt för alla partier är att de måste jobba med att kontrollera vad som skrivs ute i media, 

att det är sann information så att inte de som läser får fel uppfattning eller information. 

 

Figur 4. Hur källkritiska förstagångsväljarna anser sig själva vara när det kommer till politisk 

information via nyheter, sociala medier och samtal med andra människor. 

De allra flesta av de förstagångsväljare som deltog i undersökningen har enligt undersökningen 

en hög grad av ett källkritiskt synsätt vilket stämmer väl överens med det informanterna i 

intervjuerna antog dem ha. Det anses vara av stor vikt att vara källkritisk när man är ute på 
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bland annat sociala medier där allt innehåll av praktiska skäl inte kan kontrolleras och detta är 

något som den digitala ålderns största grupp, förstagångsväljarna, måste ha då de dagligen är 

ute på sociala medier och andra former av källor som genererar information för dem (Moeller 

et al. 2014, 690). 

” […] förstagångsväljarna och den yngre generationen rent generellt är bättre på källkritik. […] jag 

tror att den generationen som kommer, […] är mer skeptiskt inställd så att säga till ett påstående. Man 

köper det inte bara för att det stod på internet […].” (IP4, Moderaterna) 

4.2.2. Andra typer av informationskällor 

Enligt figur 2 som visades ovan kan man utläsa att familjen ligger bland topp tre som de 

alternativ när de förstagångsväljare som medverkade i enkäten ska lista vart de helst vänder sig 

för att få information om politiska frågor etcetera inför riksdagsvalet 2018. Detta kan påvisa 

påverkan från respondenternas hemförhållanden och den sociala miljö som de vistas i, precis 

som Bhatti och Hansen (2012, 394, 397) tar upp i sin artikel. Även Persson (2010, 476) tar upp 

detta i sin artikel. Då detta i de intervjuer som gjordes för denna studie inte tagits upp mycket 

om själva informationen från familj och vänner utan mest är den inverkan dessa kan ha på 

förstagångsväljarna, kommer detta ämne att utvecklas i kapitel 4.3.1 här under. 

4.3. Faktorer som inverkar på förstagångsväljarna utifrån de tidigare identifierade 

informationskällorna 

I detta kapitel kan man läsa om faktorer som förstagångsväljarna upplever inverkar på dem i 

deras beslut i riksdagsvalsfrågan utifrån de identifierade informationskällorna i delkapitel 4.2. 

Kapitlet tar upp familjebakgrundens och vänners inverkan på förstagångsväljarna. Även skolan 

och inverkan från andra faktorer tas upp.  

4.3.1. Familj och vänner 

Bhatti och Hansen (2012, 394, 397) skriver i sin artikel att förstagångsväljares 

socialekonomiska bakgrund kan ha ett samband med deras valdeltagande. Kommer de från en 

familj där någon eller några av föräldrarna är välutbildade är chanserna mycket större att även 

förstagångsväljarna studerar, vilket i sig ofta leder till ett högre valdeltagande, än om 

föräldrarna inte skulle ha vidareutbildat sig. Lindgren, Oskarsson och Persson (2016, 193) är 

av samma åsikt, har man ett nedärvt aktivt valdeltagande så ökar chanserna för ett högre 

valdeltagande. Condon och Holleque (2013) skriver också att valdeltagandet hos 

förstagångsväljarna påverkas av deras barndom. Men i och med en högre ålder ökar vännernas 
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inverkan på förstagångsväljarna, framförallt om de har flyttat hemifrån, och föräldrarnas 

inverkan minskas (Condon och Holleque 2013, 178). 

 

Figur 5. Vilka alternativ förstagångsväljarna upplever har mest inverkan på dem när det 

kommer till politisk information.  

Utifrån enkätundersökningens resultat som visas i figur 5 så kan man se att vänner och familj 

upplevs ha en stor inverkan på förstagångsväljarna när det kommer till politisk information. I 

enkätundersökningens resultat för frågan om föräldrarna hade röstat i tidigare val så svarade 97 

procent ja på frågan. De deltagande förstagångsväljarnas tankar om att vilja rösta i höstens 

riksdagsval stämmer överens med och korrelerar med föräldrarnas tidigare delaktighet i val. 

”Har inte riktigt belägg för detta men har hört sedan många val tillbaka att det är vanligt att 

förstagångsväljare röstar som sina föräldrar.” (IP3, Miljöpartiet) 

 

