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ABSTRACT	  
 
Title: Valet inför valet - En studie om hur svenska förstagångsväljare valde att ta del av 
politisk information 
 
Authors: Kajsa Nordmark and Diana Savina 
 
Course, semester and year: Journalistik GR (C), C-uppsats, semester 5, 2014 
 
Words: 17 341 
 
Problem statement and purpose:  
 
The purpose of this study was to analyze in what way first-time voters chose to take part of 
political information. The questions we aimed to answer was how first-time voters use 
media and other information channels for political purposes, what importance and trust the 
first-time voters give the different information channels and finally which indicators there is 
for that structural or individual factors affect the media consumption and political interest.  
 
Method and material: 
 
We did interviews with twelve 18 years old first-time voters from six different high school 
programs in Sundsvall, Sweden.  
 
Results: 
 
The study showed that the premier source of political information were traditional news 
media, in particular the debates on TV. It’s also in the debates the first-time voter’s trust 
the most. Even though the social medias are constantly present in their everyday life and 
even though the first-time voters believe the social medias has potential for engaging young 
people politically, the possibilities are only taken in advantage by people who are already 
politically interested. The first-time voters are being affected by both structural and 
individualized factors. The structural, the social standing in particular, matters for the 
individual’s political interest and use of traditional media, while the individualized factors 
primarily matters for the use of social medias.  
 
Keywords: political communication, political participation, political inequality, traditional 
media, social media, media use, young citizen, class  
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I.	  INTRODUKTION	  OCH	  PROBLEMFORMULERING	  

Vi lever i en tid då allt fler unga väljer bort traditionella nyhetsmedier i förmån för de 

sociala medierna (Lozanovski och Wadbring 2013, 13 och 20). Vi ser en 

generationsförändring där vi går mot ett klart minskat nyhetsintresse och ökade klyftor 

mellan samhällets informationsstarka och informationssvaga. Det här har gett upphov till 

en oro för en ökad politisk ojämlikhet, där klyftorna mellan olika samhällsklasser kan 

komma att öka (Holt, Ljungberg, Shehata, Strömbäck 2013, 20; Sternvik och Wadbring 

2010, 168).  

 Medborgarna måste ha ett intresse för nyheter för att medierna över huvud taget ska 

kunna informera dem (Strömbäck och Shehata 2011, 110). Är det alltså intresset för 

nyheter och politik som saknas bland dagens unga väljare? Och vad är det som påverkar en 

individs politiska intresse i individualiseringens tidevarv? Är det möjligheten att själv välja 

och välja bort som gör att klyftan ökar eller styr bakgrunden även denna generation och 

deras politiska intresse? 

 Vi behöver få förståelse för ungdomars deltagande, som i synnerhet fokuserar på ungas 

politiska engagemang och passivitet (Amnå och Ekman 2014, 6-7). Vi behöver även mer 

kunskap om mediepubliken ur ett individualiseringsperspektiv (Bjur 2009, 20). Människor 

kan i dag själva styra över sina egna liv, identiteter och grupptillhörigheter (Oskarson, 

Berglund, Bengtsson 2010, 9). Den här valfriheten finns självklart i medieanvändningen 

också. Ju mer omfattande medieutbud som erbjuds, desto mer selektiv tenderar publiken 

att bli (Jansson 2013, 349). 

 Vi vet mycket om publikens beteende på aggregerad nivå, men vi känner inte till 

bevekelsegrunderna till varför beteenden och attityder ser ut som de gör (Lozanovski och 

Wadbring 2013, 20). Men varför är det då så viktigt att känna till publikens beteende och 

attityder? Jo, för att ett minskat politiskt intresse ett direkt hot mot demokratin, då det 

politiska deltagandet utgör själva kärnan i en välmående demokrati (Bakker och de Vreese 

2011, 3).  

Vi återkommer till de ökade informationsklyftorna och hotet mot demokratin mot 

slutet av den här uppsatsen, men först ska vi presentera vårt syfte och våra frågeställningar.  
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II.	  SYFTE,	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  OCH	  DISPOSITION	  

Syftet:	  	  

Analysera hur förstagångsväljare väljer att ta del av politisk information.  

Frågeställning	  1:	  	  

Hur använder förstagångsväljarna medier och andra informationskanaler för politiska 

ändamål? 

Frågeställning	  2:	  	  

Vilken viktighet tillskriver förstagångsväljarna de olika informationskanalerna? 

Frågeställning	  3:	  

Vilka indikatorer finns på att strukturella respektive individuella faktorer spelar roll för a) 

mediekonsumtionen och b) för det politiska valet?  

 

Uppsatsens	  disposition:	  
 
Efter ovanstående kapitel som innehållit inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar följer nu först kapitel III med tidigare forskning på vårt forskningsområde. 

Därefter presenterar vi vårt val av metod för materialinsamling i kapitel IV.  I kapitel V 

presenteras vårt analyserade resultat från de tolv intervjuerna, som sedan diskuteras och 

sätts i relation till samhällsdebatten i kapitlet för slutsatser och diskussion, VI, där vi även 

ger förslag på fortsatta studier på forskningsområdet.  
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III.	  TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

För att förstå den individualiserande medieanvändningen och hur förstagångsväljare tar del 

av politisk information kommer vi använda oss av användningsteorin och tolkningsteorin 

som teoretiskt ramverk. De båda teorierna ser individer som rationella och beslutsfattande 

(Sullivan 2013, 113). Användningsteorin har ett funktionellt perspektiv som vill undersöka 

när, hur och varför en individ gör som den gör och exempelvis väljer ett visst medium 

framför ett annat, medan Tolkningsteorin fokuserar på innehållet som individen själv valt 

och hur hen responderar på detta (Sullivan 2013, 135). 

1.	  MEDBORGARENS	  ROLL	  I	  DEMOKRATIN	  

Historiskt har medborgerligt deltagande i den politiska processen setts som en central 

komponent i en funktionell och välmående demokrati. Bortsett från förändringarna i de 

sociala och politiska landskapen under de senaste decennierna, både internationellt och 

nationellt, är deltagandet själva kärnan i demokratin (Bakker och de Vreese 2011, 3). För 

att vara en aktiv deltagare i ett demokratiskt samhälle är det viktigt att vara informerad om 

vad som händer lokalt, nationellt och internationellt (Sternvik och Wadbring 2010, 168).  

 Det finns däremot olika sätt att se på hur pass deltagande medborgarna är och bör vara. 

Enligt det så kallade deltagardemokratiska idealet ska det politiska deltagandet ge en 

skolning i demokrati som gör medborgarna mer kapabla att i praktiken styra över sig själva 

(Esaiasson och Westerholm 2006, 8), men det finns inom forskningen också en bild av en 

växande passivitet från medborgarna. Däremot har empiriska analyser av logiken bakom 

den till synes växande passiviteten hittills varit sällsynta. Amnå och Ekman har identifierat 

ett behov av att se bortom den förenklade bilden av politisk aktivitet eller positivitet som en 

endimensionell företeelse, för att verkligen förstå samtida demokratier. Då vi ämnar 

analysera förstagångsväljarnas aktivitet och passivitet, kommer vi anamma Amnå och 

Ekmans sätt att se på politiskt passivitet, det vill säga avsaknaden av uppenbar aktivitet, 

som de menar består av olika inriktningar. Passiviteten innefattar dels genuint oengagerade 

medborgare, desillusionerade medborgare som är cyniska och utan förväntningar, samt dels 

de så kallade “standby”-medborgare. De sistnämnda är de som håller sig informerade om 

politik och möter politiska frågor i det vardagliga livet, de är även som är villiga och 

kapabla att delta om det skulle behövas (Amnå och Ekman 2014, 9) 
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2.	  INFORMATIONSKANALERS	  ROLL	  I	  SAMHÄLLET	  

2.1	  Mediernas	  betydelse	  

En av mediernas viktigaste uppgifter är att tillhandahålla medborgarna med den 

information de behöver för att bli självstyrande (Holbert 2005, 511) och då forskare inom 

politisk kommunikation generellt är överens om att både traditionella medier och digitala 

medier påverkar hur människor tar del av och engagerar sig i politik (Dimitrova och 

Bystrom 2012, 1570) blir det av intresse i vår studie av förstagångsväljarna. Men för att 

medier ska kunna informera folk måste medborgarna ha ett intresse för nyheter. 

Följaktligen blir även frågan om hur medborgare konsumerar nyheter intressant för 

forskningen inom politisk kommunikation (Strömbäck och Shehata 2011, 110) och 

därmed även för oss. 

 Med sociala medier avses kommunikationstjänster som på något sätt innehåller en 

social faktor: man delar med sig av information till kontakter i ett socialt nätverk via en 

webbaserad tjänst (Gustafsson och Höglund, 2011, 511).   

 Oddset för att en svensk individ ska utföra minst en politisk handling ökar om han eller 

hon är välutbildad och använder sociala medier (Gustafsson och Höglund 2011, 523). En 

studie av college-studenter en månad innan 2008 års presidentval i USA visade att politisk 

aktivitet på Facebook samt exponering av andras politiska aktivitet på Facebook hade 

positiv påverkan på det politiska deltagandet (Vitak 2011, 107-114). En studie av det 

svenska riksdagsvalet 2010 visade att användandet av sociala medier liksom besökandet av 

politiska partiers hemsidor signifikant influerade det politiska deltagandet (Dimitrova, 

Shehata, Strömbäck, Nord, 2011). Användning av nyheter på Internet, online-tjänster, 

deltagande i grupper online och deltagande i forum online hade positivt samband med 

politiskt deltagande bland 16- till 24-åringar i Nederländerna (Bakker och de Vreese 2011, 

11-12). Samtliga ovanstående studier visar på mediernas vikt i den politiska 

kommunikationen. Effekten från digitala medier kan dock variera beroende på vilket medie 

det är, olika medier påverkar väljarnas deltagande och intresse på olika sätt (Gibson och 

Ward 2000, 315). 

 Nyhetsmedier har visat sig ha större påverkan över politisk kunskap hos medborgarna 

än både politiska hemsidor och sociala medier (Dimitrova, Strömbäck, Nord och Shehata 

2011, 105), men det betyder inte att sociala medier bör räknas bort i sammanhanget. De 



Valet inför valet 
___________________________________________________________________________________ 

 

 7 

sociala medierna har nämligen störst påverkan på politisk deltagande (Dimitrova, 

Strömbäck, Nord och Shehata, 2011, 110) och användandet i sig, i Sverige, har det 

bevisligen lett till ett kraftigt ökat politiskt engagemang i befolkningen som helhet 

(Gustafsson och Höglund, 2011, 518). 

