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Abstract: First-time voters is a group that is given a considerable 

amount of media attention during election years. Even though 
they are an interesting group, the amount of research related 
to this group is relatively small. To understand how this 
group can be reached one can examine their information 
habits. In this bachelor thesis the first-time voters’ 
information habits are examined in relation to the upcoming 
election and how this can be understood by way of an 
information process. The study was conducted during the 
period April-May 2018 and builds on five semi-structured 
interviews with first-time voters that studied at high school 
level. Each respondents’ information habits were presented 
and later analyzed and discussed by way of an information 
process. All respondents expressed that traditional media 
have been replaced with digital formats.  They also consider 
themselves to be reached best through digital media with 
information about the election. All respondents felt that 
social media is a cause of stress that interferes with their 
daily life, but they also saw many advantages. They talked 
about a globalized communication technology and an 
available information flow. They thus want to distance 
themselves from and at the same time take part of the 
advantages of social media, which appears as a complex 
relationship. Young first-time voters view information as an 
infinite source to knowledge which is in need of critical 
inspection. The legislative election is not taken lightly and 
they experience that it is not easy to know which politicians 
are right or wrong. The election, information and social 
media are seen as important but also as big and exhausting. 
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1 Inledning 

Idag lever ungdomar i en allt mer digitaliserad värld med information i överflöd. För att 
kunna fatta ett beslut behövs information, men hur man får den informationen kan se 
olika ut. Det beror exempelvis på om man väntar tills den kommer till en, eller väljer att 
aktivt söka den, vart sökningen i så fall sker och hur informationen granskas. Olika val i 
livet kräver olika mycket information. Ska man välja ett rött eller grönt äpple i affären, 
eller ett rött eller grönt parti i riksdagsvalet? Den här uppsatsen behandlar ett ämne som 
vid varje valår är intressant för olika parter, däribland politiker, bibliotekarier och 
informationsspecialister, nämligen hur förstagångsväljares informationsvanor ser ut.  

Inspiration är tagen från media, där frågan om hur förstagångsväljare kan nås cirkulerar. 
För att kunna veta hur de nås av valinformation ämnade vi titta närmare på vilka 
informationsvanor de hade under studiens tidsram.  

En stor del av gruppen förstagångsväljare består av personer som uppnått rösträttsålder 
under fyraårsperioden mellan valen, och den gruppen utgörs i sig till stor del av 
gymnasieelever. Därför har mycket inspiration hämtats från Frances Hultgrens 
doktorsavhandling Approaching the future : A study of Swedish school leavers' 
information related activities (2009), som behandlar gymnasieelevers syn på framtiden 
och vilka beslut de ska fatta kring sin stundande framtid. Det är val som görs under 
samma tidpunkt i livet som första deltagandet i riksdagsvalet. 
 

1.1 Bakgrund 
För att upprätthålla den lokala demokratin krävs ett engagemang från väljare, detta 
pekar Sveriges Kommuner och Landsting (2014) på när de presenterar resultatet av 
valdeltagande i kommunvalet från riksdagsvalet 2014. Eftersom valdeltagandet avgör 
hur demokratin i landet ser ut och fungerar är det intressant att undersöka den grupp 
som för första gången, förhoppningsvis, gör sin röst hörd genom ett valdeltagande.  
 
Skolverkets kursplan för samhällskunskap i årskurs 4-6 (2017) beskriver att elever lär 
sig om hur demokratin i Sverige fungerar i mellanstadiet. Sverige styrs av folket, vilket 
innebär att varje medborgare har en röst vilken påverkar vilka partier och kandidater 
som kan komma att representera den. Benägenheten att rösta varierar och att 
valdeltagandet ser olika ut kan bero på flera faktorer. Man har sett att deltagandet skiljer 
sig åt i olika samhällsgrupper och att könstillhörighet verkar spela roll för huruvida man 
deltar eller inte deltar. En grupp som röstar i mindre utsträckning än genomsnittet är 
förstagångsväljare. Det har noterats att det sjunkande valdeltagandet, utöver 
ovanstående faktorer, även kan bero på val av gymnasiestudier. Bland de 
förstagångsväljare som går eller har gått studieförberedande gymnasieprogram uppgår 
valdeltagandet till 85 procent, jämfört med 79 procent bland dem som går eller har gått 
ett yrkesförberedande program (2014).  
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Även senare siffror visar på ett sjunkande deltagande. Enligt siffror från Statistiska 
Centralbyrån (2017) representerar förstagångsväljarna 5,3 procent av rösterna i 
riksdagsvalet 2018, vilket är en minskning i jämförelse med valet 2014.  
 
Om det råder informationsbrist kring riksdagsval i skolan går att diskutera. Det 
spekuleras kring hur förstagångsväljare på bäst sätt nås, både genom radio och TV. 
Sällan hör vi annat än att förstagångsväljare är en viktig grupp. Fredrik Furtenbach, 
politisk kommentator på Sveriges Radio, resonerar i Jakten på förstagångsväljare har 
börjat (2017) att anledningen till det stora intresset för gruppen förstagångsväljare är så 
pass stort eftersom man tror sig kunna spå framtiden i dem. Dock säger han också att 
förstagångsväljare är en mindre grupp som inte påverkar resultaten särskilt mycket.  
 
Känslor och tankar kopplade till informationssökningsprocessen spelar roll för hur 
resultatet av informationssökningen blir. Carol Collier Kuhlthaus Seeking meaning : A 
process approach to library and information services (1993) bekräftar detta. Kuhlthau 
förklarar sex steg vilka en individ genomgår – från att kunskapsbehovet uppstår och ett 
informationsbehov startar till att individen samlar in information och sammanfattar sin 
informationssökning. Med den kunskapen kan tankar kring information och val förstås 
på ett bredare plan. Vidare skulle resultatet kunna användas i syfte att till exempel 
stödja individer som genomgår en sökprocess. 
 
Den största delen av gruppen förstagångsväljare är unga vuxna, och många unga vuxna 
använder sig idag av digitala medier i sin vardag för att få information. Sara Thomée 
skiver i sin avhandling ICT use and mental health in young adults : effects of computer 
and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression (2012) 
att följder av hög användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 
innebär en ökad risk för psykisk ohälsa. Eftersom Kuhlthaus (1993) 
informationssökningsprocess som är kopplad till känslor kommer att vara ett teoretiskt 
ramverk för studien kan man också se hur förstagångsväljarna känner kring sin 
användning av IKT. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Förstagångsväljares informationsvanor är ett relativt outforskat område. I svensk 
forskning finns det visserligen rapporter som behandlar ämnet. Bland annat från 
Sveriges Kommuner och Landsting (2014), Statistiska Centralbyrån (2017) samt Sanna 
Verner-Carlsson och Carlos Rojas rapport Varför skulle vi inte vilja rösta, inte vilja bli 
hörda? - Förstagångsväljare i valet 2018. (u.å). Ingen av de rapporter som vi hittat är 
dock gjord med en koppling till biblioteks- och informationsvetenskap. Internationellt 
har förstagångsväljare undersökts ur ett informationsperspektiv, men även där är urvalet 
begränsat. Vi anser att det finns en lucka inom området, som den här uppsatsen vill 
bidra till att täppa till. 
  
Carol Collier Kuhlthau (1993) involverar de känslor som väcks hos individer som är 
mitt i en informationssökningsprocess, dessa presenteras i sex steg. Om de stegen går att 
urskilja hos de förstagångsväljare vi ämnar studera, tillsammans med svar på de frågor 
vi ställer under de intervjutillfällen som genomförts, kan svar på frågeställningarna ges 
och diskussion kring faktorer väckas. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att få mer kunskap om hur informationsvanor hos 
förstagångsväljare kan se ut. Förhoppningen med denna uppsats är att bidra med 
kunskap om hur förstagångsväljare hittar, söker och ser på information. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Hur ser förstagångsväljares informationsvanor inför riksdagsvalet 2018 ut? 
 
Hur kan dessa förstås utifrån en informationssökningsprocess? 
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2 Tidigare forskning 

Vi har valt att använda oss av litteratur som berör förstagångsväljare, 
informationssökning, osäkerhet kring val samt medieanvändingens konsekvenser. 
Nedan presenteras den forskning som använts för att få en djupare förståelse för ämnet. 

2.1 Informationssökning 
Frances Hultgren vid Högskolan i Borås har skrivit en doktorsavhandling som heter 
Approaching the future : A study of Swedish school leavers' information related 
activities (2009). Studiens syfte är att få en ökad kunskap om hur avgångselever 
förhåller sig till studie- och karriärsrelaterad informationssökning. För att ta reda på det 
har 42 kvalitativa intervjuer utförts med 21 elever som går sitt tredje år på gymnasiet. 
Utifrån intervjuerna får Hultgren svar rörande elevernas syn på studievägledningen som 
finns på skolan.  
 
Det visade sig att eleverna hade blandade åsikter kring vad studievägledningen är till för 
och vad de kan ha för nytta av den. Vissa tyckte att den fanns för att ge information om 
och bekräfta källor. Andra menade att studievägledaren tillhandahöll information om 
specifika saker när man redan visste vad man ville göra. Några tyckte att den riktade sig 
till de som har låga betyg i skolan eller inte kände till hur man söker information på 
egen hand. Det sågs även som en individuell rådgivning där studievägledaren gav stöd 
och kunskap.  
 
Studien skiljer sig från vår då den inte handlar om ett politiskt val, dock behandlar den 
ett viktigt val under den period av livet som även vi undersöker och vilka 
informationsvanor eleverna har kring beslutet. Hultgren har även använt samma 
insamlingsmetod, intervjuer, som i studien vi genomför och således finns det mycket att 
använda sig av i hennes doktorsavhandling. För att utforma intervjuguiden till denna 
kandidatuppsats användes Hultgrens intervjuguide som mall. 
 