IP4 (Moderaterna) menade att även om den allmänna uppfattningen som de har 

uppmärksammat är att man inte anser sig själv bli påverkad av omgivningen, tror hen ändå att 

dessa faktorer inverkar då det, kanske främst bland förstagångsväljare, finns ett socialt tryck 

där man ser det parti man valt och som man eventuellt planerar att rösta på som ett slags 

varumärke för ens personlighet. Med omgivningen menade hen vänner och familj. Ofta hänger 

detta så kallade varumärke ihop med den grupp av människor man omger sig med. IP2 (LUF) 

tar upp ett exempel från en skola i Västra Götaland där ett starkt kompisgäng har vuxit så pass 

att en stor del av skolan är med i Liberala Ungdomsförbundet. IP2 berättar vidare att hen tror 

att intresset för politiken består till stor del av en politisk övertygelse men att det oftast börjar 

med vänner, att man har roligt tillsammans, går med i ett ungdomsförbund och sen kommer 

intresset för politiken. IP2 berättar även att hen märkt att familjebakgrunden inverkar på väljare 

och då förstagångsväljare till största del (IP2, LUF). Bhatti och Hansen (2012, 394, 396) tar i 

sin artikel upp att valdeltagande ofta är påverkat av den sociala miljö som förstagångsväljare 
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vistas i och man kan även koppla deras politiska engagemang till intresset för politik. Vissa 

skolor är väldigt påverkade av den sociala bakgrund som finns bland eleverna och detta kan i 

sin tur inverka på dessa ungdomar när det kommer till deras politiska åskådning. På en fråga 

om hen tror familjebakgrunden påverkar förstagångsväljarna svarade IP1: 

”Ja, det är väl så klart att sånt man pratar om vid köksbordet reflekterar även alla som är med och bor 

i hemmet, och det man pratar med släkt och vänner, så det tror jag självklart att det gör.” (IP1, 

Centerpartiet) 

 

Figur 6. Om förstagångsväljarna tror att deras vänner och familj inverkar på dem i det val de 

kommer göra i riksdagsvalet. 

Enligt figur 6 tycks den allmänna uppfattningen hos förstagångsväljarna verkar vara att man 

inte anser sig bli särskild påverkad av sina vänner och sin familj även om det är lite mer oklart 

när det kommer till familjen. Precis som IP4 (Moderaterna) menade, att hen trodde att dessa 

faktorer faktiskt spelar roll egentligen. 

 

 

 Figur 7. Hur ofta förstagångsväljarna diskuterar politik med deras vänner (till vänster), samt 

hur ofta förstagångsväljarna diskuterar politik med deras familj (till höger). 

Av figur 7 ovan framgår det hur ofta respondenterna diskuterar politik med vänner respektive 

familj. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna diskuterar politik med sina vänner 

flera gånger i veckan, medan när det gäller familjen så sker detta mer sällan. 
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4.3.2. Skola 

I de intervjuer som gjordes för studien beskrev alla deltagande partirepresentanter att det är 

vanligt att gymnasieskolor bjuder in partierna till debattdagar, där partierna får komma och föra 

fram sin talan om vilka ståndpunkter just deras parti har. Men ser man till de svar som 

enkätundersökningen visar på anser 60 procent av de medverkande förstagångsväljarna att 

skolan inte har gett dem tillräckligt med kunskap om politik för att ha en bra grund inför 

riksdagsvalet 2018. Av enkätsvaren utlästes ingen skillnad mellan de två deltagande skolorna 

utan svaren var jämnt fördelade över de två skolorna och gymnasieprogrammen som deltog. 

”Oftast så bjuder ju skolorna in till en debatt när alla partier är där, eller alla partier är representerade, 

eller bokbord eller liknande. Och då försöker vi att vara på plats, […]. (IP1, Centerpartiet) 

IP4 förklarar att partiet alltid ställer upp för skolorna, att det är ett bra sätt att träffa 

förstagångsväljarna men det är också ett tillfälle för de ungdomar som är aktiva inom partiet att 

komma ut och prata för partiet. 

Det verkar behövas mer och djupare information om detta ämne i skolorna för att ge dessa 

ungdomar en stabil grund att luta sig tillbaka mot när det kommer till demokrati och politik. 

Almgrens, Amnå och Ekmans (2007, 61, 81–82) kom i sin studie fram till att Sverige behöver 

arbeta mer på detta område då de medverkande ungdomarna inte kände att de fick tillräckligt 

bra grund att stå på för att kunna ta ett informerat beslut. Precis som Kristensen och Solhaug 

(2016, 40) skriver är det viktigt att ungdomarna har en politisk trygghet så att de kan vara säkra 

på den politik som finns i Sverige och att även om de inte har bestämda åsikter om vilket parti 

som de anser representerar deras åsikter så skapar en stabilare politisk grund en trygghet och 

identitet för dem. Condon och Holleque (2013, 178) är inne på samma spår och menar att man 

måste arbeta för att ge ungdomarna en trygg politisk plattform redan i skolan så att de är 

förberedda när dagen för valet väl kommer. Förutom den sociala miljön så är alltså även skola 

och utbildning väldigt viktigt för det politiska deltagandet, precis som Persson (2010, 476) 

skriver i sin artikel. 

4.3.3. Traditionella och sociala medier 

 Förutom de faktorer som tagits upp ovan finns det andra faktorer som de medverkande 

förstagångsväljarna anser kan inverka på deras ställningstagande i det val de kommer göra i 

riksdagsvalet 2018. Tar man del av det resultat som figur 5 presenterar så kan man se att det 

alternativ som de medverkande förstagångsväljarna angav inverkar på dem mest när det 

kommer till politisk information faktiskt är TV. Detta är intressant då ingen av de intervjuade 
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partirepresentanterna antog att TV och TV-debatter var betydande för förstagångsväljarna. 