 Eftersom de digitala medierna har visat sig ha positiv inverkan på det politiska 

deltagandet, kan därmed de unga medborgarnas användning av sociala medier antas 

kompensera för deras minskade användning av nyhetsmedier (Holt, Ljungberg, Shehata, 

Strömbäck 2013, 20). 

Sociala medier skiljer sig från traditionella medier på flera sätt. Bland annat genom de 

olika möjligheterna till politiskt engagemang, som exempelvis deltagande i poll-

undersökningar, valkompasser, debatter, bloggar eller sociala nätverk. Teknologin sänker 

även kostnaden för medborgarna att delta politiskt, som bespar dem på både pengar, tid 

och energi. Sociala medier erbjuder en unik möjlighet till interaktivitet och möjliggör 

direkt kontakt med politiker (Dimitrova, Strömbäck, Nord och Shehata, 2011, 97).  

Användningen av sociala medier har större effekt på politiskt deltagande än vad 

nyhetsmedier har (Dimitrova, Strömbäck, Nord och Shehata 2011, 108). Användare av 

sociala medier framstår som mer politiskt aktiva än icke-användare (Gustafsson och 

Höglund 2011, 521). Att Internet mobiliserar människor bekräftas framför allt bland 

yngre, särskilt om man går utanför ramarna för deltagande som röstning och debatterande i 

medier (Bergström 2010, 170). 

 Användandet av sociala medier resulterar nödvändigtvis inte i direkta 

beteendeförändringar, men de digitala medierna representerar ändå en viktig del av den 

politiska kommunikationsprocessen, utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv. De 

Internetbaserade medierna spelar en symbolisk stärkande roll för den vanliga medborgaren 

(Bucy och Gregson 2001, 357). Nätet blir nämligen ytterligare en arena för dem som vill 

synas, diskutera och informera sig (Bergström 2011, 487). 

 Men det finns också en baksida med de sociala medierna. Även om de bidrar till störst 

politisk deltagande, bidrar de med minst politisk kunskap (Dimitrova, Strömbäck, Nord 

och Shehata 2014, 110) och det ökade medieutbudet har också ökat publikens selektivitet, 

som nu kan välja och välja bort (Sternvik och Wadbring 2010, 158). Eftersom Internet 

tillåter större valmöjligheter för väljarna kan de rikta in sig på frågor de redan är 
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intresserade av och förbise resten (Hyun och Moon 2014, 699). Därmed skulle en person 

som saknar nyhets- och politiskt intresse helt kunna avskärma sig.  

 Kontroverser har uppstått om förväntningar av Internets utveckling och hur det kan 

komma att påverka det medborgerliga och politiska livet. Anhängarna till en utopisk syn på 

Internet hyllar de många tekniska möjligheterna samt den sociala potentialen som de tror 

kan öka det politiska engagemanget och deltagandet. Anhängare till en dystopisk syn ser 

Internet som ett socialt hot, som avskärmar människor från det “verkliga” livet eller till och 

med hotar den välmående demokratins grundstenar (Bakker och de Vreese 2011, 4). 

 Forskare behöver göra mer empirisk forskning för att bättre förstå hur sociala medier 

influerar det demokratiska deltagandet (Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg 2013, 

22). 

2.2	  Andra	  informationskanaler	  

En bärande tanke inom forskningen om digital politisk kommunikation är att den 

offentliga arenan håller på att utvecklas genom politiska partier, sociala rörelser, 

intresseorganisationer och privatpersoner med hjälp av olika digitala 

kommunikationstekniker - såsom webbplatser, bloggar, mikrobloggar och sociala 

nätverkssajter (Strömbäck och Nord 2013, 92). Det är alltså inte bara i de traditionella och 

i de sociala medierna som väljare kan få information om politik. Även via andra 

informationskanaler, såsom exempelvis politiker, partiers hemsidor och fyrtorn kan väljarna 

få information, därför blir det viktigt för oss att även undersöka dessa informationskanaler. 

 Ofta talar man om att det vi inte upplever själva får vi ta del av via medier av något slag 

eller via andra människor som berättar det för oss (Wadbring och Ödmark, 2014, 202). 

Det är inte bara medierna, utan också andra människor, som länge har ansetts vara viktiga 

när opinioner skapas. De människorna kallas opinionsbildare eller fyrtorn (Carlsson och 

Koppfeldt 2003, 107-108; Graffman 2008, 30).  Det finns två typer av fyrtorn, de man 

litar på och de som kan locka till att ”kolla upp” något. Det är sällan etablerade kändisar 

fungerar som fyrtorn av den första typen, till exempel programledare eller krönikörer, utan 

det är snarare ens föräldrar och/eller kompisar, verkliga eller virtuella (Graffman 2008, 30).  

 De sociala medierna har kommit att bli en viktig distributionsform för nyheter och det 

är här opinionsledarna kommer in i bilden (Wadbring och Ödmark 2014, 203). I och med 
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de sociala medierna kan nu alla bli en opinionsbildare på nätet och de som redan var 

etablerade opinionsbildare kan nå fler via fler plattformar.  

 Detsamma har kommit att gälla med partiernas egna hemsidor och politiker på sociala 

medier. Precis som för flera användningsområden på nätet ökar besöken på de offentliga 

sajter som mätts i SOM-undersökningen 2010. Särskilt tydligt är detta för politiska partiers 

hemsidor, drygt en fjärdedel hade i någon utsträckning besökt dem (Bergström 2011, 482). 

 Användningen av digitala medier har växt stadigt över tid under valkampanjer. Det 

startade 1992 med Clinton-kampanjen. Kampanjinformation placerades på nätet trots att 

bara ett fåtal av väljarna hade tillgång till nätet (Bimber och Davis 2003, 21). I dag kan 

inget parti eller kandidat vara med i ett val utan att "vara online" och forskarna är i princip 

överens om att effekterna från internet och internetverktyg på politiska kampanjer kommer 

öka exponentiellt på alla nivåer (Trent och Friedenberg 2008, 408). 

 Väljare kan också välja att ta del av politisk information genom de mer traditionella 

tillvägagångsätten, det vill säga via torgmöten och politiska broschyrer. Under valet 1994 

var de vanligast förekommande tillvägagångssätten, när det gäller att kontakta väljarna, att 

dela ut broschyrer och att hålla torgmöten (Johansson 1999, 281), men de metoderna anses 

i dag vara förlegade. Nya grupper attraheras genom att byta ut broschyrer och torgmöten 

mot kommunikation via nätet (Nord 2009, 327-328).  

3.	  STRUKTURELLA	  FAKTORERS	  PÅVERKAN	  

3.1	  Klassindelning	  

När samhällsvetenskapliga forskare eller myndigheter beskriver hur människor delas in i 

hierarkier eller skikt i samhället används olika klassifikationer, även kallat klasser 

(Bengtsson 2010, 22). En klass är en stor grupp av människor som befinner sig i en likartad 

ekonomisk situation, något som starkt påverkar deras livsstil. Tillgångar, kapital och yrke är 

den huvudsakliga grunden för klasskillnader (Giddens och Sutton 2013, 310). 

 Det finns flera olika typer av klassindelningar (Giddens och Sutton 2013, 307-333; 

Bengtsson 2010, 23). Ett exempel är ESEK som vi kommer använda oss utav när vi delar 

upp våra intervjupersoner i olika klasser. ESEK är ett klassifikationsschema som är ett 
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resultat av utvecklingsarbete inom EU och fungerar som en internationell standard för 

socioekonomisk indelning (Bengtsson 2010, 23). 

 ESEK bygger på tre grundvalar. Den första är huruvida man är företagare eller anställd. 

Den andra är huruvida man har en arbetsledande befattning eller inte, det vill säga ens 

anställningsstatus. Den tredje delen är en översättning av yrkesgrupper till en internationell 

standard för yrkesklassificering.  Den består av totalt 10 klasspositioner, vilka ofta slås 

samman till tre mindre specifika; tjänstemannaklassen, mellanliggande klassen och 

arbetarklass (Bengtsson 2010, 23).  

 Fördelningen mellan de olika kategorierna, av de svenska medborgarna, påminner i dag 

i stora drag om formen på ett timglas. En klasstruktur som är tjockare i övre och nedre 

delen, samt tunnare på mitten, 35 % tillhör tjänstemannaklassen, 25 % mellanliggande 

klasser och 41 % arbetarklassen (Bengtsson 2010, 25). 

3.2	  Att	  styras	  av	  sin	  bakgrund	  

Människor i de olika socioekonomiska klasserna har särskilda livsstil- och 

konsumtionsmönster, ett exempel är att akademiker inom den statliga sektorn ofta har en 

mer hälsosam och aktivt livsstil jämfört med de andra klasserna (Giddens och Sutton 2013, 

325). Detta är viktigt för vår studie då detsamma gäller när det kommer till 

mediekonsumtionen, exempelvis tenderar tjänstemän att ha ett nyttobetonat användande 

av medier, medan arbetare tenderar att ha ett mer nöjesbetonat användande (Bergström 

2010, 170). 

 I och med att människorna i de olika klasserna tar del av medier i olika stor 

utsträckning bidrar det till en kunskapsklyfta i samhället. Klyftorna vi ser mellan de olika 

samhällsklasserna kan dessutom komma att öka. Den allmänna generationsförändringen vi 

ser - som går mot ett klart minskat nyhetsintresse (Sternvik och Wadbring 2010, 168) - har 

gett upphov till en oro om en ökad politisk ojämlikhet (Holt, Ljungberg, Shehata, 

Strömbäck 2013, 20). Beroende på när man är född är man uppvuxen i olika mediesystem 

och det spelar roll för hur man sedan kommer att konsumera medier (Andersson och 

Wadbring 2008, 91-107; Aroldi och Colombo 2007, 34-44). Internationella 

forskningsresultat visar till och med att förstärkningen av de befintliga klyftorna är starkare 

än mobiliseringen, och i det avseendet spelar klass roll (Bergström 2010, 173). 
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 En annan anledning till att just klass är viktig i vår studie är för att det också gör 

skillnad i människors politiska deltagande (Bergström 2010, 170). Samhällsvetenskapens 

bäst etablerade resultat är att socioekonomiskt resursstarka medborgargrupper deltar 

politiskt i högre utsträckning än vad resurssvaga gör (Bengtsson 2010, 22). Utgår vi från 

ESEK är tjänstemannaklassen en resursstark medborgargrupp, medan arbetarklassen är en 

resurssvag.  