Det finns en hel del forskning som rör ämnet informationssökning. Donald O. Case m. 
fl. har skrivit boken Looking for Information : A Survey of Research on Information 
Seeking, Needs, and Behavior (2016) som har fokus på individers olika kopplingar till 
information. Louise Limberg har bland annat utfört en rad studier om elevers sätt att 
söka och använda information. Dessa är bara två av en mängd olika forskare inom 
ämnet. Vi har valt att fokusera särskilt på Frances Hultgren därför att den liknar vår 
studie på flera sätt. 
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2.2 Förstagångsväljare  
Sanna Verner-Carlsson och Carlos Rojas har i sin rapport Varför skulle vi inte vilja 
rösta, inte vilja bli hörda? - Förstagångsväljare i valet 2018. (u.å) närstuderat hur 
förstagångsväljares tankar kring valet och politiken går.  Författarna har även undersökt 
hur påverkan hos förstagångsväljarna i deras studie kommit till uttryck. Totalt har 416 
förstagångsväljare intervjuats, mellan november 2017 och mars 2018. Utöver intervjuer, 
vilka varit semistrukturerade, har respondenterna även fyllt i enkäter. Studien har alltså 
kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod. I enkätens avslutning ges utrymme för 
resonemang där författarna är nyfikna på vad som skulle kunna få fler att rösta. 
 
Efter insamlad empiri beskriver författarna bland annat att studiens förstagångsväljare 
främst använder sig av sociala medier och Aftonbladet, när de söker samt får 
information om politik. Att mer information i skolan och beteendeförändringar hos 
politikerna skulle få flera att rösta framgår också. Därutöver beskrivs att de som angett 
att de inte tror att de kommer att rösta, samt har svagare tillit till politikerna, är de som 
mer sällan pratat med en politiker. 
 
Rapporten ger uttryck för hur förstagångsväljare söker och får information, men även 
för hur förstagångsväljare skulle kunna nås på bäst sätt. Rapporten är därmed intressant 
för vår studie, vars intervjuguide ställer liknande frågor.   
 
Författarna beskriver ett utbrett önskemål hos deras respondenter, att ren information 
om valet och vad de olika partierna står för efterfrågas. Den typen av information ska 
komma genom skolan i till exempel undervisningen, genom föreläsningar och besök 
från politiker, och skulle vidare kunna få fler att rösta. Verner-Carlsson och Rojas (u.å) 
listar ytterligare tänkbara förslag till åtgärder som respondenterna själva uttryckligen 
sagt skulle göra dem mer benägna att rösta. Utöver mer information i skolan nämns 
lättläst information på flera språk, information på sociala medier samt tydlig och enkel 
information om partier och hur röstning går till. Dessa förslag var de som mest förekom 
i rapporten. 
  
Niels Nørgaard Kristensen och Trond Solhaug har i sin artikel Students as First-time 
Voters : The Role of Voter Advice Applications in Self-reflection on Party Choice and 
Political Identity (2017) skrivit om rollen som förstagångsväljare och hur de ser på sitt 
val av parti i samband med användning av en webbaserad applikation, Voting Advice 
Applications (VAA). Appen hjälper röstare hitta partiet eller kandidaten som står dem 
närmast åsiktsmässigt. Ett exempel är en valkompass. 
 
Artikeln är baserad på intervjuer med 28 norska studenter i åldrarna 18-20 år vilka 
förbereder sig för att delta i sitt första val. Författarna kommer fram till att valet av parti 
har att göra med studenternas politiska självbild, vilken i sin tur leder till att studenten 
utformar sin politiska identitet. Den politiska självbilden påverkas av det resultat 
studenterna får via VAA. Vidare föreslår Nørgaard Kristensen och Solhaug (2017) 
praktiska tillämpningar, vilka vore bra för att undvika att självbilder enbart skapas 
genom en VAA. Om skolundervisningen kring politik var mer objektiv och gav 
utrymme för studenters tankar och reflektioner, skulle inte en VAA vara av lika stor 
vikt. Studenterna skulle i god tid, förhoppningsvis, kunna skapa sig en egen självbild 
utan VAA som kompass.  
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Förstagångsväljare påverkas av medier på olika sätt. Att VAA har ett stort inflytande är 
i Nørgaard Kristensen och Solhaugs (2017) studie tydligt. Om den politiska identiteten 
hos förstagångsväljare hinner utvecklas innan det är valdag är viktigt att diskutera – om 
inte måste det problemet åtgärdas. Eftersom Sverige och Norge är länder som liknar 
varandra på många sätt är den här studien bra att jämföra våra resultat med. VAA 
används även i Sverige och kan vara något som våra respondenter tar upp. 
  
Jacqueline Laughland-Booÿ, Zlatko Skrbiš och Zareh Ghazarian har skrivit The voting 
strategies of young people : A conceptual framework (2018). Artikeln handlar om unga 
människors strategier för att rösta i det australienska valet. För att få reda på dessa har 
de utfört intervjuer med förstagångsväljare. De ställde frågor om deras intresse för 
politik, men också om vilken röstningsstrategi de skulle använda sig av vid sitt första 
val. 
  
Resultatet av studien blev en begreppsram som visar på fem olika typer av strategier. De 
tas upp från lägst till högst, i relation till politisk kunskap och kognitiv ansträngning. 
Den impulsiva röstaren som inte bryr sig om politik och lägger ner minimalt med tid för 
att bestämma sig. Den kollektiva röstaren känner inte att den kan tillräckligt mycket 
själv och förlitar sig istället på människor i deras närhet och röstar som dem. Den 
instinktiva röstaren känner inte heller att den kan särskilt mycket om politik, men tog 
ändå in lite information för att kunna göra ett eget beslut kopplat till “magkänsla”. De 
två sista grupperna är mer engagerade och vet mer om politik än de tidigare – de går till 
olika källor för information och granskar källkritiskt. Den principiella väljaren använder 
sin röst för att uttrycka och hävda sina egna moraliska och sociala värderingar och utgår 
ofta från några starka åsikter. Den pragmatiska väljaren resonerar kritiskt och kollar på 
olika faktorer och prioriteringar innan den kommer fram till sitt val. 
 
En stor skillnad gentemot Sverige är att det i Australien är obligatoriskt att rösta. Detta 
kan betyda att de fem grupper som utmärkt sig i deras studie inte ser likadana ut i en 
svensk kontext. Trots det kan den här studien användas, eftersom det finns exempel på 
respondenter som är insatta i ämnet och då det i båda länderna kommer från något slags 
personligt intresse. 

2.3 Osäkerhet kring val 
Jakob Ohme, Claes H. de Vreese och Erik Albaek har skrivit en artikel som heter The 
uncertain first-time voter : Effects of political media exposure on young citizens’ 
formation of vote choice in a digital media environment (2017). Dessa forskare har 
jämfört förstagångsväljare och erfarna väljare under Danmarks nationella politiska val 
till Folketinget år 2015. De menar att alla invånare känner sig osäkra inför sitt val, 
eftersom de vet att det får konsekvenser. För att samla in empiri om hur information om 
politik har exponeras för de olika grupperna har en panelundersökning gjorts före och 
efter valet. 
  
Av resultaten framkom att förstagångsväljarna var mer osäkra rörande vilka kandidater 
det fanns att välja mellan och på vilka ämnen som diskuterades under veckorna innan 
valet. Ohme m.fl. (2017) tror att det beror på att förstagångsväljare inte är införstådda 
med hur själva röstningen går till. Trots att de är osäkra till en början växer deras 
vetskap under valkampanjens gång på ett sätt som de erfarnas inte gör. 
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Den här studien visar hur förstagångsväljares kunskaper och åsikter om valet förändras, 
ju närmare valet de kommer. Närheten i tid till valet är en intressant vinkel, då vår 
studie skrivs några månader innan det svenska riksdagsvalet. Trots att studien av Ohme 
m.fl. (2017) inte är utförd i Sverige, som vår, är den applicerbar då likheterna med 
Danmark är stora. 

2.4 Konsekvenser av IKT-användning 
Sara Thomée har i sin avhandling ICT use and mental health in young adults : effects of 
computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of 
depression (2012) tittat närmare på huruvida användning av IKT kan samspela med 
psykisk ohälsa hos unga vuxna. Studien fokuserar på dator och mobiltelefon och 
innehåller longitudinella enkäter samt kvalitativa intervjuer.  
 
I de olika metoderna hade man fokuserat på män och kvinnor i olika omgångar, med 
hänsyn till tid. I den första delen studerades den mentala påverkan av hög IKT-
användning, detta under en ettårsperiod. Följder av hög IKT-användning innebär en 
ökad risk för sömnbesvär och depressionssymtom. Ökningen var störst hos den grupp 
som från början kände stress kring IKT-användning. Vidare kunde man dra liknande 
slutsatser från dagligt dataspelande, dataanvändning nattetid och chatt på fritid.  
 
I studiens resultat syntes att intensiv användning av IKT kan påverka den psykiska 
hälsan hos unga vuxna. Det var främst psykisk ohälsa i form av sömnsvårigheter, stress 
och depressionssymtom som framkom vid resultatet och dessa symtom förstärktes vid 
IKT-användning. Att kombinera mobil- och datoranvändning ökade risken än mer.  
 
Thomée (2012) föreslår strategier som skulle kunna påverka utfallet. I hennes förslag 
nämns vikten av pauser, återhämtning vid intensiv IKT-användning samt gränssättning 
för egen tillgänglighet.  
 
De personer som vi intervjuat i vår studie är alla strax under 20 år medan Thomée 
(2012) studerar gruppen unga vuxna som avser 20-28 åringar. Däremot tycker vi oss se 
ett samband i det utfall Thomée fick och de reflektioner vi fick höra under våra 
intervjuer, därför finner vi avhandlingen intressant för vår studie.  
 