Tyvärr kommer det inte utifrån enkätundersökningen fram på vilket sätt de blir påverkade av 

TV och TV-debatter, för att klargöra detta krävs det fortsatt forskning inom detta område.

 

 

Figur 8. Om förstagångsväljarna upplever 

att sociala medier påverkar dem i det val 

de kommer göra i riksdagsvalet. 

Ser man till figur 8, upplever 37 procent av 

de deltagande förstagångsväljarna att de blir 

påverkade politiskt av sociala medier. 

Därav kan man utläsa att sociala medier har 

en stor inverkan på förstagångsväljarna och 

det är även alla partirepresentanter överens 

om. På en fråga hur partierna försöker nå ut 

till förstagångsväljarna på sociala medier 

svarade IP3: 

 

”Vi delar nyheter, artiklar m.m. om gröna framgångar och våra hjärtefrågor. Vi använder bilder och 

videos i hög utsträckning och riktar ofta annonser till yngre grupper.” (IP3, Miljöpartiet) 

4.3.4. Annan/ övrig faktor som kan påverka förstagångsväljarna 

I kapitel 4.2.1. visas resultatet från enkätundersökningen att partierna är en informationskälla 

som förstagångsväljarna helst vänder sig till angående politiska frågor, se figur 2. IP2 berättade:  

” […] vi tror att man måste ”förroliga” politiken, det är otroligt viktigt att folk hänger med och 

tycker att det är intressant.” (IP2, LUF) 

IP1 är inne på samma spår: 

” (…) att man håller det på en rimlig nivå och att det inte blir byråkratiskt, att man pratar på ett 

språk som är allmängiltigt så att säga.” (IP1, Centerpartiet) 

Precis som Laughland-Booÿ, Skrbiš och Ghazarian (2018, 148–150) skriver så har personlig 

utstrålning en del att göra när det kommer till att locka väljare. Både enkätundersökningen och 

intervjuerna i denna studie visar att förstagångsväljarna tar intryck av det uppträdande politiker 

har utåt, det är viktigt att politikerna inte beter sig oberäkneligt och irrationellt. Politikerna är 

partiernas ansikte utåt och det gäller att de tar sina åtaganden seriöst.  

” […] framförallt att ha ett budskap som hänger ihop, så att man inte säger någonting på ett ställe och 

något motsägelsefullt på annat ställe. Då tror jag det blir förvirrat och oseriöst.” (IP4, Moderaterna) 
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I enkätundersökningen fanns en öppen fråga där respondenterna fick skriva andra faktorer än 

de som tagits upp i enkäten, faktorer som de trodde kunde inverka på dem i det val de kommer 

göra i riksdagsvalet. Två svar var bland annat dessa nedan: 

”Om partiledarna gör bort sig eller inte.” (Man, ekonomiprogrammet, Marks gymnasieskola) 

”Vilka personer som är frontfigurer för de politiska partierna samt partiers ställningstaganden i de 

enligt mig mest aktuella frågorna.” (Kvinna, samhällsvetenskapliga programmet, Marks 

gymnasieskola) 

Förstagångsväljarna använder sin intuition och insikt för personkännedom vilket kan ses som 

sunt. I den enkätundersökning som genomfördes inom ramen för denna studie så visar resultatet 

att de flesta respondenter ligger på en jämn nivå vad gäller tillit för partierna i Sverige, se figur 

9. Men det är fler som ligger under mittenstrecket för höjden av tillit, det är ett större antal som 

har en lägre tillit än de som har en högre sådan för partierna. Enligt Dermody och Scullions 

(2008, 130) studie har misstron angående politik ökat bland ungdomar vilket i och för sig kan 

vara till en fördel. Om det finns en misstro och negativa attityder bland förstagångsväljare kan 

detta göra att de tar reda på mer om politiken vilket kan resultera i ett större intresse för politik 

och ett högre valdeltagande (Dermody, Hanmer-Lloyd och Scullions 2010, 421). Dessutom 

ökar också valdeltagandet och intresset om partierna låter ungdomar och förstagångsväljare 

vara med i utvecklingen av politiken (Dermody, Hanmer-Lloyd och Scullions 2010, 431–432). 

Ifrågasättande är bra, det kan leda till en högre grad av upplysning bland förstagångsväljare och 

påverkar således dem i deras beslut angående riksdagsvalet 2018. Emellertid verkar det som, i 

enlighet med Almgren, Amnå och Ekmans (2007) artikel, att de etablerade politiska partierna i 

Sverige måste arbeta vidare med deras deltagande och engagemang bland ungdomar. Enligt 

deras artikel ligger Sverige under genomsnittet när det kommer till politiskt intresse för de 

medverkande ungdomarna (Almgren, Amnå och Ekman 2007, 81–82). 