 Tidigare forskning har dessutom påvisat ett mycket tydlig samband mellan 

utbildningsnivå och politiskt intresse (Oskarson 2010, 210) och eftersom det i dag finns 

lite som tyder på att nätet skulle medverka till att skillnader beroende på klassposition 

skulle minska, förväntas klyftan mellan informationsstarka och informationssvaga bestå, 

samt eventuellt öka (Bergström 2010, 181-182).  

3.3	  Föräldrars	  politiska	  påverkan	  

Klasstillhörigheten är inte den enda strukturella faktorn som påverkar oss människor och 

våra politiska val. Hur pass intresserad av politik en person är har nämligen också visat sig 

ha samband med graden av politiskt intresse i uppväxthemmet och detta har varit stabilt 

över tid. Det finns emellertid en risk att personer som själva är politiskt intresserade 

överskattar det politiska intresset i uppväxthemmet, liksom personer med lågt politiskt 

intresse underskattar det politiska intresset i uppväxthemmet. Som lösning på det 

problemet kan uppväxthemmets intresse för samhällsfrågor efterfrågas, genom att delas upp 

i “intresset för kultur, utbildning, socialt engagemang samt för världen omkring oss” 

(Oskarson 2010, 213). 

 Ytterligare en strukturell påverkan på människors val av parti under ett val är politiska 

ideologier. Enligt statsvetaren Herbert Tingsten består en politisk ideologi av tre olika 

element. Den första är de grundläggande värdepremisser som ideologier vilar på, det vill 

säga hur man definierar människans natur och rättvisa. Den andra är vilka 

verklighetsomdömen ideologin visar upp – till exempel påståenden om olika företeelser och 

förhållanden i samhället. Det tredje och sista elementet är de konkreta rekommendationer 

och handlingsförslag ideologin ger - exempelvis hur statsskicket ska se ut i samhället 

(Bergström och Boréus 2008, 151). 

 Personer kan identifiera sig med olika politiska ideologier, men på senare tid har det 

politiska engagemanget ändrats. Unga känner generellt sett att de inte kan identifiera sig 
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med något av riksdagspartierna (Johansson 2007, 65-66). Många människor befinner sig i 

centrum på vänster-högerskalan. De uppfattar sig varken som tillhörande vänstern eller 

högern (Holmberg 2002, 75). 

 De vi intervjuat kan ha styrts primärt av sitt politiska engagemang och sin ideologiska 

övertygelse, det är viktigt att vara uppmärksam på då det kan göra andra 

informationskanaler, som exempelvis sociala och traditionella medier, sekundära. 

3.4	  Social	  rörlighet	  

Social rörlighet eller social mobilitet är ett centralt område inom klassforskningen. Mer 

allmänt avser social rörlighet att individer har möjlighet att förflytta sig mellan olika nivåer 

i den sociala hierarkin; en förflyttning som kan ske under en persons livstid eller mellan 

generationer. Det är framför allt genom högre utbildning och förvärvsarbete som en ny 

klassposition kan uppnås (Bengtsson och Berglund 2010, 30). Med social rörlighet avses i 

vilken grad en människa kvarstår i eller rör sig från sin ursprungsklass. Det handlar om i 

vilken utsträckning som klasstrukturerna i ett visst samhälle är öppna eller stängda. Vid hög 

relativ rörlighet är klasstrukturen öppen. Ens sociala position är då inte förutbestämd 

beroende på vilken klass man föds in i. Är klasstrukturen däremot stängd har människor 

enbart begränsad möjlighet att förändra sin klasstillhörighet (Bengtsson och Berglund 

2010, 31). 

Det här är viktigt i vår studie då våra intervjupersoner, det vill säga 18-åringarna, 

nu tilldelas samma klasstillhörighet som sina föräldrar då de fortfarande bor hemma, men 

att de samtidigt befinner sig på gränsen till vuxenlivet och därmed kan komma att göra en 

så kallad klassresa inom de närmaste åren.  

Men det är inte alla samhällsvetare som utgår från att människors klasstillhörighet 

spelar roll. Det ifrågasätts starkt och många samhällsvetare menar att klass hör till ett 

förgånget industrisamhälle. Människor i dag lever i stället i individualiseringens tidevarv där 

de själva kan styra över sina egna liv, identiteter och grupptillhörigheter (Oskarson, 

Berglund och Bengtsson 2010, 9). 
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4.	  INDIVIDUALISERINGEN:	  ATT	  VÄXA	  UR	  SIN	  KLASS	  

4.1	  Vad	  är	  individualiseringen?	  

Sedan andra världskriget, eller mer specifikt efter välfärdsstatens uppkomst på 60-talet, har 

västvärlden genomgått en individualiseringsprocess (Bjur 2009, 39). Den svenska 

individualiseringsprocessen har inneburit en övergång från familj till individ; från socialt till 

individuellt; samt från kollektivt och lokalt till individuellt förankrade värderingar, normer 

och beteendemönster (Bjur 2009, 46). 

 Som ett resultat av övergången från ett modernt industriellt samhälle till ett post-

industriellt samhälle har traditionella sociala sammanhang och grupperingar såsom klass, 

familj, kön, religion och region ifrågasatts. Traditioner upprätthålls eller upphävs. 

Människor behöver inte längre följa sina föräldrars fotspår, utan ställs istället inför flera 

valmöjligheter; hur ska jag leva mitt liv, vem vill jag bli och vad vill jag uppnå? (Bjur 2009, 

39-40). Människor som lever i individualiseringens tidevarv kan själva styra över sina egna 

liv, identiteter och grupptillhörigheter. Det är därför vissa forskare starkt ifrågasätter 

betydelsen av klass och menar att det hör till ett förgånget industrisamhälle (Oskarson, 

Berglund, Bengtsson 2010, 9). 

I takt med individualiseringen och den enskilda individens självständighet, har även 

samhället blivit mer jämställt. Den kvinnliga frigörelsen är en följd av bland annat 

ifrågasättandet av könsroller, äktenskap och kärnfamiljen samt utbyggandet av välfärd i 

form av social- och äldreomsorg (Bjur 2009, 44-45).  

 Då vi vill jämföra om det är struktur- eller individfaktorer som spelar störst roll när det 

kommer till hur unga tar del av politik är en förståelse för hur individualiseringen påverkat 

det västerländska samhället en förutsättning.  

4.2	  Individualiserad	  politik	  och	  mediekonsumtion	  

I och med individualiseringen har människors förtroende, intresse och engagemang för 

politik förändrats, dessutom har medieanvändningen börjat ta en annan form. Tillgången 

på högre utbildning för alla har ökat, genom expandering av collage och universitet samt 

utvecklingen av individualiserade system som studielån. Samtidigt har många studier visat 

på ett minskat politiskt förtroende i de flesta länder, främst till följd av ökad utbildning och 
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ökad individualisering. Det är emellertid främst bland de unga välutbildade som det 

politiska förtroendet minskar, inte bland samhällets resurssvaga grupper (Oskarson 2010, 

215).  

 Könsskillnaderna i politiskt intresse har under de senaste decennierna minskat 

betydligt. Orsaken är den ökade jämställdheten, såväl i utbildningssystemet och på 

arbetsmarknaden (Oskarson 2010, 211). 

 Individualiseringen har också påverkat vårt politiska engagemang. Under 1900-talet var 

konflikterna mellan vänster- och högerpartierna tillsammans med stad- och landsbygd 

centrala. På senare tid har betydelsen för de frågorna minskat och därför har också det 

politiska engagemanget förändrats. Unga känner inte längre att de kan identifiera sig med 

något av riksdagspartierna. Istället är det enfrågerörelserna som har fått ett uppsving, till 

exempel genom miljörörelser (Johansson 2007, 65-66) 

 Medieanvändningen skiljer sig beroende på vilken nivå människor väljer att utbilda sig 

på. Medel- och högutbildade är mer benägna att använda sociala medier än lågutbildade, 

medan skillnaden är mindre tydlig mellan högre utbildningskategorier. Det bör nämnas att 

bland de lågutbildade finns många äldre. I gruppen unga lågutbildade (födda 1977-1994) 

använder samtliga svarande sociala medier medan det i gruppen äldre högutbildade (födda 

1918-1945) endast är 27 procent som gör detta (Gustafsson och Höglund 2011, 514). 

5.	  FÖRSTAGÅNGSVÄLJARNA	  I	  MEDIESAMHÄLLET	  

I det här avsnittet kommer vi redovisa för tidigare forskning om de unga i dagens 

mediesamhälle. Det var nämligen den oroande utvecklingen på just detta område som 

sådde fröet för denna uppsats från första början.   

 Vi vet redan att det finns en skillnad i såväl mediekonsumtion i allmänhet, som 

nyhetskonsumtion i synnerhet, beroende på ålder och generation (Sternvik och Wadbring 

2010, 158). Det finns också tydliga skillnader mellan yngre och äldre generationer vad 

gäller att ta del av politiska nyheter i traditionella medier å ena sidan, och sociala medier å 

andra sidan (Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg 2013, 30). Internet och alla dess 

online-applikationer används till största delen av yngre personer (Bakker och de Vreese 

2011, 3). 
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 Det har även uppstått kontroverser mellan de optimistiska och de pessimistiska 

tolkningarna av västländska demokratiers utveckling, något som blir mest framträdande när 

det kommer till debatten om ungas politiska deltagande. Forskare pekar alarmerande på de 

ungas sjunkande politiska engagemang. Ungdomar har ett minskat intresse av 

konventionella typer av politik, såsom att rösta i valen och vara medlemmar i partier. Till 

och med de typer av politiskt deltagande som framtagits framför allt för att engagera just 

unga personer verkar ha misslyckats. På kort sikt finns det alltså anledningar att vara 

pessimistisk angående politiskt deltagande bland dagens unga (Amnå och Ekman 2014, 4). 

 I en studie från år 2000 fann Carpini att unga vuxna i USA - jämfört med äldre 

generationer - i lägre utsträckning tenderade att lita på andra medborgare, vara intresserade 

av politik, känna skyldigheter i association till medborgarskapet, läsa tidningen, titta på Tv-

nyheter, rösta i valet samt engagera sig ideellt eller politiskt (2000, 341). Soule fann i 

studien “The American Freshman”, att “ingen generation under de senaste fyrtio åren haft 

så lågt politiskt intresse som de unga vuxna” (2001, 4). Även Scheufele och Nisbet fann att 

respondenter som huvudsakligen använde Internet för underhållning tenderade att se sig 

mindre viktig i sin roll i den demokratiska processen och dessa var även mindre kunniga 

om aktuella händelser (2002, 55). 