Olle Findahl och Pamela Davidsson har i sin undersökning, Svenskarna och internet : 
2015 års undersökning av svenska folkets internetvanor (2015), tittat närmare på en rad 
olika områden inom internetanvändning. Författarna presenterar till exempel i procent 
hur de traditionella medierna ligger till i förhållande till nyare medier, och vilka sociala 
medier som fortsätter växa i användarantal.  
 
Findahl och Davidsson (2015) redogör för att hela 65 procent av befolkningen nu 
känner sig delaktiga i informationssamhället. Samtidigt upplever i sin tur 60 procent av 
dessa att de lägger alldeles för mycket tid på internet. Det framgår av undersökningen 
att fler har kunskap om internet och bredband.  
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Att internet spelar viss roll i politiken uppges, men vilken media man går till beror på 
ålder. Totalt sett var TV den viktigaste informationskällan inför valet 2014, men mellan 
åldrarna 16-35 år uppgavs internet som den främsta källan. I samma avsnitt skriver 
författarna att Facebook var en plattform där hälften av den tillfrågade åldersgruppen 
16-35 år var politiskt aktiva.  
 
I våra intervjuer kan vi se likheter med det Findahl och Davidsson (2015) såg. 
Respondenter känner sig också delaktiga i informationssamhället, samtidigt som de 
ifrågasätter mängden tid de ägnar åt internetanvändning. Vidare uppger några av 
respondenterna att de, precis som Findahl och Davidsson kunde se, använder Facebook 
som plattform för politisk aktivitet.  
 
Nyare versioner av rapporten finns. Den senaste undersökningen, Svenskarna och 
internet : 2017 års undersökning av svenska folkets internetvanor, är även den skriven 
av Pamela Davidsson och Anders Thoresson. Båda rapporterna består till stor del av 
statistik som är intressant för vår uppsats, däremot är 2017 års undersökning mer 
relevant tidsmässigt. Därför används den senaste undersökningen för att presentera 
statistik. 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Vi har nu presenterat forskning och litteratur om förstagångsväljare, 
informationssökning, osäkerhet kring val samt medieanvändingens konsekvenser. 
Samtliga ovanstående inslag kommer att avspeglas i vår studie då de ger en bredare bild 
av förstagångsväljare i informationssökningsprocesser.  
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3 Teori 

I följande kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som används för att analysera 
empirin. 

3.1 Informationssökningsprocessen 
För att analysera de informationsvanor som förstagångsväljare har finns det många olika 
perspektiv som kan användas. Många forskare har skrivit om 
informationssökningsprocessen. Däribland Thomas D. Wilson som har forskat om 
informationssökningsbeteenden i många år och började med On user studies and 
information needs (1981). David Ellis har även han publicerat ett flertal texter inom 
ämnet, bland annat Modeling the information seeking patterns of academic researchers: 
A grounded theory approach (1993) och Allen Foster har skrivit A non-linear 
perspective on information seeking (2006). Vi har valt att utgå från Carol Collier 
Kuhlthaus Seeking meaning : A process approach to library and information services 
(1993). Anledningen är att Kuhlthaus modell även involverar de känslor som väcks hos 
individer som är mitt i en informationssökningsprocess.  
 
Kuhltau (1993, s. 41-53) beskriver i sin bok informationssökningsprocessen. Den delas 
in i sex steg och förklarar hela vägen från förberedelse av ämnesval till slutförande 
sökning, för att sedan kunna använda informationen till att slutföra en uppgift. Under 
alla stegen visar Kuhlthau olika tankar, känslor, handlingar och strategier som den 
sökande kan gå igenom. Eftersom den här uppsatsen är skriven på svenska har vi gjort 
egna benämningar på det sex stegen som nedan presenteras i ordning.  
 

1. Uppgiftens påbörjande 
2. Ämnesval 
3. Utforskande av fokus 
4. Fokusformulering 
5. Informationsinsamling  
6. Sökningens avslut 

 
Det första steget, Uppgiftens påbörjande, är när en individ inser att den behöver 
information. Det självupplevda kunskapsbehovet leder till ett informationsbehov. Under 
förberedelsen att välja något att söka information om kan känslor av osäkerhet och oro 
infinna sig, då det ännu är oklart vilken information som behövs. Individen tänker 
igenom behovet och jämför det med tidigare behov, för att komma på möjliga ämnen 
och bedöma behovets omfattning. Kuhlthau (1993) beskriver att individer pratar med 
varandra om sitt informationsbehov för att hantera de känslor som uppstår, vilket 
hjälper dem på vägen. 
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Efter det påbörjas Ämnesval. För att kunna leta efter informationen måste individen veta 
inom vilket ämne den ska söka. När valet av ämne gjorts infinner sig en känsla av 
optimism inför den kommande informationssökningen och vad den kommer uppfylla 
för behov. Kuhlthau (1993) menar att det som fyller tankarna är om individen har några 
krav på sig, hur mycket information som finns att tillgå, hur lång tid man har på sig och 
hur mycket det personliga intresset får styra. Utifrån dessa aspekter väljs det ämne som 
är mest lämpligt enligt individen. Även under det här steget är det vanligt att individer 
samtalar med varandra om hur de ska gå tillväga. Om valet dröjer ökar oron ju längre 
tid som går tills det att valet gjorts. 
 
 
När valet genomförts är det dags för det tredje steget, Utforskande av fokus. Det innebär 
att individen söker information om ämnet, för att få tillräckligt stor förståelse för det, 
och på så sätt kunna hitta ett fokus eller perspektiv till sitt behov. Det här är det svåraste 
steget för många då informationskällorna kan variera och vara svåra att sammankoppla. 
Det kan verka avskräckande, leda till känslor av otillräcklighet och frustration. Kuhlthau 
(1993) har sett att öppna strategier, som listor med för- och nackdelar med många olika 
källor, har upplevts som ett bra sätt att komma vidare i det här steget. 
 
Fokusformulering, det fjärde steget, är när individen väljer och formulerar sitt fokus 
utifrån de aspekter som anges i steg två. Det görs antingen genom att välja ett av de 
fokus som hittats och avfärda de andra, eller genom att slå ihop några olika fokus. Här 
slutar individen vara osäker och får istället ett bättre självförtroende i sin 
informationssökning, och samtidigt en starkare tilltro till att behovet kommer att bli 
uppfyllt. Om individen istället inte hittar ett fokus kommer det bli svårare för den att 
göra färdigt uppgiften.  
 
Det femte steget i Kuhlthaus (1993) informationssökningsprocess är 
Informatiosinsamling där individen samlar information som förklarar, breddar och 
stöttar fokuset. Om individen har ett tydligt fokus och vet vad den vill hitta för 
information kan den formulera bra sökfrågor till bibliotekarier, sökmotorer och 
kataloger som ger relevanta källor och en tydlig bild över materialet som är tillgängligt. 
Självförtroendet och intresset fortsätter att öka. 
 
Det sjätte och sista steget i informationssökningsprocessen är Sökningens avslut. Nu har 
individen sökt information och ska om möjligt använda resultaten. Om sökningen har 
gått bra känner individen lättnad, annars besvikelse. Kuhlthau (1993) menar att det finns 
fler anledningar till att avbryta en sökning än att man är klar. Det kan bero på en 
deadline för när informationen måste presenteras, eller på att det inte fanns tillräckligt 
med information om det valda fokuset. 
 
Eftersom vår studie undersökte förstagångsväljares informationsvanor ville vi se hur 
deras informationssökningsprocesser såg ut. Därför försågs intervjuguiden med frågor 
om olika känslor och tankar kopplade till informationssökning. 
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4 Metod 

Den datainsamlingsmetod som valts är den semistrukturerade intervjun, det för att 
komma nära studiens objekt och få deras tankar och åsikter, och därigenom kunna 
besvara studiens frågeställningar. Den dataanalysmetod som valts är en kvalitativ 
innehållsanalys för att kunna tematisera och tolka de svar som samlats in i intervjuerna. 
I detta avsnitt redogörs för den semistrukturerade intervjumetodens och 
innehållsanalysens teoretiska och metodologiska grunder. Dessa understöds av Alan 
Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2011).  Därefter beskrivs tillvägagångssätt 
med stöd av Carol Collier Kuhlthaus informationssökningsprocess (1993), vilken ligger 
till grund för analysen. Vidare förklaras Steinar Kvale och Svend Brinkmans Den 
kvalitativa forskningsintervjun (2014), som ligger till grund för utformningen av 
intervjutillfällena. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Bryman (2011) förklarar hur vetenskapliga metoder ska utföras och varför de ska göras 
på ett visst sätt. Han beskriver den kvalitativa intervjun, vilken legat till grund för denna 
studie. Då det teoretiska ramverk som används för denna studie handlar hur individer 
upplever stegen i en informationssökningsprocess är det viktigt att gå direkt till dem och 
muntligt prata om hur de gör och känner. Bryman beskriver de steg som utgör en 
semistrukturerad intervju, från val av metod till transkribering av empirin. 
 
Flexibiliteten i intervjuns format gör den attraktiv; genom metoden kan mycket data 
samlas in. Eftersom den kvalitativa intervjun är betydligt mindre strukturerad än, säg 
den kvantitativa, lämpar den sig väl där syftet är tydligt och forskaren vill få fram svar 
på dess frågeställning. Däremot är det av stor vikt att låta respondenten själv bilda sig 
en uppfattning av de frågor som ställs, och forskaren kan även den avvika från 
intervjuguiden för att formulera nya frågor om så blir fallet (Bryman, 2011, s. 413). 
Därför har vi under intervjuerna inte alltid förklarat vad vi menar med frågorna, utan 
låtit respondenterna själva bilda uppfattningar och tolka fritt. Vidare har vi ställt 
följdfrågor på saker som varit intressanta men som avviker från intervjuguiden. Som en 
följd av den semistrukturerade formen ligger fokus på respondentens uppfattning och 
svar. Forskaren har vanligtvis en intervjuguide med teman som ska beröras, men 
återigen har respondenten stor frihet att utforma egna svar (Bryman, 2011, s. 415). 
Vanligtvis brukar de frågor som är skrivna i intervjuguiden trots allt följas i den ordning 
guiden är skriven, och så har även vi gjort. 
 