 

Figur 9. Hur stor tillit förstagångsväljarna känner för partierna i Sverige. 
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4.4. Individuella reaktioner 

Utifrån Rational Choice-teorin (RC) kan man förklara förstagångsväljarnas val som leder till 

en handling i riksdagsvalet. Förstagångsväljaren har i botten en känsla för att de val denne gör 

leder till vad hen har för önskemål och uppfattningar men det ska uppmärksammas på att dessa 

val inte alltid kommer från ett självcentrerat mål. Precis som författaren skrev i kapitel 2.1. kan 

valet förstagångsväljarna gör även leda till ett mål där denne ser till det bästa för det stora hela. 

Härnäst kommer citat från två av de medverkande respondenter i enkätundersökningen för att 

närmare beskriva och koppla RC-teorin till denna studie. Citaten kommer utifrån frågan om 

förstagångsväljarna kommer att rösta i riksdagsvalet 2018. 

”Ja, jag ser det som en självklarhet, jag känner att jag har ett ansvar att värna om vårt demokratiska 

samhälle.” (Kvinna, samhällsvetenskapliga programmet, Marks gymnasieskola) 

”Ja, för att jag vill vara med och bestämma över min och landets framtid. Jag vill känna mig delaktig.” 

(Kvinna, ekonomiprogrammet, Marks gymnasieskola) 

Det som kan utläsas av dessa citat är att de som skrev en kommentar till denna fråga har en 

övergripande känsla av att rösta för att få vara med och bestämma och värna om landets 

demokratiska samhälle, de önskar alltså få sina och även sina medmänniskors behov 

tillfredsställda. Utefter detta och tidigare presenterad text och figurer i resultat- och analys-

kapitlet kommer studien fram till att de flesta förstagångsväljare i denna studie tycks göra ett 

medvetet val, dock finns det alltid ett mörkertal och de som valde att inte medverka i 

enkätundersökningen kan vara av annan åsikt och skulle möjligen ha kunnat ändrat denna bild. 

Det är positivt för den representativa demokratin att så pass många av de medverkande 

förstagångsväljarna planerar att lägga en röst, detta då det visar att möjligheten att de lagda 

rösterna faktiskt motsvarar det politiska ställningstagandet i landet finns, även med 

utgångspunkt från förstagångsväljarnas tankar och synpunkter. Därav verkar det som att 

demokratins kriterier uppfylls, lika rättigheter och värde för alla. 

5. Avslutning 

I detta kapitel inleder författaren med en komprimerad sammanfattning av kapitel fyra utifrån 

studiens tre frågeställningar. Svaren på dessa kan läsas kortfattat under varje fråga nedan. 

Därefter kommer en diskussion om slutsatsen angående studiens syfte.  
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Vilken typ av informationskälla/or använder de medverkande förstagångsväljande 

gymnasieelever vid de i studien deltagande gymnasieskolorna i Västra Götaland sig primärt av 

som grund till ett beslut angående den eventuella röst de lägger i riksdagsvalet 2018? 

Ser man till enkätundersökningen som gjordes i denna studie så visar denna att den primära 

informationskälla som förstagångsväljarna använder sig av är sociala medier och nätverk. 

Utifrån tidigare forskning och enligt vad partirepresentanterna anser kan man se att de håller 

med i detta. Att förstagångsväljarna är den digitala tidsålderns största grupp håller författaren 

helt med om, detta då sociala medier har blivit en allt viktigare källa för information och social 

kontakt. Efter sociala medier och nätverk kommer sedan information direkt från partierna, 

familj, TV, vänner, tidningar/skolan och radio, detta i en fallande ordning. 

Att skolan kommer som en av de sista faktorerna visar på att den grundläggande information 

som förstagångsväljarna har fått tidigare i skolan inte är tillräcklig. För att en representativ 

demokrati och intresset för politik ska kunna upprätthållas så krävs det ytterligare arbete inom 

skolan för att se till så att ungdomar är medvetna om den politik som förs och de demokratiska 

spelreglerna som styr Sverige. Precis som de artiklar och studier som tidigare tagits upp i denna 

uppsats så är det viktigt att ungdomarna får en trygg politisk plattform som de sedan kan 

fortsätta att bygga vidare på.  

Hur upplever de medverkande förstagångsväljarna att de olika typerna av informationskällor 

påverkar dem i deras beslut att rösta (eller inte rösta) på ett specifikt parti? 