 I samhället finns olika mediegenerationer, det vill säga att människor tar del av medier i 

olika utsträckningar beroende på vilken generation de tillhör. Med mediegenerationer 

menas att det medielandskap man växt upp i spelar roll för hur man kommer ta del av 

medier (Sternvik och Wadbring 2010, 160), både över och bortanför individegenskaper, 

som kön, social status och utbildning. Att medielandskapet spelar roll då det pratar till 

diskussionen om homogeniseringen av mediesystem och mediemiljö. Vissa medielandskap 

uppmuntrar till politisk kunskap - andra inte. Vissa medielandskap kan skapa större 

kunskapsklyftor än någonsin tidigare (Strömbäck och Shehata 2011, 127-128) och aldrig 

tidigare har det varit lättare att undvika nyheter i ett medielandskap som i dag (Bennett och 

Iyengar 2008, 707-709). Gustafsson och Höglund definierar den mediegeneration mellan 

åldern 17-34 år som internetgenerationen (2011, 513). Att olika mediegenerationer beter 

sig olika innebär emellertid inte att generationerna är homogena. Inom varje generation 

finns exempelvis socioekonomiska skillnader (Sternvik och Wadbring 2010, 160). Mot 

bakgrund av det förändrade medieutbudet, har den sammanlagda medieanvändningen 

blivit allt mer fragmentiserad. Vi ägnar allt fler kanaler allt mindre tid. Samtidigt har vanan 
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att ta del av nyheter framför annat utbud i medierna minskat - särskilt bland unga (Sternvik 

och Wadbring 2010, 159). 

 Nätet är i första hand de ungas arena (Bergström 2011, 487) och den yngsta gruppen 

använder sociala medier i ett politiskt syfte betydligt oftare än alla andra åldersgrupper 

(Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg 2013, 30). Sociala medierna lockar även fram 

alternativa former av aktivism bland grupper av unga människor (Mesch och Coleman 

2007, 35-46). Den politiska kraften i sociala medier för de yngre generationerna ska därför 

inte undervärderas, speciellt inte i skenet av de nyss nämnda insikterna om den unga 

generationen, samt den ökade betydelsen av Internet som den primära källan av politisk 

information (Dimitrova 2013, 1571). 

 Lozanovski och Wadbring har i studien “Unga nyheter” undersökt hur unga tar del av 

nyheter på sociala medier och traditionella medier. De har bland annat kommit fram till att 

ungdomar använder flera olika medier samtidigt, ibland även samtidigt som de exempelvis 

umgås med vänner. Både sociala medier och traditionella nyhetsmedier ingår i vardagen för 

alla ungdomar de frågat. Det visade sig även att de unga underskattade sin användning av 

medier, flera av dem svarade i en enkät att de inte använde medier dagligen, men när de 

sedan förde dagbok över sin medieanvändning visade det sig att det var just vad de gjorde. 

Nyhetskonsumtion handlar helt enkelt inte för de unga om ett medvetet, målorienterat 

beteende. En annan anledning till att de inte anser att de använder medier dagligen kan 

vara att de unga väljarna inte heller har samma syn på vad en nyhetstidning är som de äldre 

generationerna. De ser till exempel inte Aftonbladet.se som en tidning, utan en del av 

surfrundan (2013, 27-31). 

 Det framkom även att unga har ett ointresse av att ta del av nyheter. De förstår att det 

är viktig, men tar sig inte tid till det på grund av ointresse (Lozanovski och Wadbring 

2013, 33). Ungdomar känner inget behov att uttrycka åsikter offentligt eftersom de känner 

att de inte har tillräckligt med kunskap att bemöta en djupare argumentation och därför 

pratar de inte om nyheter generellt på sociala medier (Lozanovski och Wadbring 2013, 47). 

Unga konsumerar främst nyheter när de har tråkigt och vill fördriva tid och upplever att 

nyheterna i tidningar kräver förkunskap för att förstås. Tv-nyheter är inget de själva söker 

upp (Lozanovski och Wadbring 2013, 33-34). Trots ungas ointresse av traditionella 

nyhetsmedier är det ändå de traditionella plattformarna som dominerar deras medieutbud, 
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men det skulle kunna förklaras med att de ännu inte har ett eget hushåll (Lozanovski och 

Wadbring 2013, 32). 

 Andra sätt för de unga att hitta nyheter är via personliga kontakter (Lozanovski och 

Wadbring 2013, 48) och via Facebook, där deras vänner lägger upp länkar och sprider 

nyheter på det sociala forumet (Lozanovski och Wadbring 2013, 40). Frekvent användning 

av sociala medier bland unga medborgare kan alltså fungera som en utjämnare i termer av 

motiverande av politiskt deltagande (Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg 2013, 1).  

 

  *  *  * 

 

Sammanfattningsvis behöver medborgare ta del av politik och delta politisk i någon 

utsträckning för att vi ska få en funktionell och välmående demokrati, och där har 

medierna en viktig roll. De måste ge medborgarna den informationen de behöver för att de 

ska kunna bli självstyrande. Men det är många faktorer, både strukturella och individuella 

faktorer som spelar in för huruvida medborgare väljer att ta del av den informationen eller 

inte.  

 Samtidigt tenderar unga, de som växt upp med Internet, att skilja sig från tidigare 

generationer när det kommer till att ta del av medier och politisk information. Ingen 

generation har uppmätt så lågt politiskt intresse under de senaste 40 åren som dagens unga 

och de tar del av politiska nyheter i traditionella medier i lägre utsträckning än äldre 

generationer.  Genom att intervjua dem blir det möjligt för oss att åtminstone i någon 

utsträckning få en uppfattning om deras attityder gentemot politik och varför de väljer bort 

vissa medier framför andra.  

 I följande kapitel kommer vi först presentera vårt val av metod för materialinsamling, 

för att sedan analysera resultatet från intervjuerna med tolv förstagångsväljare om hur de tar 

del av politisk information.  
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IV.	  METOD	  OCH	  MATERIAL	  	  

I ovanstående kapitel har vi visat på forskning som redan fanns om förstagångsväljare och 

mediekommunikation. Nu ska vi redogöra för hur undersökningen har genomförts. Vi 

börjar med att resonera kring val av metod.  

6.	  VAL	  AV	  METOD	  

Vi valde att använda oss av samtalsintervjun då vi ville fånga in de otippade svaren, kunna 

ställa uppföljningsfrågor till intervjupersonerna och eftersom vi ville ha med bakgrunden 

till de val förstagångsväljare gjorde både i sitt partival och varför de valde vissa 

informationskällor framför andra. 

 Vi valde också just samtalsintervjun för att vi ämnade bygga vidare på den tidigare 

forskningen, som främst varit kvantitativ och för att vi ville synliggöra hur fenomenet 

gestaltar sig, snarare än frekvensen. Alltså att visa mer på djupet hur förstagångsväljarna 

tänker kring politik, sina val och sin medieanvändning. 

 Vi valde samtalsintervjuer framför enkäter och fokusgrupper av flera anledningar. Dels 

för att Internet och sociala medier är ett så naturligt inslag i ungas vardag, vilket försvårar 

konkretisering i en enkät; dels för att personliga intervjuer är av naturliga skäl bättre när det 

handlar om frågor som eventuellt behöver upprepas, utvecklas och förklaras (Esaiasson et 

al. 2007, 235); och för att vi inte ville ha några fasta svarsalternativ. Vi ville kunna ställa 

öppna frågor och få mer utförliga svar och samtalsintervjun är dessutom den överlägset 

bästa metoden för att undvika missförstånd och hantera språksvårigheter, något som är bra 

då vi ämnade intervjua minst en person med utländsk bakgrund och personer av olika grad 

politiskt intresse (Esaiasson et al. 2007, 235-236).   

7.	  URVAL	  
Efter att vi bestämt oss för att genomföra samtalsintervjuer var det dags att välja ut vilka vi 

skulle intervjua, det vill säga vilka som skulle ingå i urvalet som skulle representera vår 

population.  
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 Då vårt syfte från början var att analysera förstagångsväljare började vi med att 

definierade vilka de var. Vi valde de personer som innan valet hösten 2014 aldrig tidigare 

hade röstat i ett riksdagsval. Det vill säga personer födda mellan den 20 september 1992 

och den 14 september 1996.  

 Vi valde sedan att bara intervjua personer ur den yngsta årskullen av 

förstagångsväljarna, personer födda 1996. Vår undersökning skulle genomföras på tolv 18-

åriga gymnasieelever i Sundsvall. 

 Varför vi valde just personer födda 1996 var dels då de är minst två år yngre än de 

personer som använts i den tidigare forskningen vi tagit del av, dels för att de i allra högsta 

grad tillhör internetgenerationen och har växt upp i en värld där Internet och sociala 

medier ständigt varit närvarande, samt dels för att denna generation är vår framtid och 

deras förhållningssätt till massmedier, sociala medier och politik därför bör studeras, då 

detta kan ge viktiga indikationer för framtiden. 

 Varför vi bara valde ut 18-åringar som gick på gymnasiet var helt enkelt för att de är 

lättare att nå än andra 18-åringar i stort och i och med att de går på gymnasiet gjorde dem 

det också möjligt för oss att redan på förhand göra ett strategiskt urval utifrån vilken 

utbildning de läser. Vi valde att ha en jämn fördelning av studie- alternativt 

yrkesförberedande gymnasieprogram. På så vis kunde vi möjliggöra att få med väljare från 

så många socioekonomiska grupper som möjligt. 

 Anledningen till varför vi ansåg att det var viktigt att få med personer från alla 

socioekonomiska grupper, var att vi ville kunna besvara frågeställningen gällande 

strukturella faktorers påverkan på dels förstagångsväljarnas mediekonsumtion, dels deras 

beslut inför det svenska riksdagsvalet 2014. Har klassen verkligen spelat ut sin roll i makten 

över unga väljare i och med den individualiserade medieanvändningen och politiken.  