Vid utformning av intervjuguiden är det av stor vikt att även där ha flexibilitet i åtanke. 
Frågorna ska inte vara, och har inte under våra intervjuer varit, så pass specifika att de 
hindrar alternativa ideér eller synsätt som kan uppstå hos respondenten (Bryman, 2011, 
s. 419). Intervjuguiden kan således ses som en minneslista snarare än ett frågeformulär, 
även om temat för intervjun ska vara tydligt. Utöver att intervjuguiden ska vara öppen, 
ska även intervjutillfället sikta mot att vara det. Man bör som forskare därför undvika att 
ställa ledande frågor. Man bör även vara tydlig när frågor ställs samt visa hänsyn till 
respondenten och låta denna tala till punkt.  
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För oss har det varit viktigt att inte vara rädda för tystnad eftersom att det många gånger 
bidrog till ytterligare viktiga svar. Vidare finns en rad andra områden som forskare bör 
ha i beaktning, både före och under intervjutillfället. Att vara förberedd genom att ha 
satt sig in väl i det ämne som ska diskuteras, samt att ha bekantat sig med den miljö där 
intervjupersonen verkar (Bryman, 2011, s. 420), är av stor vikt för ett lyckat 
intervjutillfälle.  
 
Det råder skilda meningar kring huruvida man bör vara en eller två som intervjuar; 
Bryman (2011) nämner studier där större kostnader blivit ett argument mot att vara två 
intervjupersoner. Däremot har det visat sig ha flera fördelar för forskarna i studier där 
två personer intervjuat en respondent, och intervjumetoden har där varit främst av 
ostrukturerade slag (Bryman, 2011, s. 208). Valet att vara två intervjupersoner var något 
vi beslutade att vara. Detta för att lättare hantera teknisk utrustning, följdfrågor samt 
anteckningar. För en lyckad analys krävs att forskaren är uppmärksam på det som sägs, 
och undviker att bli distraherad av behovet att föra anteckningar över samtalet. 
 
Under intervjutillfället är det vanligt förekommande att på något sätt spela in för att så 
snart som möjligt transkribera. Forskare inom den kvalitativa genren är ofta intresserade 
av både vad respondenten säger och av hur de säger det (Bryman, 2011, s.428). Det var 
något som togs hänsyn till därför att Kuhlthaus informationssökningsprocess (1993) är 
kopplad till upplevelser och känslor. 
 
Efter avslutad intervju påbörjas transkribering, en tidsödande process som kan 
avskräcka från intervjumetoden. Alla intervjuer transkriberades, med hänsyn till tonfall, 
för att ha all empiri tillgänglig under analysarbetet. Detta skedde genom avlyssning av 
de inspelade intervjuerna. Alla intervjuer lyssnades på av båda författarna, för att 
försäkra att all dialog transkriberats korrekt. När transkriberingen är avklarad finns flera 
fördelar — man kan som forskare återgå till den text man skrivit ut när som helst, för att 
på ett rimligt och lätt sätt kunna analysera den.  
 

4.1.1 Urval 
 
Ett målinriktat urval har använts i studien, vilket innebär att respondenter valts utifrån 
studiens kriterier. Bryman (2011) menar att denna form är vanlig bland de som skriver 
om urvalstekniker, och att den rekommenderas av dessa forskare. Formen försöker att 
skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011, s. 434).  
 
Det målinriktade urval som har gjorts har skett slumpmässigt vid olika gymnasieskolor i 
en mellanstor stad. Förstagångsväljare skulle kunna presenteras som grupp men skiljer 
sig åt, ofta i ålder och ibland sett till medborgarskap. I denna studie har endast hänsyn 
till att respondenterna är förstagångsväljare på gymnasieskolor varit av intresse. Andra 
aspekter hade varit intressanta att väga in, men uppsatsens begränsade omfång samt 
tidsaspekt innebar fokus på denna grupp, då vi ansett att den är lättast att nå. 
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4.1.2 Tillvägagångssätt 
 

För att samla in studiens empiri har metoden semistrukturerade intervjuer använts och 
utförts med fem förstagångsväljare, för att kunna genomföra detta har det krävts 
förarbete, vilket beskrivs mer ingående nedan.  
 
För att till en början få kontakt med förstagångsväljare kontaktades rektorer på 
gymnasieskolor i en medelstor stad. De informerades om oss, vår studie samt förfrågan 
om samarbete via mejlutskick, vilket går att läsa i Bilaga 1 (s. 31). Efter respons 
genomfördes besök på skolorna med fokus på att etablera kontakt med 
förstagångsväljare, informera dessa om studien samt fråga om deras eventuella intresse 
att delta i den.  
 
Vidare har intervjuguiden skrivits med hänsyn till Kuhlthaus (1993) 
informationssökningsprocess, och frågor med koppling till både informationssökning 
och känslor togs därför med. Detta gjordes i takt med att kontakt med potentiella 
respondenter inleddes via mejl efter att de intresserade förstagångsväljarna gett sina 
kontaktuppgifter vid första mötet. 
 
Respondenterna blev alla kontaktade på samma sätt och fick vid första mötet likvärdig 
information om studien. Detta har varit genomgående även vid vidare kontakt, samt vid 
intervjutillfällena. En pilotintervju genomfördes till en början, för att se om strukturen 
för intervjuguiden fungerar och denna låg vidare till grund för kommande intervjuer. Då 
vi fick ett tillfälle att testa frågorna samt utrustningen kunde vi ta lärdom och utveckla 
intervjuguiden samt rutiner för hur följdfrågor ställs. Under pilotintervjun ställdes 
följdfrågor för snabbt, utan att låta respondenten ta in frågan och svara på den i egen 
takt. Detta var något som tog lärdom av inför kommande intervjuer. 
 
Vi närvarande båda två vid samtliga intervjutillfällen för att kunna ta stöd av varandra 
och till exempel anteckna om tekniken krånglade. Då intervjuformen är 
semistrukturerad, och det således fanns plats för följdfrågor, motiverades bådas närvaro 
med att den ena kunde komma med passande följdfrågor som den andra inte tänkt på.  
 
Plats har bestämts i överenskommelse med respondent, detta för att dennes åsikt spelat 
roll och för att intervjutillfället ska kännas bra för samtliga. Under intervjutillfällena har 
fika i form av frukt och kex funnits, detta för att skapa en känsla av kravlöshet och 
förhoppningsvis minska eventuell nervositet. Samtliga fem intervjuer blev inspelade 
med en röstinspelare på en Android mobiltelefon samt med appen Awesome Voice 
Recorder på surfplatta. Varje intervju blev omkring 30-60 minuter lång.  
 
Eftersom de första minuterna i en intervju är avgörande enligt Kvale och Brinkman 
(2014), har varje intervjutillfället inletts med att vi småpratat, från det att vi mött upp 
respondenterna till att röstinspelaren satts igång. Samtliga respondenter har, utöver den 
information de fått via mejl, delgetts att röstinspelaren är igång och att intervjun 
påbörjats. Syfte och användning har framgått, efter Kvale och Brinkmans 
rekommendationer. Intervjutillfällena har alla avslutats på samma sätt, genom att vi 
avrundat och frågat om respondenten har något den vill tillägga (2014). 
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4.1.3 Etiska aspekter 
 
Då intervjuer utfördes var det viktigt att ta etisk hänsyn till de respondenter som deltagit 
i studien. Detta gjordes i enlighet med de etiska principer vilka Bryman (2011) 
beskriver. Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Både under första mötet samt under mailkontakten med 
respondenterna blev de informerade om undersökningens syfte, samt att deras 
deltagande var frivilligt och kunde dras tillbaka när som helst, även efter 
intervjutillfället. Deras identitet hölls anonym för andra; namn byttes ut mot alias och 
namn på skolor utelämnades. Samtliga respondenter fick veta att uppgifterna som 
samlades in endast skulle användas för forskningens ändamål. 
 

4.2 Innehållsanalys 
 
För underlag om innehållsanalys har ytterligare läsning av Alan Brymans 
Samhällsvetenskapliga metoder (2011) kommit till användning. 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen är applicerbar inom många områden, men främst för 
analys av dokument och texter. Eftersom forskningsmetoden är öppen i den mening att 
det konkret går att beskriva hur den genomförts, anses den vara väl replikerbar och 
objektiv. Däremot kan det kodningsschema, i vilken innehållsanalysen oftast utformas, 
vara omöjlig att skapa utan att kodarna lägger en värdering i eller tolkning av materialet. 
Detta kan tyckas vara problematiskt eftersom att det kan påverka studiens trovärdighet. 
 
Det är viktigt att frågorna som ställs under intervjun är tydliga och konkreta, eftersom 
att det annars finns risk för att analys av materialet går snett till. Även temaindelningen 
kommer att beröras av otydligheten (Bryman, 2011, s. 284), vilken kan resultera i 
avsaknad av viktiga dimensioner.   
 
Bryman (2011) beskriver innehållsanalysens angreppssätt på dokument och texter, 
eftersom innehållsanalysen i första hand används för just det. Metoden behöver dock 
inte generera data i form av siffror som senare kodas, även om det är vanligt. 
Innehållsanalysen sträcker sig längre än så och går utmärkt att applicera på till exempel 
intervjusvar.  
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4.2.1 Tillvägagångssätt 
Första steget var en genomläsning av empirin, som transkriberats fram från de 
semistrukturerade intervjuerna. Efter genomläsning av samtliga intervjuer beskrevs 
varje respondent utifrån teman hämtade från Kuhlthaus informationssökningsprocess 
(1993).  
 