Förstagångsväljarna som deltog i studien valde alternativet TV som den största upplevda 

inverkande faktorn men tyvärr framkom det inte utifrån enkätundersökningen särskilt mycket 

vidare information angående detta. Den inverkande faktorn som TV utgör är ett ämne som 

författaren skulle vilja ta vidare i framtida forskning. Den i studien använda tidigare forskning 

som är förenlig med detta resultat har några år på nacken, de är från 2002 och 2007, och 

författaren menar att en uppdatering och ny forskning inom området vore betydelsefull. Detta 

dels för att förstagångsväljarna ska få rätt information riktad mot sig när de vänder sig till TV 

och TV-debatter och dels för att partierna ska kunna uppdatera sig när det kommer till den 

uppfattning de har om förstagångsväljare och deras relation till TV. De resterande faktorerna 

som upplevs ha inverkan utifrån enkätundersökningens resultat är i fallande ordning: vänner, 

YouTube, familj, tidningar, partiers valmanifest, Facebook, Twitter, radio/skola och 

Instagram/bloggar. 
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Inom detta ämne är förutom TV alltså vänner och YouTube (en typ av social media) de faktorer 

som upplevs inverka på de deltagande förstagångsväljarnas ställningstagande mest. Författaren 

av denna studien uppmärksammade tankar och kommentarer från de medverkande 

förstagångsväljarna angående inverkan från vänner som skulle kunna vara intressanta att forska 

vidare på. Tyvärr fanns det inte mer utrymme att utveckla detta i denna studie, utan det får 

lämnas vidare till framtida forskning. Även att med en större population/ svarsfrekvens söka 

reda på vilka tankar förstagångsväljarna faktiskt har angående politisk inverkan från sina 

vänner. Det kan även vara viktigt i kommande studier att ta tillvara på författarens insikt om att 

det behövs studeras än mer i ämnet om de hemförhållanden som förstagångsväljare vistas i. 

Detta just för att förstagångsväljarnas hemförhållanden kan ha en djupare påverkan än vad som 

varit möjligt att undersöka i denna studie. 

Precis som författaren skrivit om sociala medier och nätverk i början av kapitlet så är denna 

faktor en viktig pusselbit även under frågeställning två, även om vänner och familj också är 

starka faktorer. Detta är viktigt att ta till sig, speciellt då sociala medier växer och just 

källgranskningen kan bli lidande när det blir för mycket intryck och information att ta in. Att 

inverkan från en faktor som är så massiv och kan vara svår att styra är något som författaren 

tror är viktigt att fortsatt studera och följa upp. Då sociala medier är den största 

informationskällan och en av de större faktorerna för inverkan så är det viktigt att den säkerställs 

ha uppdaterad och korrekt information. Även om förstagångsväljarna i denna generation anser 

sig har en bra grund i källgranskning för att bedöma trovärdigheten på de källor denne hittar så 

tror författaren att i och med information och inverkan från sociala medier så måste den bli än 

djupare. Dessutom kan det vara svårt för de medverkande förstagångsväljarna att bedöma hur 

pass hög grad av källkritik de faktiskt har, de kanske anser sig ha en bra grund i källgranskning 

men frågan är om den är tillräcklig för att kunna ta till sig rätt information att basera sitt beslut 

på. I och med att sociala medier är en så pass stor informationskälla är det viktigt att som väljare, 

i detta fallet förstagångsväljare, verkligen ifrågasätta den information som man tar till sig och 

detta gäller även från andra informationskällor som exempelvis familj, vänner och TV. 

Hur tror regionala partirepresentanter att förstagångsväljare i Västra Götaland inhämtar 

politisk information och på vilket sätt dessa informationskanaler har en inverkan på 

förstagångsväljarna i deras ställningstagande i riksdagsvalet 2018? 

I stora drag stämde partirepresentanternas tankar om hur förstagångsväljarna inhämtar politisk 

information med vad de medverkande förstagångsväljarna svarade - att sociala medier var en 

viktig informationskanal. Men de var inte av den uppfattningen att information från TV skulle 
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ha en sådan stor påverkan och vara en sådan viktig del i hur dessa förstagångsväljare insamlar 

information på och detta kan vara viktigt för partierna att ta till sig. Detta för att se till så att 

partierna finns på alla de plattformar som förstagångsväljare kan tänkas använda sig av så att 

dessa har alla möjligheter att kunna göra ett informativt val. De deltagande regionala 

partirepresentanterna talade också om vikten av familj och vänner för förstagångsväljarna. De 

trodde att även om förstagångsväljarna de pratat med inte ansåg sig påverkas av personer i deras 

närhet så trodde partirepresentanterna att så absolut var fallet. Resultatet från 

enkätundersökningen visade också på detta. 

När det kommer till information direkt från partierna är det viktigt att partierna förstår att de 

har ett ansvar ut mot sina väljare, att ta tillvara på det förtroende de har och gör sig förstådda 

för alla slags väljare så att politiken blir åtkomlig för dessa, speciellt för de som inte har röstat 

tidigare. I och med att tidigare forskning visar på att förstagångsväljare kan ha ett cyniskt och 

kritiskt tänk angående politik gäller det för partierna att visa ett professionellt ansikte utåt och 

se till att skapa ett förtroende hos dessa väljare. Gör de det kan de skapa ett starkt band mellan 

dem och förstagångsväljarna och på så sätt också säkrar upp den fortsatta demokratin i 

framtiden. 