 Vi valde också att ha en jämn könsfördelning bland våra intervjupersoner. Det var för 

att könsskillnader har noterats i användandet av sociala medier. Andelen kvinnor som 

använder sociala medier är nämligen större än andelen män och kvinnor uppdaterar 

dessutom sina profiler oftare än män (Gustafsson och Höglund 2011, 514). Kvinnliga 

Internet-användare är också mindre involverade i politisk kommunikation på nätet, medan 

män oftare deltar i politiska diskussioner och debatter på nätet (Mesch och Coleman 2007, 

35-46).  
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 Vi valde sedan strategiskt ut sex gymnasieprogram, tre studieförberedande och tre 

yrkesförberedande, för att få en spridning i urvalet. Ur vardera klass valde vi att intervjua 

två personer, totalt tolv. En tjej och en kille ur vardera klass, med undantag för två av de 

yrkesinriktade programmen. Ur frisörprogrammet, som är ett kvinnodominerat program, 

intervjuade vi två tjejer. Ur byggnadsprogrammet, som är ett mansdominerat program, 

intervjuade vi två killar.  

 För en presentation av samtliga tolv intervjupersoner hänvisar vi till Bilaga 1. 

8.	  GENOMFÖRANDET	  

8.1	  Insamling	  av	  materialet	  	  

Utifrån våra frågeställningar utformade vi vår frågemall (Bilaga 2). Efter det testintervjuade 

vi en förstagångsväljare innan den första intervjun utfördes, detta för att säkerställa att 

frågorna gick att förstå.  

 Vi kontaktade först rektorerna på de berörda gymnasieskolorna, Hedbergska och 

Västermalm. Om vi hade gjort om studien skulle vi hoppat över detta steg och kontaktat 

mentorerna för de berörda klasserna direkt, då detta skulle sparat både tid och arbete för 

rektorerna och oss själva. Från rektorerna begärde vi ut klasslistor, utifrån vilka vi sedan 

gjorde vårt urval. 

 Ur vardera klassen valde vi ut fyra elever, två som vi ville intervjua i första hand samt 

två reserver, ifall de först två inte ville/kunde medverka. I de fyra klasserna med jämn 

könsfördelning valdes två tjejer och två killar ut; naturprogrammet, samhällsprogrammet, 

ekonomiprogrammet samt handelsprogrammet. Ur två yrkesförberedande program med 

ojämn könsfördelning gjordes kritiska urval; vi valde ut fyra tjejer ur frisörprogrammet och 

fyra killar ur byggprogrammet. Här uppstod emellertid lite problem. Det fanns ingen 

tredjeårsklass på frisörprogrammet, däremot fanns en klass som gick andra året, där två av 

tjejerna hunnit fylla 18 och var röstberättigade. Dessa två tjejer intervjuades, men om de 

inte hade velat/kunnat hade vi ersatt frisörprogrammet med antingen 

omvårdnadsprogrammet eller stylistprogrammet.  

 Förutom vilken utbildning våra intervjupersoner valt att gå, använde vi oss också av 

klasslistorna för att få spridning i urvalet.  Baserat på deras namn kunde vi få en spridning 
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baserad på etnicitet, något som emellertid var en etnisk avvägning. En person med ett 

svenskklingande namn kan ha bott i Sverige en kortare tid än en person med ett 

utländskklingande namn som fötts i Sverige och vice versa. Vi ville emellertid inte riskera 

att få ett allt för homogent urval, utan att det skulle finnas spridning i vårt urval, därför 

ansåg vi att det var nödvändigt. I samtliga urval hade minst en av de fyra ett utländskt 

klingande namn.  

 De tolv intervjuerna delades upp mellan oss två. På en vecka var alla intervjuer gjorda 

och transkriberade. Intervjupersonerna informerades om studiens syfte och deras 

anonymitet. Intervjuernas längd varierade mellan en kvart för de som var minst villiga att 

utveckla och reflektera, upp till en knapp timme med de som reflekterade mest. Här gick 

det att se ett mönster som emellertid var föga förvånande. Villigheten att utveckla och 

reflektera hängde ihop med ett högt politiskt intresse, medan ovilligheten hängde ihop med 

ett lågt politiskt intresse.  

 Samtliga intervjuer transkriberades i ett och samma dokument som vi båda hade 

tillgång till, där vi generöst markerade mer eller mindre relevanta stycken. I ytterligare ett 

dokument delades de relevanta styckena in under olika kategorier; sociala medier, 

nyhetsmedier, andra informationskanaler, uppväxt och föräldrar, vänner, samt 

beslutsfattande; med tillhörande underkategorier. 

8.2	  Sammanställningen	  av	  resultaten	  	  

När vi var klara med insamlingen av materialet och hade delat in citaten efter de olika 

kategorierna var det dags att sammanställa vårt resultat. Detta gjordes genom noggrann 

läsning av intervjusvaren, på jakt efter likheter och skillnader.  

 Vi upprättade en tabell där information om intervjupersonernas klasstillhörigheter, grad 

av politiskt intresse, typ av gymnasieprogram samt huruvida de planerar att studera vidare 

eller inte, framkom.  

 Vi utgick från klassifikationsschemat ESEK (Bengtsson 2010, 23), när vi kategoriserade 

in våra intervjupersoner i antingen tjänstemannaklassen, mellanliggande klassen eller 

arbetarklassen, baserat på föräldrarnas utbildning och yrke, samt familjens bostadsform och 

i vilket område bostaden låg. 

  ESEK använde vi även för att i vårt resultatskapitel kunna dra slutsatser om olika 

företeelser hos de unga som kunde bero på klasstillhörighet.   
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 Efter att vi tilldelat samtliga intervjupersoner en klasstillhörighet var det dags att även 

dela in dem efter politiskt intresse. Vi började med att definiera tre nivåer av politiskt 

intresse; mycket intresserad, ganska intresserad och inte intresserad. De som sa att de var 

politiskt intresserade, och sedan svarade på våra frågor på ett sådant sätt som också 

bekräftade det, valde vi att kategorisera som mycket politiskt intresserad. Sedan använde vi 

oss av Amnå och Ekmans sätt att se på politisk passivitet, det vill säga avsaknaden av 

uppenbar aktivitet, för att dela in alla våra intervjupersoner som svarade att de inte var 

politiskt intresserade. De personerna som Amnå och Ekman kallar för genuint oengagerade 

och desillusionerade medborgare valde vi att lägga samman i gruppen “inte politiskt 

intresserade”. De som Amnå och Ekman kallar för “standby”-medborgare, de som håller sig 

informerade om politik, möter politiska frågor i det vardagliga livet och är villiga och 

kapabla att delta om det skulle behövas fick bli de vi valde att kategorisera som ganska 

politiskt intresserad (Amnå och Ekman 2014, 9).  

 I vårt resultats- och analyskapitel valde vi att redovisa varje citat tillsammans med 

intervjupersonens tilldelade siffra, kön, gymnasieprogram, klasstillhörighet samt 

information om huruvida personen planerar att studera vidare efter gymnasiet eller inte. 

Dessa egenskaper anser vi är de mest relevanta för vårt syfte, med undantag för kön. Den 

tilldelade siffran är tänkt att användas för att enklare hitta den enskilda intervjupersonen i 

presentationen av intervjupersonerna (Bilaga 1).  

 Vid två tillfällen i resultats- och analyskapitlet valde vi att redovisa relativt många citat. 

Det var dels om hur och när våra intervjupersoner använder sociala medier, samt våra 

intervjupersoners förtroende för mediers politiska bevakning. Dessa två avsnitt var för våra 

frågeställningar centrala frågor och vi valde att redovisa fler citat eftersom alla, oberoende av 

politiskt intresse eller klass, gav en enhetlig bild som svar på frågan. Vi ville visa på hur 

etablerad just den åsikten var hos personer med i övrigt väldigt olika egenskaper och 

bakgrunder.  

 När vi skrev in citaten i resultatdelen valde vi att korrigera en del av dem. Vi ändrade 

språkfel för att öka läsbarheten.  

 Vi definierade vad som ska räknades som struktur- respektive individfaktorer, för att 

det skulle bli tydligt för både oss själva och de som ville ta del av vår uppsats. Vi utgick från 

att det strukturella är det du inte kan påverka själv medan det individuella är det som du 

kan påverka själv. Under strukturella faktorer placerade vi in; klasstillhörigheten, då 
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ungdomarna hittills inte haft någon chans att göra någon klassresa utan har tilldelats 

föräldrars klasstillhörighet; föräldrar och deras mediekonsumtion, då man inte kan välja 

familj eller sina föräldrars vanor; boende då det kan påverka vilken skola de gått i under 

uppväxten; ideologisk övertygelse, för att det delvis är en följd av hur man vuxit upp; och 

delvis fyrtorn.  

 Fyrtornen kan dock vara både strukturella och individuella, och det är just i övergången 

mellan de strukturella och individuella faktorerna som vi valt att redovisa våra resultat om 

fyrtorn.  

 Fyrtorn kan innefatta föräldrar, som du inte valt själv, men även exempelvis vänner, 

som du kanske bara delvis valt själv. Dina vänner kan du ha träffat för att ni bor i samma 

område och därför hamnade i samma klass i grundskolan, ni kanske läser samma 

gymnasieprogram och alltså delvis kan ha liknande intressen, eller så kanske ni älskar 

samma fotbollslag och träffades i hejarklacken under en match. Fyrtorn kan även vara helt 

individuella, då de kan vara opinionsledare som du själv valt att följa i olika medier. I vårt 

resultat skiljer vi därför på ”fyrtorn i vänskapskretsen” och ”offentliga fyrtorn”. 

 De strukturer vi valde att definiera som individuella var utbildning, allmänbildning, 

politiskt intresse, politiskt engagemang, den egna medieanvändningen samt förtroende för 

mediers politiska bevakning.  

8.3	  Begreppsvaliditet	  och	  extern	  validitet	  	  

När det var dags att dra slutsatser utifrån vårt resultat sammanfattade vi dem genom att 

besvara en frågeställning i taget. Vi kunde då konstatera att operationaliseringen vad god, 

att alla tre frågeställningar gick att besvara och att vårt insamlade material därmed håller 

god kvalitet i förhållande till både vårt syfte och våra frågeställningar.  

 Då vi frågat både om de ungas användning av traditionella medier, sociala medier och 

andra informationskanaler kunde vi jämföra de svaren med varandra. Därmed kunde vi 

besvara på den första frågeställning, det vill säga hur förstagångsväljarna använder medier 

och andra informationskanaler för politiska ändamål.  