Teman som analysen delas in i: 
 

1. Uppgiftens påbörjande 
2. Ämnesval 
3. Utforskande av fokus 
4. Fokusformulering 
5. Informationsinsamling  
6. Sökningens avslut 

 
 
Efter att respondenterna presenterats togs data från alla respondenterna och placerades 
under varje tema. Efter att informationen placerats under olika teman jämfördes 
respondenternas svar med varandra. Det som inte var relevant för studien, småprat för 
att lätta på stämningen och andra reflektioner, sållades bort. Det som kvarstod 
presenteras under resultat.  
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5 Resultat 

I följande kapitel kommer de respondenter som medverkat i studien att presenteras. Det 
görs utifrån frågor som ställts om deras bakgrund samt relation till teknikanvändning, 
skola, politik, informationssökning, och medier. Respondenternas informationsvanor 
skiljer sig åt på många sätt, men det finns samtidigt faktorer som är genomgående för 
intervjuerna. Varje respondent är presenterad med hänsyn till Kuhlthaus 
informationssökningsprocess (1993). Vidare kommer respondenterna utsagor att 
analyseras och diskuteras, med utgångspunkt i de sex stegen i 
informationssökningsprocessen (1993), men även utifrån tidigare forskning.  

5.1 Presentation av respondenter 
Genom följande presentationer av respondenterna besvarar vi den första 
forskningsfrågan, som kretsar kring hur förstagångsväljares informationsvanor ser ut. 

5.1.1 Sana  
 

Sana är en individ som är kreativ och uppfinningsrik. Såväl hennes fritid som hennes 
skolgång genomsyras av olika kreativa uttryckssätt. “Telefon fick jag första gången när 
jag, tror jag, gick i tredje klass i skolan. Då fick man en sån där liten Nokia”, minns hon. 
Utöver sin första egna mobiltelefon har Sana också använt en dator hemma, sedan hon 
var sex-sju år. Hon berättar att det är enkelt att använda sig av teknik och att ingen 
någonsin har lärt henne hur man gör. Hon har härmat sina föräldrar, sin bror, sina 
kompisar och lärt sig själv. När vi frågade om Sanas upplevelse beskrev hon att det har 
sina för- och nackdelar. “Det känns som att tiden flyger iväg och kollar man Youtube så 
kan det ju gå flera timmar utan att man märker någonting.” Hon berättar också att hon 
tycker att man ägnar för mycket tid åt teknik nuförtiden. 
 
Skolan är väldigt viktig för Sana. Även om hon slarvar lite berättar hon också att det är 
viktigt att lära sig läsa, skriva, räkna ut saker och att allmänbilda sig. Internet och 
lärarna ser hon som de främsta informationskällorna i skolan. Där finns också en 
anslagstavla, där all viktig information skrivs upp, såsom läxor och inställda lektioner. 
Hon berättar under intervjun att hon inte har något politiskt intresse, men trots det följer 
hon ett parti på Facebook. Anledningen är ett skolarbete för ett par år sedan, där de 
skulle söka efter information om olika partier, och hon då tyckte att det partiet “hade 
något vettigt att säga”. Det som är viktigast för Sana att söka information om just nu är 
ett byggprojekt som hon ska ta sig an längre fram. Hon beskriver att hon letar 
information om det ofta och att det är lätt för henne. 
 
Hon stöter sällan på problem i sin informationssökning, men det är när hon söker 
instruktionsvideos för hur man spelar låtar som hon inte alltid hittar det hon letar efter. 
Hon blir frustrerad, eftersom hon bara vill lära sig att spela låten, och inte tycker att det 
borde vara så svårt för henne att hitta instruktioner för det. 
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De medier Sana främst använder sig av är Snapchat, Instagram och Facebook. Hon är 
osäker på om Pinterest och Youtube är sociala medier, men använder dem ofta, främst 
för inspiration och instruktioner kring hur man pysslar eller spelar saker. Det första 
sociala mediet som Sana använde sig av var Facebook, i och med ett spel som heter 
FarmVille. Sedan dess har det förändrats till att vara mer av ett ställe för att hålla 
kontakten med vänner. Instagram är intressant för Sana, som beskriver att det är kul att 
se vilken typ av bilder folk väljer att dela och vad de skriver för texter till. “Om det är 
vad de käkade till frukost eller om de visar halva rumpan”, säger hon. 
  
Sana undviker dejtingappar, och när hon mår dåligt skärmar hon av sig från alla sociala 
medier. Hon säger att det känns som en form av press att man ska lägga ut grejer och 
vara social. Därför tar hon bort apparna helt och hållet när hon mår dåligt och inte vill 
prata med någon: “... bara man tar bort det en liten stund så känns det som att man har 
släppt lite tyngd från axlarna.” 

5.1.2 Ester 
När Ester får chansen att berätta om sig själv beskriver hon en person med stort intresse 
för språk och skola, och det märks också under intervjun. När Ester inte är i skolan 
söker hon just nu information om politiska sakfrågor, som hon tänker att 
klasskamraterna är intresserade av att få veta mer om. Med den information hon hittar 
gör hon små presentationer som hon senare laddar upp på Snapchat. Inte enbart för att 
det är kul, utan också för att hon tycker att det är extra viktigt i år eftersom att det är 
valår: 
 
– Det är många i min klass som ska rösta för första gången i år. Om jag på ett förståeligt 
sätt förklarar varför prostitution är lagligt att sälja, men inte lagligt att köpa.  Och vad 
RUT och ROT-avdrag är. Vilka partier finns det, hur röstar man? Om någon då är 
intresserad kan de läsa på min Snapchat.  
 
I skolan har Ester fått lära sig att söka information på ett effektivt sätt, genom att 
använda sig av den dator som skolan har lånat henne. Att ålägga ett källkritiskt 
förhållningssätt effektiviserar sökningarna; hon vet vilka källor som det går att lita på 
eftersom hon tittat på flera olika källor och jämfört dessa. Säkra källor Ester nämner är 
tidningar samt The New York Times Retro Report, en minidokumentär där tittaren får 
veta mycket på kort tid i videoformat. 
  
Utöver sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat använder sig Ester av 
SVT-appen: “Nu under 2018 laddade jag ner SVT Nyheter, så jag får push-
notifikationer på morgonbussen om nattens nyheter.” Valet kommer sig av tidigare 
nämnda källkritiska förhållningssätt. 
 
Att teknikanvändning upplevs som enkelt för Ester kan ha att göra med att det varit ett 
inslag i hennes vardag från barnsben. Hon har svårt att minnas tiden innan det fanns 
dator eller mobil i hennes liv. Esters intresse för politik kommer sig också naturligt, 
eftersom hennes pappa är politiskt engagerad i den kommun där hon bor. Det är delvis 
genom hans engagemang på sociala medier som hon får nys om politik, fast hon är 
tydlig med att påpeka att hon själv varit inne hos samtliga riksdagspartier och läst på för 
att bilda sig sin egna politiska uppfattning.  
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När Ester får chansen att ponera hur man på bästa tänkbara sätt skulle kunna nå henne 
med information om riksdagsvalet, så sammanfaller det med varken de sociala medier 
eller nyhetsappar som hon använder sig av. Detta trots att hon nämner att det är 
intressant med appar som är både roliga och allvarliga på samma gång. Mejl är där 
information om riksdagsvalet borde hamna, anser Ester, eftersom “ riksdagsvalet är så 
pass viktigt, så borde information kanske ske via mejl. För där får man viktiga saker.” 
Sociala medier hade varit aktuellt, om politiker lärde sig att använda dessa på ett bättre 
sätt. 

5.1.3 Amin 
 
När vi träffar Amin möter vi en person som, trots helgjobb samt stort intresse för 
ungdomspolitik och träning, beskriver sig som studerande: “Det är det jag ser kommer 
att hjälpa mig vidare i livet senare. I och med gymnasiet kan jag komma in på en 
högskola och efter en examen där kan jag senare få ett jobb.”, resonerar han.   
 
Skolan har bidragit till Amins politiska engagemang, genom en föreningsdag första året 
på gymnasiet, där han fick nys om det ungdomsförbund som han nu är vice ordförande 
för. Vidare har gymnasieskolan medverkat till det källkritiska förhållningssätt som 
Amin applicerar på det han läser, konstaterar han: “Jag skulle inte säga att jag litar mer 
på något än något annat. Jag måste själv bestämma om jag litar på det, efter att ha fått 
reda på vem som skrivit det och så.” 
 
När vi frågar varifrån Amin får information är det främst genom den användarstyrda 
nyhetssidan Reddit och det politiska ungdomsförbundet. Eftersom mycket av skolans 
arbete är självständigt och det är upp till varje elev själv att söka information, är det till 
dessa källor han vänder sig när han vill ha inspiration eller material till skoluppgifter. 
Att lokalisera sig i grupper och på hemsidor anser han själv vara enkelt och något han 
har gjort sedan lång tid tillbaka. Utöver Reddit och ungdomsförbundet använder sig 
Amin av sociala medier i form av Instagram, Snapchat och Facebook. Anledningen till 
detta är enkel: hans vänner använder sig av dessa. Det är genom dessa kanaler han får 
nys om viktiga händelser, både lokalt och på bredare plan. I samband med samtalet om 
användning av sociala medier, och hur man bäst når honom med information om valet, 
lyfts ett intresse för memes upp: 
 
 – Det är dagens konst, det är samhällskritiskt. Så fort någonting nytt händer så kommer 
det en meme om det.  
 