Utifrån de frågeställningar denna studie har kan man se att de medverkande förstagångsväljarna 

aktivt tar sig an varierande informationskällor så att de kan lägga en röst i det kommande valet 

som är medveten och informerad. De tycks även kunna skilja på inverkan från olika faktorer 

och bedöma vilka faktorer som de ska ta till sig och basera sitt ställningstagande på. Än en gång 

ett medvetet val. Det för författaren intressanta i studien med Rational Choice-teorin är att 

förstagångsväljarna gör ett medvetet val inte endast utifrån deras egna önskemål och 

uppfattningar utan majoriteten av respondenterna tryckte på att det var deras plikt att rösta, att 

man ville framföra sin åsikt och få påverka, att man är en del av en demokrati och att det är 

viktigt att vara delaktig. Det är även intressant att man kan se ur partirepresentanternas 

perspektiv, att de är en del av den kollektiva massa som ett parti faktiskt består av och där man 

arbetar och agerar för att röstmaximera och fånga in så många röster som möjligt för denna 

aktör, det vill säga partiet. De partirepresentanter som medverkar i undersökningen arbetar för 

att partiet ska få det utfall som är utifrån aktörens bästa, det vill säga sprida partiets budskap så 

att väljarbasen ökas och i slutändan även ökar partiets mandat i riksdagen. 

Denna studie är genomförd en tid innan riksdagsvalet och då många väljare beslutar sig i sista 

stund eller den sista veckan innan ett val så kan denna studies resultat inte anses heltäckande 

(Mikaela Järnbert 2014). Då det i tiden för studien var några månader kvar till riksdagsvalet 
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kan det som förstagångsväljare vara svårt att veta hur man skulle komma att rösta och söka 

information samt hur man upplever de olika informationskällorna. Detta kan ha effekt på det 

resultat som fås fram i studien och författaren känner att detta är viktigt att poängtera och lyfta 

fram. Även om det var relativt få deltagare i enkätundersökningen gentemot den möjliga 

populationen måste ändå författaren lyfta styrkan med att studien har använt två metoder, både 

en kvalitativ och en kvantitativ metod. Fördelen med att använda två metoder anses vara att 

denna studie på så sätt får ett större djup och bredd än om den enbart skulle ha använt sig av en 

metod. Det som författaren vill poängtera för vidare forskning är att den slutgiltiga 

svarsfrekvensen allt som oftast blir lägre än vad som var tilltänkt och detta måste man som 

forskare ha i åtanke vid planering och bearbetning av den studie man gör. Skulle dessutom 

vidare forskning inom detta ämne påbörjas vore det för studiens resultats skull fördelaktigt om 

man kunde komplettera en kvantitativ enkätundersökning av förstagångsväljare med en 

kvalitativ metod av dessa respondenter, detta för att kunna fånga in uppgifter från den breda 

massan samt fånga in djupare information utifrån individuella intervjuer till exempel. 

Det viktigaste som författaren anser att denna studie har kommit fram till är att 

förstagångsväljare är medvetna om riksdagsvalet och majoriteten planerar att vara delaktiga i 

det genom att lägga en röst som baseras på information. En annan viktig iakttagelse är att skolan 

måste arbeta hårdare för att se till så att ungdomarnas politiska plattform är trygg och stabil i 

god tid innan deras första val är på ingång, detta så att de är väl förberedda och har den kunskap 

som krävs för att delta på ett tillräckligt medvetet sätt. Författaren anser också att vidare 

forskning inom detta ämne är av betydelse då det tydligen finns kunskapsluckor om 

förstagångsväljarnas informationskanaler och vilken upplevda inverkan dessa har. 

Studien har genom enkät- och intervjuundersökningarna fått fram vilken typ av 

informationskälla de medverkande förstagångsväljarna primärt använder sig av som grund till 

ett informerat beslut samt även fått fram i vilken grad de upplever att de olika 

informationskällorna inverkar på dem i deras beslut angående den eventuella röst de lägger i 

riksdagsvalet 2018. Dock är frågan över hur de upplever att de olika typerna av 

informationskällorna påverkar dem i deras beslut att eventuellt rösta på ett specifikt parti desto 

mer oklart. Författaren har även genom intervjuer med några politiska representanter kunnat 

bilda en uppfattning av i vilken mån de deltagande partierna har kunskap om förstagångsväljare 

och deras sätt att inhämta politisk information. Likaså hur dessa representanter aktivt arbetar 

för att genom de informationskällor som har identifierats kunna nå ut till förstagångsväljarna. 

Därav anser författaren att syftet med denna studie i stora drag har uppnåtts.
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 – Informationsdokument för enkät samt enkätmall 

7.1.1. Informationsdokument 

Information och påverkan, förstagångsväljare och riksdagsvalet 2018 

 

Denna enkätstudie handlar om förstagångsväljare i riksdagsvalet 2018, på vilket sätt de söker 

information samt hur de blir påverkade av omgivningen angående det beslut de ska göra inför 

valet i höst. Studien kommer att inrikta sig på förstagångsväljare i Västra Götaland som senast 

på valdagen av riksdagsvalet 9 september fyller 18 år. 