 Vår andra frågeställning, vilken viktighet förstagångsväljarna tillskriver de olika 

informationskanalerna, kunde vi besvara då vi bad samtliga intervjupersoner att rangordna 

användningen av de olika informationskanalerna i relation till varandra när det kommer till 

politisk information.  
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 Eftersom vi kunde jämföra hur de unga tar del information om politik i både 

traditionella medier, sociala medier samt i andra informationskanaler både online och 

offline, med vad de tillhör för klass, vad de studerar, huruvida de planerar att studera vidare 

samt om de anser sig vara allmänbildade, kunde vi svara på den tredje frågeställningen. När 

vi jämförde svaren mot varandra kunde vi se vilka indikatorer det finns på att strukturella 

respektive individuella faktorer spelar roll för mediekonsumtionen och för graden av 

politiskt intresse. 

 Det finns en enad bild av att ett slumpmässigt urval på ett stort antal analysenheter är 

överlägset bäst i generaliseringssynpunkt (Esaiasson et al. 2007, 156) och eftersom vi gjorde 

ett strategiskt urval och endast använde oss av tolv intervjupersoner blev statistisk 

generalisering omöjlig vilket vår studie förlorar på. Däremot har vi, genom vårt val av 

metod, kunnat gå på djupet, något som vi vunnit mycket på. Vårt resultat är inte 

generaliserbart för populationen svenska förstagångsväljare, men vi menar emellertid att 

resultatet från intervjuerna med de tolv förstagångsväljarna i Sundsvall kan tänkas säga 

något om åtminstone förstagångsväljare i andra medelstora svenska städer.  
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V.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

Nu har det blivit dags att presentera resultaten från vår studie. På vilket sätt tar då 

förstagångsväljarna del av politisk information?  

 Nedan följer först en kort sammanfattning av våra tre frågeställningar. Därefter 

kommer vi börja med att beskriva individuella faktorer, det vill säga förstagångsväljarnas 

politiska intresse och politiska deltagande. Sedan gör vi en djupare analys av våra 

frågeställningar.  

 Anledningen till att vi valde att börja med just informationen om intervjupersonernas 

politiska intresse och politiska deltagande var att graden av politiskt intresse visade sig ha 

stor betydelse för många av de frågor vi ställde till intervjupersonerna, kanske främst 

medieanvändningen. Distinktionen mellan de personer som är politiskt intresserade och de 

som inte är det, är alltså den första och kanske den mest grundläggande vi gör i detta 

kapitel och är därför viktig att bära med sig för att få förståelse för resten av resultatsdelen.  

 Första frågeställningen handlar om hur förstagångsväljare använder medier och andra 

informationskanaler för politiska ändamål. Den andra frågeställningen handlar om vilken 

viktighet som förstagångsväljarna tillskriver medier och andra informationskanaler. Den 

tredje frågeställningen rör vilka indikatorer det finns på att strukturella respektive 

individuella faktorer spelar roll för förstagångsväljarnas mediekonsumtion och för det 

politiska intresset.  

 Som tidigare nämnts i metodkapitlet, varierade längden på intervjuerna beroende på 

intervjupersonernas egenuppskattade allmänbildning och grad av politiskt intresse.   

 I resultatet och analysen kommer vi hädanefter tala om våra intervjupersoner som 

antingen inte intresserade, ganska intresserade eller mycket intresserade av politik. Dessa 

kategoriseringar definieras i metodkapitlet.  

9.	  INDIVIDUALISERADE	  FAKTORER	  

Vi kunde se en tydlig fördelning gällande allmänbildning; de som går ett yrkesinriktat 

gymnasieprogram upplever inte själva att de är allmänbildade, med ett undantag - en av de 

få som vill studera vidare efter gymnasiet. 
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 Däremot svarade samtliga som går ett studieinriktat gymnasieprogram att de känner sig 

ganska eller mycket allmänbildade. Det är även de som själva anser sig vara allmänbildade 

som är ganska eller mycket politiskt intresserade. Alla tycker dock, oavsett om man anser 

sig vara allmänbildad eller inte, att det är viktigt att vara det. En återkommande anledning 

till detta är för att det blir enklare att föra en diskussion.  

 
Politik är ju absolut allmänbildning, men allmänbildning är ju så mycket mer. Sådant man ska 

veta för att kunna föra ett samtal om vad som händer. Jag pratade med någon kompis om något 

jag hade läst om Nordkorea och så hade den ingen koll liksom. Hur kan man inte veta det, 

tänkte jag då. Jag blir jätteirriterad över personer som inte sätter sig in i viktiga saker som politik. 
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 
Jag känner inte att ett kriterium för att vara allmänbildad är att man är jätteinsatt i 

samhällsfrågor, typ huruvida man ska ha en sjätte jobbskatteavdrag eller inte. Men man ska ha ett 

bra hum om vad man tycker, för att kunna diskutera väsentliga saker. Jag uppskattar de 

personerna, de är lättare att ha en vettig diskussion med.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Det blir lättare att prata med folk.  
3: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Det är ju inte dåligt att vara det, man uppfattas väl som trovärdig. 
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Klasstillhörigheten visade sig spela stor roll när det kommer till graden av politiskt 

intresse. Samtliga som uttryckte att de var politiskt intresserade tillhör tjänstemannaklassen 

eller den mellanliggande klassen. Av de som inte var intresserade av politik, alternativt 

ganska intresserade, återfanns alla i arbetarklassen. 

 Alla tycker det är viktigt att rösta och ansåg att det var mer eller mindre självklart att 

göra det i det svenska riksdagsvalet 2014.  

 
Jag tycker att eftersom vi har rösträtt och alla får rösta är det viktigt att man utnyttjar den 

chansen. För att om man inte har röstat har man ingen rätt att komma och gnälla sen om det inte 

är som man vill ha det. 
7: Kille, naturprogrammet, arbetarklass, studera vidare 
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Ja, det är jag absolut! Började tänka på att få rösta när jag var liten, när det var val. Då berättade 

mamma att det är val var fjärde år, och då räknade jag ut när jag skulle få rösta och att jag skulle 

fylla 18 år på sommaren innan valet.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Däremot var det en av intervjupersonerna som inte röstade i riksdagsvalet trots att hon 

ansåg att det var viktigt att göra det. Enligt henne var det något man gjorde när man blir 

vuxen, något som hon inte ansåg sig ha blivit ännu.  

 
Jag visste inte vilka jag skulle rösta på och så där. När man blir äldre så förstår man mer och då 

tänker man mer på “vad som är bättre för landet och så”.  
11: Tjej, frisörprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 

 Även en av de andra förstagångsväljarna drog samma slutsats när hon pratade om 

hennes 27-åriga bror som ännu inte röstat i något riksdagsval.  

 
Han tänkte väl att politik var en sådan där “vuxengrej” och han har väl inte velat växa upp. 
10: Tjej, samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

10.	  EGNA	  MEDIEVAL	  	  

I det här kapitlet kommer vi beskriva våra intervjupersoners medieval och 

medieanvändning för politiska ändamål. Vi börjar med traditionella nyhetsmedier, sedan 

sociala medier, följt av andra informationskanaler och avslutningsvis konventionella typer 

av politik utanför medierna.  

 I takt med att medieutbudet ökar, ökar även publikens selektivitet, som nu kan välja 

och välja bort, både vad gäller traditionella nyhetsmedier och sociala medier. Det är de 

redan välinformerade som är mest intresserade av att skaffa sig än mer information. 

Eftersom Internet tillåter större valmöjligheter för väljarna kan de rikta in sig på frågor som 

de redan är intresserade av och förbise resten. Därmed skulle en person som saknar nyhets- 

och politiskt intresse helt kunna avskärma sig. (Sternvik och Wadbring 2010, 158-161; 

Hyun och Moon 2014, 699; Bergström 2010, 170)  
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10.1	  Traditionella	  medier	  

Vi kunde se att de som är mest politiskt intresserade tar del av fler nyhetsmedier än de som 

inte är intresserade. Hos de politiskt intresserade är det dessutom en större variation av 

medier; såsom SVT, SR P3, Sundsvalls Tidning, Dagens Industri och Expressen.  

 Aftonbladet är det överlägset vanligaste nyhetsmediet bland våra förstagångsväljare – 

samtliga tar del av nyheter via Aftonbladets mobilapplikation. Det finns emellertid en 

skillnad i hur ofta de tillfrågade använder den. Några läste i den flera gånger dagligen, 

medan vissa knappt öppnade den överhuvudtaget. För vissa användes det som tidsfördriv i 

väntan på bussen, medan andra bara gick in ifall de fick en “flash”-notifikation i sin mobil.  

 Majoriteten av 18-åringarna kollade också på Tv-nyheterna, men då högst ett par 

gånger i veckan, exempelvis i samband med reklam- och nyhetspausen på TV4 på 

lördagskvällarna. Några såg även på Tv-nyheterna tillsammans med sina föräldrar. Bara en 

av de tillfrågade kollade på Tv-nyheterna i stort sett varje dag.  

 Att traditionella nyhetsmedier skulle ingå i vardagen för alla ungdomar talar vårt 

resultat emot. Det kan emellertid vara för att våra intervjupersoner inte har reflekterat kring 

hur ofta de faktiskt tar del av dem. För precis som Lozanovski och Wadbring skrev 

underskattar unga sin användning av medier. Nyhetskonsumtion handlar inte för de unga 

om ett medvetet, målorienterat beteende (2013, 29-31). Våra intervjupersoner är även två 

år yngre än de som ingick i studien Unga Nyheter, det är möjligt att de har ett annat 

förhållningssätt till traditionella nyhetsmedier.  

 Det var väldigt vanligt att göra valkompasser inför valet. De som ansåg att 

valkompassets resultat var trovärdigt alternativt fick “rätt svar” var politiskt intresserade. En 

trolig anledning till detta kan tänkas vara att om man sympatiserar med ett visst parti, har 

man högst troligt någorlunda bra koll på partiets politik.  

 
Ja, det gjorde jag och jag blev det jag trodde också. Men jag tycker de där är så svåra, för det är så 

pass lite frågor så bara för att man håller med ett parti om en grej kommer de jättehögt upp, även 

om man i vanliga fall inte håller med dem alls. Men det måste ju vara få frågor för annars 

kommer ju inte folk orka sitta och göra dem.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Jag började med att göra en valkompass. Det gjorde jag redan innan EU-valet. Men jag kände 

inte riktigt att jag höll med till 100 procent. Jag visste inte riktigt vad just det partiet stod för 
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heller. Innan EU-valet hade vi en debatt på skolan, när olika politiker från olika partier kom hit, 

och jag tyckte att det var just det partiet jag hade fått i valkompassen som sa bäst grejer i den 

debatten. Då blev jag mer inne på det, började läsa mer på Internet. På deras hemsida, främst.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 

 De som inte höll med om valkompassens resultat var således de som var ganska politiskt 

intresserade eller inte alls politiskt intresserade. 