Att memes kan fungera som ett inkörsport till fördjupning om exempelvis riksdagsval 
tror Amin är möjligt:  
 
– Det var någon amerikansk kille som joddlade i Walmart och det blev en meme som, 
seriöst, tog honom till en festival. Alltså, kraften bakom är stor. Det är otroligt, när man 
tänker efter. Det är det jag tycker om. Det är oftast grejer som är aktuella, på ett lätt sätt. 
Så man kan få nyheter genom memes. Sen tycker jag att man ska läsa om det också, 
såklart…  
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Medier som både är viktiga och roliga är intressanta för Amin. Det är dock till tidigare 
nämnda medier samt Sifo-mätningar och barometrar som han vänder sig, om han vill ha 
information om det politiska läget, som just nu upptar Amins informationssökningar. 

5.1.4 Gabriel 
 

Oavsett om Gabriel är i skolan eller om han är hemma är det hans absolut största 
intresse som står i centrum — musiken. “Det är det jag brinner för”, berättar han. Det är 
vad han ska ägna sin tid åt i framtiden också, vare sig det blir som musiker eller 
musiklärare.  
 
Dator har funnits tillgänglig hemma hos Gabriel sedan han var 11-12 år gammal, men 
den användes sällan. Det var när han började i gymnasiet och fick en egen som 
datoranvändandet ökade markant. Telefonanvändandet stegrades när han fick en 
smartphone. Vi frågade hur han såg på teknikanvändning och då svarade han: “Jag kan 
ju tycka att det är ett hjälpmedel på många sätt och samtidigt tycker jag att det är en 
ganska stor distraktion”. På grund av att det stjäl fokus har han valt att stänga av 
telefonen och gå utan den mer och mer. “Så fort man inte har mobilen i fickan känner 
man sig lite tom”, reflekterar han. 
 
Skolan betyder väldigt mycket för Gabriel. Det är där de flesta av hans kompisar är, och 
den ger honom tid och utrymme att öva på sitt instrument. För att få mer information 
kring musikämnen är det lättast att fråga lärarna, eftersom det handlar om praktisk 
kunskap. I teoretiska ämnen blir datorn det främsta sökverktyget.  
 
“Jag är inte jätteintresserad av politik, faktiskt.” Gabriel lägger inte mycket energi på att 
lära sig mer om politik då det inte är intressant för honom. Han har en kompis som är 
väldigt insatt, och en kompis som är emot politiken som helhet, men säger annars att 
hans umgängeskrets inte är intresserad av politik och att det är därför han inte heller är 
det.  
 
Han har de sociala medier som andra i hans omgivning har: “Det är för att de flesta har 
dem och då vill man också det.” Men han tillägger att han inte använder dem särskilt 
mycket. Han har blivit inspirerad av en kompis som har valt att ta avstånd från sociala 
medier, och gått så långt att han avskärmat sig genom att skaffa en telefon som det bara 
går att skicka sms och ringa ifrån.  
 
Trots att Gabriel inte är intresserad av politik så vill han rösta i valet. För att bäst nå 
Gabriel med information om valet förordar han sociala medier som Facebook och 
Instagram. “Även fast jag inte är jättepositiv till sociala medier så tror jag nog att det är 
det lättaste sättet”, säger han.  
 
“Det låter som att de har dig, att de har klistrat sig fast.” påstår vi. “Ja, det är tyvärr så”, 
svarar Gabriel. 
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Det viktigaste att hitta information om just nu är framtiden. Det finns många olika 
skolor att ta reda på mer om och söka till. Gabriel tittar både på skolornas hemsidor och 
på andra kanaler som Youtube. För att ta reda på vilka skolor han ska söka efter har han 
främst fått information från en musiklärare, och inte från studievägledaren på skolan. 
“Jag har inte tänkt på att SYV finns där.” 

5.1.5 Gordon 
 

Gordon introducerades, enligt honom själv, sent för dator och telefon. Det var först när 
föräldrarna behövde kunna mejla i jobbsyfte som Gordon kom i kontakt med datorer 
och internet. När han fick chansen att sitta vid datorn spelade han spel likt barn i hans 
omgivning, men främst minns han en barndom med mycket utelek. I sjunde klass fick 
Gordon en mobiltelefon; eftersom att han reste ensam till skolan tyckte föräldrarna att 
det vore en bra idé för att kunna ha kontakt.  
 
Det märks att Gordon har tänkt på teknikanvändning ur många infallsvinklar. När vi 
ställer frågan om hans upplevelse av teknikanvändning får vi ett långt svar: 
 
– Upplevelse... det kan vara lite att man använder det för mycket ibland. När jag gick på 
gymnasiet så använde jag telefonen hela tiden i skolan, och helt utan anledning tog jag 
upp den, låste upp den, och så bläddrade jag på hemsidorna. Gick in på bilder och 
scrollade, och så la jag ner den igen. Och så fick man det beroendet... eller det blev en 
vana. Det gjorde ju bara att man blev ofokuserad på vad man faktiskt gjorde, så jag kan 
uppleva att det stör ibland, för mycket teknikanvändning. Man tappar lätt bort sig. Om 
man ska gå in på Facebook och kolla en sak ser man att man har flera notiser, och så går 
man in på dem istället. Det kan det vara vilseledande ibland. 
 
Däremot upplever inte Gordon att det är svårt med teknikanvändning, och det tror han 
har att göra med att hans generation levt i takt med teknikutvecklingen. Det är genom 
skolan som Gordon börjat använda dator mer än tidigare, majoriteten av skoluppgifterna 
görs på den dator som han blivit tilldelad. På datorn använder sig Gordon främst av 
sökmotorn Google, där söker han sig fram på engelska för att få flera träffar. I övrigt är 
Youtube en favoritsida, där lär sig Gordon hur han kan bli bättre på gitarr.  
 
 
 
Det är skolan som har lärt Gordon om politik, det är där han har fått information om vad 
det finns för partier och vad de står för. Utöver den kunskapen ägnar sig Gordon inte 
aktivt åt att söka information inför riksdagsvalet:  
 
– Alltså, det är så jäkla dumt, men... Jag kan ju inte säga att jag inte är intresserad, för 
det är jag ju ändå, men... det handlar om att jag inte prioriterar det, bara. Det är 
verkligen dags att jag börjar göra det, för det är ju val snart och jag får ju rösta nu, 
resonerar Gordon.  
 
 
Senare kommer det fram att Gordon upplever politik som stort och svårt, vilket också 
resulterat till en oro för att ta ställning. Det i sin tur föranleder frågan om hur man på 
bästa sätt skulle kunna nå honom med information om riksdagsvalet.  
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– På ett väldigt objektivt sätt, kanske. Så att jag inte blir färgad från början. Man kan 
givetvis filtrera det man vill höra och inte, men så att jag från början ska kunna skapa en 
åsikt själv. Utan att känna att jag behöver ta efter någon annan. 
 

5.2 Analys och diskussion 
I det här avsnittet kommer respondenternas svar att analyseras med utgångspunkt i de 
sex stegen i Kuhlthaus (1993) modell över informationssökningsprocessen. De kommer 
även att diskuteras utifrån tidigare forskning. Genom följande analys och diskussion har 
vi för avsikt att besvara den andra forskningsfrågan, om hur förstagångsväljares 
informationssökning kan förstås utifrån en informationssökningsprocess. 

5.2.1 Uppgiftens påbörjande 
 
När vi frågade respondenterna kring valet hade de olika reaktioner. Flertalet av dem 
skruvade på sig och uttryckte att de inte har prioriterat att söka information om det, eller 
känner en ångest och oro över att de inte har satt sig in i politiken mer än de har gjort. 
Kuhlthau (1993) förklarar att den oro som respondenterna känner kommer sig av att de 
känner av sitt informationsbehov, men ännu inte valt att tackla det. Ju längre en individ 
väntar med att bestämma sig för att påbörja en sökning, desto jobbigare kommer den 
känslan att bli. 
  
De intervjuer som den här studien bygger på är utförda ungefär fyra månader före 
Sveriges riksdagsval 2018. I Ohmes m.fl. studie (2017) deltar förstagångsväljarna i 
undersökning en vecka innan valet och en vecka efter valet. De finner att väljarna är 
väldigt osäkra till en början, men att de blir självsäkra i sitt val under den sista veckan. 
Det tyder på att förstagångsväljarna går med sin oro och ångest utan att sätta sig in i 
politiken, ända tills de absolut måste göra det. 
  
I Skolverkets kursplan för samhällskunskap i årskurs 4-6 (2017) står det att eleven ska 
lära sig om vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. De ska även lära sig 
om politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. De får 
kunskap om att Sverige är en demokrati som har en riksdag. De får veta att Sverige styrs 
av folket, som i sin tur röstar fram partier och kandidater som ska föra deras talan. En 
fråga som uppstår. När i en persons liv, från vetskapen om vad som kommer förväntas 
av den i ett politiskt val till den faktiska valdagen, påverkas den av 
informationsbehovet? 
  
Kuhlthau (1993) berättar att individer pratar med varandra om sina informationsbehov, 
både när det gäller frågor om valet och frågor om informationssökning i allmänhet. 
Respondenterna berättade att de pratade med vänner, familj och lärare om sitt behov av 
information på diverse sätt. 
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Ester pratade med sina klasskamrater, fick reda på att de inte visste särskilt mycket om 
politik, och insåg då att det fanns en kunskapslucka. Hon kände ett starkt behov av att 
hjälpa dem genom att täppa till den lucka som fanns. Detta föranledde hennes nästa 
steg, Ämnesval, där hon tog reda på vilka ämnen hon skulle söka information om för att 
hjälpa sig själv och sina klasskamrater. 

5.2.2 Ämnesval 
 
När respondenterna nu vet att de har ett informationsbehov, och ungefär vad som ryms 
inom det behovet, ska de bestämma sig för ett ämne inom det området. Det kan vara 
svårt att bestämma sig för vad man ska söka information om.  
 