Enkäten är en del av ett examensarbete vid en utbildning med statsvetenskaplig inriktning på 

Umeå universitet. Enkäten planerades att utföras under vecka 17–19 när tillfälle gavs på de 

utvalda skolorna men förlänges nu även med vecka 20. Denna enkät kommer att ta ca 5–10 

minuter att fylla i. 

De som deltar i enkätstudien kommer att vara anonyma. Medverkan är frivillig och samtycke 

till att medverka i enkäten gäller när enkäten är ifylld och skickad men deltagaren kan när som 

helst avbryta sin medverkan om denne så vill. Data gällande denna enkät lagras så att inte 

obehöriga har tillgång till de svar som lämnas. 

Resultatet av enkäten kommer att sammanställas och presenteras till andra studerande vid ett 

slutseminarium för utbildningen i slutet av maj 2018 samt i ett examensarbete. Finns det en 

önskan att ta del av det färdiga examensarbetet finns kontaktuppgifter till författaren av denna 

längre ner på sidan. 

  

För frågor är du välkommen att höra av dig! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Kumlin 

Student, Umeå universitet 

Mail: monicak398@gmail.com 

Telefonnummer: 073-919 04 19 
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7.1.2. Enkätmall 

Information och påverkan, förstagångsväljare och riksdagsvalet 2018 

 

Detta är en enkätstudie om förstagångsväljare i riksdagsvalet 2018, på vilket sätt de söker 

information samt hur de blir påverkade av omgivningen angående det beslut de ska göra inför 

valet i höst. Studien inriktar sig på ungdomar i Västra Götaland som senast på valdagen av 

riksdagsvalet 9 september fyller 18 år. 

Enkäten är anonym och frivillig. Samtycke till att medverka i enkäten gäller när enkäten är 

ifylld och skickad men deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan om denne så vill. 

Data gällande denna enkät lagras så att inte obehöriga har tillgång till de svar som lämnas. 

Enkäten tar cirka 5–10 minuter. 

 

Tack för din medverkan! 

 

1. Har du fyllt 18 senast på valdagen 9 september 2018? 

 Ja 

 Nej 

2. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Vill ej svara 

3. Vilket gymnasieprogram och skola går du på? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Känner du att du genom skolan har fått tillräckligt med kunskap om politik för att ha en bra 

grund inför riksdagsvalet 2018? 

 Ja 

 Nej 

5. Hur politiskt aktiv är du? 

  1 2 3 4 

   Inte alls aktiv O O O O                  Mycket aktiv 

 

6. Som du känner nu, kommer du att rösta i riksdagsvalet? Varför/ varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Kommer du aktivt att söka efter information som kommer hjälpa dig i ditt beslut om vilken 

röst du ska lägga i riksdagsvalet 2018? 

 Ja 
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 Nej 

8. För att få information om politiska frågor et cetera inför riksdagsvalet 2018, vart vänder du 

dig helst? Kryssa endast i ETT alternativ. 

 Familj 

 Vänner 

 Skolan 

 Sociala medier och nätverk 

 TV 

 Radio 

 Tidningar 

 Genom information direkt från partierna 

9. Vilket av följande alternativ tror du har mest påverkan på dig när det kommer till politisk 

information? Kryssa endast i ETT alternativ. 

 Tidningar 

 TV 

 Radio 

 Facebook 

 Instagram 

 Youtube 

 Twitter 

 Bloggar 

 Familj 

 Vänner 

 Skolan 

 Partiernas valmanifest 

 Annat 

10. Ser du redan nu politisk information i ditt flöde på sociala medier angående riksdagsvalet 

2018? 

 Ja 

 Nej 

11. Tror du att sociala medier kommer påverka dig i det val du kommer göra i riksdagsvalet? 

Varför/ Varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Tror du att dina vänner kommer påverka dig i det val du kommer göra i riksdagsvalet? 

Varför/ Varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Tror du att din familj kommer påverka dig i det val du kommer göra i riksdagsvalet? Varför/ 

Varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Har dina föräldrar röstat i tidigare val? 

 Ja 
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 Nej 

 Vet ej 

15. Hur ofta diskuterar du politik med din familj? 

 Varje dag 

 4–6 ggr/v 

 1–3 ggr/v 

 Mer sällan 

 Aldrig 

16. Hur ofta diskuterar du politik med dina vänner? 

 Varje dag 

 4–6 ggr/v 

 1–3 ggr/v 

 Mer sällan 

 Aldrig 

17. Hur stor tillit känner du för partierna i Sverige? 

  1 2 3 4 

   Låg tillit      O O O O                  Hög tillit 

18. Hur källkritisk är du när det kommer till politisk information via nyheter, sociala medier 

och samtal med andra människor? 

1 2 3 4 5 

O O O O O          

Mycket källkritisk    Inte alls källkritisk 

 

19. Tror du att du kommer att ta del av TV-debatter för att få information innan valet? 

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

20. Vilka andra faktorer som inte nämnts i enkäten finns som du tror kan påverka dig i det val 

du gör i riksdagsvalet 2018? 