 
Det hjälpte mig inte. Det blev raka motsatsen till vad jag röstade på.  
3: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Svaret blev ett helt annat parti, som jag aldrig hade tänkt på. Kan det här stämma, tänkte jag. 

Men jag ändrade inte åsikt. Det var på Dagens Nyheter.   
1: Tjej, handelsprogrammet, Arbetarklass, ska studera vidare 

 
Ja, jag gjorde typ 5 gånger men jag fick olika resultat varje gång. Så då tyckte jag inte det var 

pålitligt. Det kändes inte som en bra grund att stå på.  
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Det var två av de tillfrågade som kunde tänka sig börja prenumerera på en tidning när 

de flyttar hemifrån. Dessa två är båda mycket politiskt intresserade och har växt upp i ett 

hem med minst en dagstidning. Överlag är de dock skeptiska mot papperstidningens 

framtid.  

 
Jag tror nämligen inte att det är så många som har en vanlig tidning i dag.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Jag tror inte ens tidningar kommer finnas kvar, eller kanske. Men jag kommer läsa online.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Svårt att tro att det i framtiden finns några tidningar. Ser ut som det blir mer “technology”, så 

tidningar finns nog inte om tio år.  
11: Tjej, frisörprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 

 Väldigt många av våra intervjupersoner verkar tro att de medier de har i mobiltelefonen 

är sociala medier. Nästan alla svarade att de hade Aftonbladet när vi frågade vilket socialt 
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medium de använde. Det kan ha att göra med exempelvis Aftonbladets alla sociala 

funktioner, där du kan gilla, kommentera, och dela artiklar samt delta i undersökningar, så 

kallade “polls”. Det kan tänkas vara svårare för Internetgenerationens ungdomar att 

särskilja sociala medier från traditionella medier, då de konvergeras allt mer. Även 

Lozanovski och Wadbring kom fram till att de yngre generationerna inte ser Aftonbladet.se 

som en tidning, utan snarare som en del av surfrundan (2013, 31). 

 
Jag är inne på Facebook, Twitter, Aftonbladet, Expressen och ST.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Facebook, Twitter, Instagram, Aftonbladet, ST.  
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Just för att de unga kombinerar traditionella medier med sociala medier, genom att 

exempelvis länka artiklar, kan sociala medier användas för att unga ska få upp ögonen för 

saker. Hade artikeln inte länkats, hade de inte heller läst den. 

 
Jag har så många Facebook-vänner som delar och diskutera om sexism till exempel. Jag brukar 

läsa många av de debatterna som kommer upp. Majoriteten av inläggen som jag läser, som inte är 

på forumet Reddit alltså, handlar ofta om sexism och feminism. När mina vänner har 

kommenterat något sådant så kommer det upp, och då läser jag det.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Om någon retweetar saker så ser man det och läser på mer, och så ser man att folk länkar artiklar 

och sådant. Det gör jag också. 
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

10.2	  Sociala	  medier	  

Det är inte främst nivåerna av politiskt intresse och deltagande som utmanas, utan snarare 

attityderna gentemot politik som förändras (Bakker och de Vreese 2011, 3). Attityderna 

gentemot politiskt innehåll på sociala medier skiljdes väldigt mycket åt, beroende på 

personens självuppskattade allmänbildning, nyhetsintresse, politiska intresse och typ av 

gymnasieprogram - det vill säga främst de individuella faktorerna. Följande svar får 

illustrera attitydskillnaderna: 



Valet inför valet 
___________________________________________________________________________________ 

 

 31 

 
Mitt flöde består ju mest av politik när man ser vad jag följer.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 
På Instagram är det mest grejer som jag har valt, typ One Direction. Men på Facebook är det mer 

vad kompisar gör. Om jag ser något om politik på Facebook, bläddrar jag bara förbi. 
11: Tjej, frisörprogrammet, arbetarklass, inte studera vidare 

 

 Det var tydligt att sociala medier var ständigt närvarande i de ungas vardag. Precis som 

Lozanovski och Wadbring konstaterade i Unga nyheter använder ungdomarna flera olika 

medier samtidigt och ibland även samtidigt som de exempelvis umgås med vänner. De 

sociala medierna ingår i vardagen för alla ungdomar (2013, 27-29). 

 
Hela tiden, överallt.  
3: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Jag använder sociala medier på mobilen och hemma, på buss, träningen, i skolan.  
4: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Det är väl också en sådan där rutingrej, jag går in på Instagram, det är alltid något som händer 

där. Om det är något man vill dela med sig av så går man ju också in.  
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Ganska så ofta, i skolan bland annat. Men ofta checkar man lite på morgonen, någon gång vid 

lunch, lite på kvällen och sedan någon gång innan man går och lägger sig. Oftast kollar jag väl 

Facebook.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Ja, det är väl nästan överallt. Mobilen, datorn, surfplattan, när som helst man har tid att kolla. 
7: Kille, Naturprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Flera gånger per dag, i telefonen och på iPaden hemma och så, men det blir hela tiden. Man får 

ju notiser och så, så det är aldrig att man missar något.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
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Facebook använder jag bara om jag sitter ner någonstans, kanske hemma, kanske på lektion, i 

studenthallen. Då läser jag lite. På Instagram kollar jag ganska mycket, lägger upp bilder då och 

då. 
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Varje dag. Kanske flera timmar om dagen. Mest i telefonen. 
11: Tjej, frisörprogrammet, arbetarklass, inte studera vidare 

 

  

 De som är ganska eller mycket politiskt intresserade visade sig använda åtminstone två 

Av de som varken är politiskt intresserade eller känner sig allmänbildade används sociala 

medier enbart i underhållningssyfte. Personer som huvudsakligen använder Internet för 

underhållning tenderade att se sig mindre viktig i sin roll i den demokratiska processen och 

dessa var även mindre kunniga om aktuella händelser (Scheufele och Nisbet 2002, 55). 

 På frågan om vad som finns i de ungas flöden på sociala medier i allmänhet, samt när 

det kommer till politiskt innehåll i synnerhet, gjorde en mycket politiskt intresserad 

intervjuperson följande beskrivning: 

 
Generellt kan det vara lite kattklipp och lite Kim Kardashian. Det kan vara någon som delat 

någon artikel från Aftonbladet och skrivit “kolla, kolla, nu ska han hoppa”. Mer politiskt så är 

det ganska ofta krönikor som delas, mycket religion faktiskt. Nu ska vi inte vara fördomsfulla, 

men eftersom jag bor ute i Njurunda där det finns mycket bönder, Sverigedemokraterna fick 

väl kanske 15 procent, så är jag kompis med ganska många sådana på Facebook. Det blir en 

hel del religion. Marcus Birro skrev någon krönika om Islam för ett tag sedan och skrev väldigt 

kritiskt. Efter det blev han mordhotat 10 gånger på ett dygn, så det var en rad inlägg om det. 

Blev en hetsig diskussion om varför man kan säga så om islam, vissa tyckte att islam inte skulle 

vara här, andra tyckte att kristendomen inte är mycket bättre. Jag satt mest och läste vad de 

skrev, men jag kommenterade inte.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 

 Vi valde att återge svaret i sin helhet, då hans bildliga beskrivning innehåller flera 

punkter som bekräftas av flertalet intervjupersoner. Nedan utvecklas var punkt för sig.  

 

1. Flödena på sociala medier består av roliga klipp och fenomenet “katter”.  
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Det är en mix av seriösa grejer och roliga kattbilder.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Det brukar bara finnas videos som folk skickar och delar. Speciella klipp som folk vill se.  
4: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 
 
Alltså jämför man nu med innan jag blev politiskt engagerad så är det ju extremt stor 

skillnad. Då var det mest roliga klipp och roliga bilder som man bara gillar. De finns ju 

fortfarande kvar, men blandat med en massa politik.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

2. Att debatten kretsar kring Sverigedemokraterna. I landet i stort fick 

Sverigedemokraterna knappt 13 procent av rösterna i riksdagsvalet, men i gruppen 

förstagångsväljare 18-21 år var siffran fem procentenheter lägre, sju procent 

(Valmyndigheten, 2014; Sveriges Television, 2014). Flera av förstagångsväljarna 

som vi intervjuat har beskrivit att de allra flesta politiska diskussionerna på sociala 

medier handlar om Sverigedemokraterna. Att dessa diskussioner skulle ha något 

samband med valresultatet är självklart bara spekulationer, om än värda att nämna.  

 
På sociala medier så är allt typ bara mot Sverigedemokraterna, man skriver typ inget annat. 

Det var väldigt mycket negativt efter valet.  
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 
 
Det var bara svenskar eller invandrare som skickade videor om att du ska inte rösta på 

Sverigedemokraterna. Sådana videor brukade jag se.  
4: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 

3. Att läsa utan att kommentera. Det var tolv procent av personerna födda mellan 

1977 och 1994 som hade skrivit en debattartikel eller ett politiskt 

kommentarsinlägg 2010 (Gustafsson och Höglund 2011, 517). De allra flesta som 

vi intervjuat medger att de läser politiska diskussioner i kommentarsfält, men i stort 

sett alla avstår från att själv kommentera. Den främsta anledningen till detta verkar 

vara rädslan för responsen och oförmågan att bemöta en djupare argumentation, 

ifall en sådan skulle uppstå. Detta har även Lozanovski och Wadbring konstaterat 

(2013, 47). Det blir uppenbart att Internet som skulle fungera som ytterligare en 
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arena för dem som vill synas, diskutera och informera sig (Bergström 2011, 487), 

enbart utnyttjas av en mindre grupp redan politiskt intresserade människor.  