Ester gjorde ett val efter att hon insett att det rådde tveksamheter kring politiska 
sakfrågor bland hennes egna klasskompisar. Genom att klasskompisarna uttryckt 
tveksamhet kunde Ester aktivt agera där hon själv kände att hon kunna bidra med något. 
Ester valde till slut att lägga fokus på att förklara RUT- och ROT-avdrag samt 
sexköpslagen. För Gabriel uppstod en valsituation då hans musiklärare berättade för 
honom om olika musikskolor, dit han kunde söka sig vidare efter avslutade 
gymnasiestudier. Kuhlthau (1993) menar att det som fyller en individs tankar i detta 
stadie bland annat är om det personliga intresset får styra. Båda respondenterna i det här 
fallet har ett intresse för det val de ska göra vilket skulle kunna innebära att det gör det 
lättare för dem att välja. 
 
Något annat som Kuhlthau (1993) menar fyller tankarna hos individerna är vilka krav 
de har på sig. Gordon beskrev ämnet politik som någonting stort och svårt som han 
ännu inte kan ta ställning till. Han vet inte i vilken ände han ska påbörja sin 
informationssökning, vilket gör att valet av ämne dröjer. Han känner oro och ängslan 
över detta, vilket han påpekar flera gånger under intervjun, där han också ifrågasätter 
varför han inte har satt sig in politiken tidigare. Kraven han har på sig kan vara 
kopplade till att han blivit matad med att politiken styr landet och att hans röst är viktig.  
 
Gordons tankar går i linje med det Ohme m.fl. (2017) kommit fram till. I sin studie 
kunde de se att invånare, precis som Gordon, kände sig osäkra inför sitt val eftersom att 
de vet att det får konsekvenser. Ju närmare valet invånarna kom, desto mer förändrades 
förstagångsväljarnas kunskaper och åsikter. Med fyra månader kvar till det svenska 
riksdagsvalet har Gordon börjat tänka att han ska påbörja sökning av information. Han 
berättade att han ska ta ställning och ha koll när valdagen kommer. Det kan vara så att 
Gordon använder den tiden som är kvar till att söka information om valet i god tid, men 
enligt statistiken som Ohme m.fl. (2017) fått fram är det inte särskilt troligt. Större är 
sannolikheten att han väntar till sista stund. 
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5.2.3  Utforskande av fokus samt fokusformulering 
 
När valet av ämne är gjort kan individen gå vidare till att se vad det finns för olika 
perspektiv. För att göra det är det viktigt att söka inom ämnet, för att se utifrån vilka 
perspektiv ämnet presenteras. Det tredje och fjärde steget i Kuhlthaus (1993) 
informationssökningsprocess är kopplade till både utforskande och formulering av 
fokus. Dessa steg har varit svåra att se i svaren från respondenterna. Trots följdfrågor 
kopplade till fokus har de uttryckt sig vagt. Därför kommer diskussionen och analysen 
kring dessa steg främst bestå av tolkningar av de svar som respondenterna gett. 
 
I vår studie kunde vi se en röd tråd av resonemang och tankar kring användning av 
sociala medier, men även teknik i allmänhet. Genomgående för våra respondenter var 
att man då och då upplevde sina mobiler som ett stressmoment. Den störde fokus eller 
bidrog till ytterligare negativa känslor som personen upplevde innan den gav sig ut på 
sociala medier.  
 
Respondenterna gav inte uttryck för sömnsvårigheter, vilka Thomée (2012) menar att 
användning av telefon- och datoranvändning kan bidra till. Däremot upplevde 
respondenterna stressrelaterade känslor kring användandet. Sana gav även uttryck för 
depressiva tankar och för att sociala medier bidrog till ångest.  
 
Respondenterna ifrågasatte sitt medieanvändande och hur mycket tid de lade på att vara 
ute på sociala medier. Som i Findahls och Davidssons (2015) resultat kunde man se att 
majoriteten av respondenterna alla var aktiva på sociala medier samtidigt som de 
ifrågasatte det. Ester beskrev att hon diskuterat nackdelar med sociala medier med en 
vän, över internet, och såg själv ironin i det. 
 
När Ester pratar om hur hon söker information om politik går hon först till partipolitiskt 
oberoende förklaringar av de olika begreppen, för att sedan kolla på olika partiers 
inställning till dem. Detta ger henne en möjlighet att se de olika perspektiven som kan 
finnas till sakfrågor. Ester publicerar sedan den informationen hon hittat på det sociala 
mediet Snapchat för att sprida kunskapen vidare. 
 
När vi frågade Amin var han får sin information om politik från svarade han ett flertal 
gånger att han får den från sitt ungdomsförbund. I de olika sociala medier han använder 
sig av är det hans egna ungdomsförbund och inget annat han följer. Han förklarar även 
att han väldigt sällan söker fram information på egen hand utan förlitar sig istället på att 
personer i hans omgivning och medieflöden ska berätta det han behöver veta. En 
plattform där Amin kan få en mer varierad syn på politik är på Reddit. Enligt rapporten 
Svenskarna och Internet 2017 (2017) publicerad av Internetstiftelsen i Sverige använder 
49 procent av män i åldern 16-25 år Reddit. Amin berättar att han där följer en tråd som 
heter “Svensk Politik”. Genom den får han ta del av andras åsikter, vilket ger ett annat 
perspektiv än det han annars håller sig till. 
 
Amin är inte själv en person som publicerar innehåll för andra personer att ta del av; 
han förlitar sig på individer som Ester. Det innebär att han inte undersöker olika fokus 
och perspektiv på politik själv. Han litar på att den information som är viktig kommer 
att granskas och spridas vidare till honom genom sitt ungdomsförbund och Reddit. 
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5.2.4 Informationsinsamling 
 
Många av respondenterna talade om att sökprocessen och valet av vad de klickar sig 
vidare till har att göra med den bakgrund de har med sig från tidigare sökningar, samt 
den källkritik de lärt sig via skolan. De vet alltså oftast hur de ska göra ett urval — vad 
som är en säker källa och vad som inte är det. Hur respondenterna väljer att söka ser 
däremot olika ut. 
 
Kuhlthau (1993) menar att sökfrågorna baseras på huruvida individen är fokuserad och 
vet vad den vill hitta information om. Det avgör i sin tur om sökfrågorna kommer att 
vara så pass bra formulerade att en relevant källa kommer att uppstå. 
 
Trots att två av respondenterna i studien uppger att de använder sig av Google i första 
skedet ser deras Googlesökningar olika ut. Ena söker till exempel alltid på engelska för 
att på så vis bredda sin sökning, medan den andra använder sig av en form av boolesk 
operator för att precisera sin sökning. Andra nämner att de för en dialog med lärare eller 
annan person, och i vissa fall nämns bibliotekarien som ett hjälpmedel. De som för 
dialog med bibliotekarie eller annan person gör det oftast när de inte vet hur eller var de 
ska söka information. 
  
Medan några av respondenterna vet vad de ska söka på, eftersom att de genom hem- 
och självlärd kunskap kommit fram till ett beslut, funderar andra på om det finns 
information att tillgå som inte är partisk. Nørgaard Kristensen och Solhaug (2017) 
presenterar båda en mer objektiv skolundervisning kopplad till politik, och trots att våra 
respondenter tyckte om den skolundervisning de fick kring ämnet, fanns önskemål från 
en av dem om en mer generell och objektiv information kring politik. Hade en sådan 
funnits hade plats för egna reflektioner getts utrymme, menar vår respondent. Detta är 
även något som understryks av Nørgaard Kristensen och Solhaug (2017). 
  
I söktjänster där resultatet kan bli omfattande beroende på hur sökningsfrågan ser ut kan 
det vara svårt att avgöra vilken källa man bör förlita sig på. I skolan har alla 
respondenterna haft lektioner i källkritik, där de har fått lära sig hur man bedömer en 
källas trovärdighet. Jacqueline Laughland-Booÿ, Zlatko Skrbiš och Zareh Ghazarian 
(2018) har undersökt unga valdeltagares valstrategier. De menar att det finns fem olika 
typer av väljare, och dessa typer skulle kunna gå att applicera på våra respondenter. 
 
Ester resonerar kritiskt och berättar att hon tittat på flera olika källor för att ta parti för 
den hon tycker är mest relevant för henne. De presentationer som Ester håller på sin 
Snapchat för intresserade klasskompisar är objektiv i den bemärkelsen att den är 
förklarande och värderingsfri. Ester skulle alltså kunna förstås som den pragmatiska 
väljaren enligt Laughland-Booÿ m.fl. (2018), eftersom hon tittar på olika källor och 
faktorer innan hon kommer fram till vilket val hon gör. Denna strategi är en som 
Kuhlthau (1993) rekommenderar för att kunna formulera samt bli tillfredsställd med sin 
informationsinhämtning. 
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Ester använder sig av strategier som Kuhlthau (1993) förespråkar, medan Amin inte 
följer någon av dem. Amin beskriver att han får de flesta nyheter om politik genom det 
ungdomsförbund där han är medlem. Är han osäker på vad han tycker om något lägger 
han stor vikt vid att läsa på med ett källkritiskt öga, men han berättar samtidigt att det är 
de ungdomsförbundsgrupper som han är med i på sociala medier som styr hans åsikter. 
Han står för det som ungdomsförbundet står för. Med den bakgrunden skulle vi kunna 
dra slutsatser om att Amin är den principiella väljaren (2018) då han, utöver att hans 
främsta källa alltid är densamma, under intervjun hävdar sina egna moraliska och 
sociala värderingar. 

5.2.5 Sökningens avslut 
 
Här är informationssökningen avklarad, och det är dags att se om det gick bra eller inte. 
Respondenten Sanas intresse för sitt framtida byggprojekt har resulterat i att hon sökt 
information om många olika ämnen runt omkring det. Hon lär sig om allt från ritningar, 
material och köksutrustning till vad det finns för mark och hur ett köp av den går till. 
Sana förklarar att hon började med att söka om idén i sig och kollade på videos om det 
på Youtube, som gav henne nya idéer att utgå ifrån.  
 