………………………………………………………………………………………………… 
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7.2. Bilaga 2 – Informationsdokument för intervju samt intervjuguide 

7.2.1. Informationsdokument 

Information och påverkan, förstagångsväljare och riksdagsvalet 2018 

 

Denna studie handlar om förstagångsväljare i riksdagsvalet 2018, på vilket sätt de söker 

information samt hur de blir påverkade av faktorer i deras närhet angående det beslut de ska 

göra inför valet i höst. Studien kommer att inrikta sig på förstagångsväljare i Västra Götaland 

som senast på valdagen av riksdagsvalet 9 september fyller 18 år. 

Intervjun är en del av ett examensarbete vid en utbildning med statsvetenskaplig inriktning på 

Umeå universitet. Intervjun kommer att ta max ca 15–20 minuter och kommer att behandla 

frågor om hur partiet arbetar för att nå ut till förstagångsväljarna. Förutom denna intervju har 

även enkäter skickats ut till ett antal gymnasieskolor i Västra Götaland där elever som i år är 

förstagångsväljare svarar på frågor om deras politiska aktivitet och intresse, hur dessa insamlar 

information och hur de påverkas av faktorer i deras närhet så som exempelvis påverkan från 

föräldrar, vänner, skola etcetera. Enkäten inriktar sig även på deras användning av sociala 

medier och annan massmedia. 

Deltagande i intervjun sker anonymt, endast partitillhörighet och eventuell titel kommer att 

skrivas ut i undersökningen. Det är frivilligt att delta och även efter samtycke till att medverka 

kan medverkan när som helst avbrytas. För att intervjun ska gå smidigt och att transkribering 

av intervjun sker på ett rätt och väsentligt sätt för studien så kommer samtalet att spelas in men 

finns önskan om att inte låta intervjun spelas in kommer inspelningen att stängas av. Data 

gällande intervjun lagras så att obehöriga inte har tillgång till de svar som lämnas. 

Resultatet av intervjun kommer att sammanställas och presenteras till andra studerande vid ett 

slutseminarium för utbildningen i slutet av maj 2018 samt i ett examensarbete. Finns det en 

önskan att ta del av det färdiga examensarbetet eller läsa igenom transkribering av intervjun när 

denna är klar kommer detta att tillgodoses. 

  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Kumlin 

Student, Umeå universitet 

Mail: monicak398@gmail.com 

Telefonnummer: 073-919 04 19 
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7.2.2. Intervjuguide 

Övergripande frågor 

1. Vilket parti är du verksam inom och vilken titel har du? 

 

2. Vilken är XX största målgrupp? 

 

3. Hur går en valkampanj vanligen tillväga i XX? 

 

Förstagångsväljarna och information 

4. Vilka frågor anser ni som viktigast för förstagångsväljarna? 

 

5. Vad tror du är viktigast för er som parti att tänka på när det kommer till denna målgrupp? 

 

6. Vilken tror ni är den viktigaste kanalen för förstagångsväljarna att inhämta information 

om partiernas ståndpunkter? 

 

7. När det kommer till information riktad till förstagångsväljarna, hur gör ni för att nå ut 

till dessa? 

 

8. Ser ni någon skillnad på inhämtning av information mellan förstagångsväljare och 

väljare som varit med vid tidigare riksdagsval? 

 

Traditionella och sociala medier 

9. Hur använder ni er av sociala medier för att nå ut till förstagångsväljare? 

 

10. Sociala medier och nätverk, hur skulle du definiera dessa? 

 

11. Förutom sociala medier, finns det andra faktorer som ni tror kan påverka 

förstagångsväljarna i deras beslut i riksdagsvalet? Om ja, vilka? 

 

12. Vad tror du är riskerna med att förstagångsväljare insamlar information från sociala 

nätverk så som exempelvis Facebook, Instagram och Youtube? 

 

13. TV, TV-debatter och förstagångsväljare, hur aktuellt är det för förstagångsväljarna att 

använda sig av detta för att få information angående det beslut de ska göra inför valet i 

höst? 

 

14. Tidningar eller annan typ av massmedia och denna målgrupp – hur är inriktningen där? 

 

15. Beroende på det budskap ni vill få ut, använder ni er av olika medier då? 

 

Påverkande faktorer 

16. Samarbetar ni med skolor för att nå ut till dessa förstagångsväljare? Om ja, på vilket 

sätt? 
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17. Tror ni att familjebakgrund påverkar förstagångsväljarnas i deras beslut och deltagande 

i riksdagsvalet? Om ja, på vilket sätt? 

 

18. Vad anser ni om påverkan från vänner för förstagångsväljarna, har deras åsikter 

betydelse för förstagångsväljarna i deras beslut? Om ja, på vilket sätt? 

 

Önskar du få kontrollera transkribering av intervjun? 

Önskar du ta del av det färdiga resultatet för studien? 

 