Genom hennes berättelse ser vi att hon har haft många informationssökningsprocesser, 
som alla är sammankopplade under en större informationssökningsprocess. Efter varje 
avslutad process har hon sett ett eller flera nya behov, och så har processen satt igång 
igen. Hon beskriver en fascination och eufori över det hon hittar i sina sökningar och 
det hon får reda på att hon kan söka efter härnäst. Den känslan menar Kuhlthau (1993) 
delvis kommer från den lättnad en individ känner när en sökning gått bra.  
 
En sorts sökning som ibland inte går så bra är den efter instruktionsvideos för musik på 
Youtube. Sana beskriver en irritation och besvikelse över att det inte går som tänkt. 
Som Kuhlthau (1993) beskriver kan en avslutad sökning bero på flera olika saker. I 
Sanas fall kan röra sig om att det inte finns tillräckligt med information om det valda 
fokuset. Det kan vara så att ingen har gjort en instruktionsvideo till den låt hon sökt på. 
Sana känner att det inte finns något sätt för henne att ta sig vidare och blir därför 
besviken. 
 
Likt Sanas jakt på instruktionsvideos blir Gordon besviken när han inte hittar någon 
information om hur man bygger ett instrument. Han vill bygga tillsammans med sin 
pappa och hittar bara information om det på engelska. För att Gordons pappa ska förstå 
måste informationen finnas tillgänglig på svenska. Han beskriver sig själv som en 
person som inte ger upp saker så lätt. Gordon berättar att han frågat om hjälp hos en 
bibliotekarie, som svarade att det varken fanns någon bok på biblioteket eller som gick 
att fjärrlåna från ett annat bibliotek. Gordon tycker att det är tråkigt, men ger inte upp 
sin sökning.  
 
När Ester skulle beskriva något som hon sökt men inte hittat tog hon upp att det kan 
vara svårt att googla. Hon hade försökt hitta information om ett land till en uppgift i 
skolan men inte lyckats. Eftersom hon visste att det fanns ett svar frågade hon istället 
läraren som hjälpte henne. Besvikelsen över att inte hitta på egen hand gick i det fallet 
över till lättnad, men hur hon hade gjort om hon inte hade haft möjlighet att fråga 
läraren vet vi inte. 
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6 Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att få mer kunskap om hur förstagångsväljares 
informationsvanor inför riksdagsvalet 2018 ser ut, och att titta närmare på om detta 
kunde förstås utifrån en informationssökningsprocess. I detta kapitel presenteras 
slutsatserna vi dragit från vår studie. Vi vill poängtera att det är en liten, kvalitativ 
studie som genomförts under en begränsad tid och att det därmed fattas belägg för 
generella slutsatser. De slutsatser som presenteras är baserade på det empiriska material 
som samlats in och kan således enbart appliceras på just våra respondenter.  
 
Informationsvanorna svarar samtliga av respondenterna kring. Även om dessa vanor 
skiljer sig åt i form av val av informationskällor, är det genomgående för 
respondenterna att de tar del av information. Utifrån de svar vi fått kan vi dra slutsatsen 
att våra respondenter ersatt traditionella medier med digitala medier i form av internet 
och appar. Med anledning av att respondenterna använder digitala medier anser de att 
det vore lämpligt att information om riksdagsvalet dök upp där.  
 
Hos samtliga respondenter var att de upplevde sociala medier och teknikanvändning 
som ett stressmoment, något som stör dem i vardagen. Samtidigt ansåg majoriteten att 
det fanns fördelar med teknikanvändning. Några lyfte en globaliserad 
kommunikationsteknologi, medan andra framhöll fördelarna med ett lättillgängligt 
informationsflöde. Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att förhållandet mellan unga 
vuxna och sociala medier är komplext.  
 
Kuhlthau (1993) menar att individer genomgår sex olika steg i sina 
informationssökningsprocesser. Alla steg gick inte att urskilja hos de respondenter vi 
intervjuade. Det fanns en avsaknad av det tredje och det fjärde steget som handlar om 
fokusformulering. Fokusbristen kan bero på den stress respondenterna upplevde kring 
sin medieanvändning. 
 
Avslutningsvis menar vi att respondenterna i vår studie ser på information som en 
oändlig källa till kunskap som dock behöver granskas med kritiska ögon. De ser inte 
riksdagsvalet som någonting lättvindigt samtidigt som de upplever att det är svårt att 
veta vilka politiker som har rätt och fel. Den tidigare forskningen som vi presenterat 
visade också att unga vuxna och förstagångsväljare som grupp främst ser på val, 
information och sociala medier som något viktigt — men också stort och ansträngande. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

Vi ser flera möjligheter och utgångspunkter för fortsatta studier. Utifrån Kuhlthaus 
informationssökningsprocess påbörjas Task initiation när individen får reda på att det 
finns ett informationsbehov. Elever får lära sig om Sveriges uppbyggnad på 
samhällskunskapen i låga åldrar. När i den utvecklingen börjar elever känna på sig att 
det i framtiden komma ett riksdagsval som de ska ta ställning i? Respondenter i vår 
studie känner en oro över valet redan fyra månader innan det är dags. Det hade varit 
intressant att ta reda på när den oron påbörjas. 
  
För att hålla oss inom kandidatuppsatsens ramar var vi tvungna att avgränsa starkt. Vi 
anser att det hade behövts en större studie med möjlighet att använda sig av flera 
faktorer som klassbakgrund, kön och etnicitet för att få en djupare förståelse för 
förstagångsväljare som grupp. För att ytterligare bredda perspektivet hade det varit 
intressant att se på alla de olika grupper som utgör förstagångsväljare, då vår studie 
endast hanterat den grupp som studerar på gymnasiet. 
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9   Bilagor 

I det här avsnittet kommer bilagor att presenteras. 

9.1 Intervjuguide 
 
Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv? 

När började du använda dig av dator och telefon? 
 
Vad är din upplevelse av teknikanvändning?  
Lätt, varför? 
Svårt, varför?  
 
Skola 

Vad betyder skolan för dig? 

Vart får du information ifrån i skolan? 
 
Söker du information i skolan? 
Om ja, hur går du tillväga? 
Om nej, vad tror du att det beror på?   
 
Medier 
 
Vad använder du dig av för typ av medier?  
Hur kommer det sig att du börjat använda dig av… ? 

Hur får du information om viktiga händelser i samhället? 
 
Vilken grupp, sida eller app läser du oftast om nyheter om politik på?  
 
Vad för typ av medier tycker du är intressanta?  
Varför? 
 
Finns det medier du undviker? 
Om ja, varför? 
Om nej, varför inte?  

 
 
Informationssökning 

Vad är det viktigt för dig att hitta information om just nu? 
Hur hittar du det? 
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Finns det något du försökt hitta information om men inte lyckats få fram? 
 
Följer du några politiska partier på sociala medier?  
Om ja, hur hittade du dem? 
Om nej, varför inte?  
 
Följer personer i din bekantskapskrets politiska partier på sociala medier?  
Om ja, hur vet du det?  
Om nej, hur vet du det? 
 
Har du försökt hitta information om riksdagsvalet 2018?  
Om ja, vad ville du veta och hur gick du tillväga?  
Om nej, varför inte? 

Har du sett någon information om riksdagsvalet 2018 utan att leta efter den?  
Om ja, vart har du sett den? 
Om nej, vad tror du att det beror på? 

Hur skulle man bäst nå dig med information om riksdagsvalet? 

 

Källkritik 

Har du pratat om källkritik i skolan? 
Om ja, hur då? 
Om nej, har du fått vetskap om det någon annanstans?  
 
Använder du dig av källkritik? 
Om ja, hur? 
Om nej, varför inte?  
 
Finns det medier du litar mer på? 
Om ja, varför då? 
Om nej, varför inte? 

 

Avslutningsvis 

Vi har nu tänkt börja avrunda, finns det något som du hade velat lägga till? 

Tacka! 
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9.2 Mailutskick 1 
Hej!  
 
Vi heter Linnea Kläth och Wirena Lopez. Vi är bibliotekariestudenter vid Högskolan i 
Borås och det har nu blivit dags för oss att skriva vår kandidatuppsats. Vår idé är att 
intervjua förstagångsväljare på olika gymnasieinriktningar om deras 
informationssökning kopplat till riksdagsvalet 2018. Vi vill därför fråga er om vi får gå 
ut i några av klasserna på er skola och fråga elever om de vill delta i vår studie. 
 
Om detta låter genomförbart vore det tacksamt om vi fick kontaktuppgifter till mentorer 
för tredjeårselever för vidare kontakt. 
 
Tack på förhand! 
Linnea och Wirena  
 

9.3 Mailutskick 2 
Hej förstagångsväljare! 

Tack för visat intresse att delta i vår studie. Det gör det möjligt för oss att genomföra 
vår kandidatuppsats. 
 
Är du med i studien kommer din identitet att vara anonym och du får avbryta samarbetet 
när som helst, trots att intervjun är genomförd. Intervjun kommer att ta 30-60 minuter 
och tid och plats bestäms enligt överenskommelse. Vi kommer att fråga dig om er syn 
på och upplevelse av teknikanvändning, information och informationssökning och 
koppla det till riksdagsvalet 2018. Två frågor kommer till exempel se ut såhär: 

Söker ni information i skolan? 
Om ja, hur går ni tillväga? 
Om nej, vad tror du att det beror på?  

Har du försökt hitta information om riksdagsvalet 2018?  
Om ja, vad ville du veta och hur gick du tillväga?  
Om nej, varför inte? 
 
Vidare kommer det du säger under intervjun analyseras och vara underlag för slutsatser. 
Syftet med studien är att få en ökad kunskap om hur förstagångsväljare söker 
information inför riksdagsvalet 2018. 

Är du fortfarande är intresserade av att medverka?  
 
Vi hörs! 
Linnea och Wirena 
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