 
Jag kommenterar inte. För att folk inte ska tycka jag är dum i huvudet kan jag gilla något 

och gilla någon kommentar, då slipper jag kommentera så att folk inte hackar på mig.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
 
Jag vågar inte skriva om politik. Om jag publicerar något så kan jag säga något som andra 

inte tycker om, jag vill inte såra andra personer. 
1: Tjej, handelsprogrammet, Arbetarklass, ska studera vidare 
 
Jag brukar faktiskt aldrig kommentera. Jag brukar läsa om vad folk tycker, men jag 

kommenterar aldrig. Jag vill inte ha en massa hat mot mig. Jag vill bara veta vad folk tänker 

och känner.  
2: Kille, handelsprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Ibland kommer ju vissa som inte förstår vad feminism går ut på, typ töntiga hockeykillar i 

klassen. Har försökt debattera med dem men det går inte. De håller bara på och trycker ner. 

Jag har försökt, men jag kan inte ändra hela världen.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

4. Hetsiga “dagis”-diskussioner. Generellt har man en skeptisk inställning till de 

politiska diskussionerna på exempelvis Facebook.  

 
Risken är väldigt stor att det blir dagisnivå på debatterna om man gör det i 

kommentarsfälten. Det blir mer seriöst om man inte gör det över nätet. 
7: Kille, Naturprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 
 
Jag kan tycka att det är kul att diskutera och debattera, om det sker på en någorlunda 

professionell nivå. Sitter man på ett Internet-forum och anonymt skriver en massa “jag tycker 

si och du tycker så”, då blir det så låg nivå. Därför håller jag ganska låg profil på Facebook.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
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10.2.1	  Att	  följa	  politiker	  på	  sociala	  medier	  

2010 var det totalt sex procent av personerna födda mellan 1977 och 1994 som hade 

kontaktat politiker, varav två procent via sociala medier och fyra procent på annat vis 

(Gustafsson och Höglund 2011, 517). Det har tidigare konstaterats att det inte finns några 

könsskillnader för kontakter med politiker via sociala medier, men att andelen som har 

gjort detta är mycket liten. Att det är få personer som följer politiker på sociala medier blev 

tydligt i våra intervjuer. De som faktiskt aktivt valt att göra det är själva politiskt 

intresserade och politiskt aktiva. Gemensamt för dessa är även att de går ett studieinriktat 

gymnasieprogram och planerar att studera vidare. Tjejen som är aktiv moderat följer 

Moderaterna och Alliansen, tjejen som är aktiv inom Feministiskt Initiativ följer dessa på 

Instagram, Twitter och Facebook.  

 Två av killarna som går studieinriktat gymnasieprogram och följer på måfå Carl Bildt 

och Barack Obama, för att de kommit upp som “förslag på vad man kan följa”. De är 

ganska eller mycket politiskt intresserade, men inte politiskt aktiva. Detta verkar vara något 

man generellt inte lägger någon vikt vid/reflekterat kring. Vi märkte även att bara tanken 

på att följa en politiker på sociala medier var befängd, frågan möttes av skratt från många av 

de intervjuade och de ställde sig frågande till poängen med att göra det. Uppenbarligen 

utnyttjas möjligheten att få direktkontakt med politiker på sociala medier enbart av en 

mindre grupp redan politiskt intresserade människor. Förhoppningarna om att 

tillgängligheten som de sociala medierna erbjuder skulle öka kontakterna mellan politiker 

och medborgare tycks alltså inte ännu ha infriats, vilket även får stöd av (Gustafsson och 

Höglund 2011, 518). Utifrån vårt resultat ställer vi oss kritiska till att frekvent användning 

av sociala medier bland unga medborgare skulle fungera som en utjämnare vad gäller 

klyftan av politiskt deltagande (Holt, Shehata, Strömbäck och Ljungberg 2013, 1). 

De typer av politiskt deltagande som tagits fram främst för att engagera just unga på sociala 

medier verkar ha misslyckats (Amnå och Ekman 2014, 4). Personer som vi intervjuat från båda 

lägren, de politiskt intresserade och de politiskt ointresserade, tror emellertid att sociala medier 

har potential för att i framtiden engagera unga politiskt. Frågan är bara hur. 

 

Ja, sociala medier kan användas till att få unga politiskt intresserade om de kanske gör något 

speciellt för tonåringar. Nu är allt för vuxna, så då är det inte så intressant för oss. Nu är det bara 

jättelånga texter, men om de kanske tar och lägger upp bra bilder på Facebook så kanske man blir 

intresserad och läser mer sen. Att de riktar det mer mot ungdomar. 
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11: Tjej, frisörprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 

Det blir ju mer och mer sociala medier för unga, så jag tror absolut det kommer öka inför nästa 

val. Jag har en kusin som är elva, hon har alla sociala medier. Då tänker jag att om dem ser sådant 

redan när de är små, väcker man tankar hos dem, även fast det är långt kvar tills de får rösta. Jag 

tror inte man får elvaåringar att sätta sig och läsa tidningen på webben, men på Facebook 

kommer det ju automatiskt upp olika nyhetsgrejer. Kompisar som har gillat vissa saker, och så är 

man väl vän med sina föräldrar som kanske delar politik. 

10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

10.3	  Andra	  informationskanaler	  

10.3.1	  Offentliga	  fyrtorn	  

Det är inte bara medierna, utan också andra människor, som länge har ansetts vara viktiga 

när opinioner skapas. De människorna kallas opinionsbildare eller fyrtorn (Carlsson och 

Kopperfeldt 2003, 107-108; Graffman 2008, 30). Det finns två typer av fyrtorn, de man 

litar på och de som kan locka en till att ”kolla upp” något. Det är sällan etablerade kändisar 

fungerar som fyrtorn av den första typen, till exempel programledare eller krönikörer, det är 

snarare föräldrar och/eller kompisar, verkliga eller virtuella (Graffman 2008, 30).  

 När vi frågade våra intervjupersoner ifall de följer några fyrtorn, det vill säga några 

särskilda opinionsledare såsom enskilda journalister, bloggare eller komiker exempelvis, 

svarade de i princip alla nej direkt. Vissa, som var ganska eller mycket politiskt intresserade, 

ändrade sig sedan efter att ha fått följdfrågor och betänketid: 

 
Nej, tror inte det. Eller jo, några komiker som ändå är insatta i politik, typ Soran Ismail. Det 

finns säkert fler, kommer inte på några nu. Zara Larsson kanske, hon skriver mycket om 

feminism och så.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Vi får ha i åtanke att de kanske inte minns vilka de följer när frågan ställs så spontant. 

Ingen sade sig följa någon journalist, däremot verkade det vara mer populärt att följa öppet 

politiska komiker och artister. Utöver Soran Ismail och Zara Larsson nämndes även Marcus 
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Birro, Alexander Schulman och Gina Derawi. Från en av de mest politiskt intresserade 

personerna fick vi dock ett svar som skiljde sig markant från alla de övriga:  

 
Ja, Gud, jättemånga. Det känns som offentliga personer är mer öppna med vart de står i dag, typ 

Özz Nüjen. Jag tycker det är väldigt skönt att de gör det, för det blir som inspiration! 
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

Krönikorna från webbtidningen Nyheter24 nämndes av flera som ett slags fyrtorn. 

  
Det var mest från opålitliga källor som typ Nyheter24 och sådana sidor som folk länkade. Man 

läste det väl, men man tog inte till sig av det utan vände sig i stället till mer trovärdiga källor som 

t.ex. valdebatterna. 
7: Kille, Naturprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Det är främst krönikor som många delar från Nyheter24. 
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 

10.3.2	  Fyrtorn	  i	  vänskapskretsen	  	  
Journalister och olika offentliga opinionsledare verkar alltså bara ha etablerats som fyrtorn 

hos de som är ganska eller mycket politiskt intresserade. Däremot berättade 

intervjupersoner längst hela spektrumet av politiskt intresse att de antingen hade en vän 

som agerade fyrtorn, eller att de själva gjorde det. Via personliga kontakter har de hittat 

nyheter, när vänner lägger upp länkar och sprider nyheter på exempelvis Facebook 

(Lozanovski och Wadbring 2013, 40-48).  

 
Jag har en som är väldigt intresserad av politik faktiskt. Hon fick mig att bli lite mer intresserad. 

Hon kom alltid med nyheter, och frågade “Har du sett det här? Har du hört det här?”. Jag tänkte 

bara “vart får du allt det här ifrån?”, då brukade hon säga att “du ska inte bara titta på film, det är 

inte på riktigt, det här är på riktigt”. Hon är jätteduktig. Nu kan jag ge det tid, läsa nyheter. 

Förut struntade jag fullständigt i det, jag tyckte inte att det påverkade mig. 
1: Tjej, handelsprogrammet, Arbetarklass, ska studera vidare 

 
Ja, jag tänkte inte så ofta på sexism och feminism förut, men sen har jag en vän som är feminist. 

Han fick mig att bli mer insatt, lärde mig lite mer. Om någon drog ett sexistiskt skämt, typ “Är 
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du tjej eller?” så sa han till, han reagerade på sådana där små skämt. Så nu så gör jag inte sådant 

längre.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Att ha vänner som agerar fyrtorn verkar alltså ha en positiv effekt på det politiska 

intresset och deltagandet hos de som tidigare varit ointresserade.   

 2010 hade åtta procent av personerna födda mellan 1977 och 1994 uppmanat en vän 

att engagera sig politiskt på sociala medier, elva procent hade övertalat en vän på annat vis 

medan 81 procent inte övertalat någon alls (Gustafsson och Höglund 2011, 517). 

 
De som jag umgås mest med i klassen var inte särskilt intresserade av politik innan jag började 

prata mer om det. Då var de inte så intresserade, de frågade väl vad jag gjorde när jag var med 

Unga Feminister, men sedan när valet började närma sig så hade de fler frågor. Och då läste de på 

mer själv, och insåg att “det här är ju viktigt!”. Jag har också fått min bror som är 27 att rösta för 

första gången, min pappa har försökt jättelänge men det har inte gått. Jag har varit så arg på 

honom det senaste året. När han inte röstade i EU-valet så började jag typ gråta, haha. Hur kan 

du inte göra det, frågade jag, för jag fick ju inte ens.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 
Ja, jag påverkat dem på sätt och vis, längs höger-vänsterskalan. Men sedan har de fått sätta sig in i 

det själva.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Kompisar har frågat mig vad de skulle rösta på och då sa jag ”det här kan du ju rösta på om du 

vill”. För de flesta av mina kompisar väljer samma sak som mig. Om vi är på restaurang och jag 

säger “jag tar det här”, då tar de samma som mig.  
4: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

10.3.3	  Forum	  	  

Deltagande i grupper och forum online har positivt påverkan på politiskt deltagande bland 

unga (Bakker och de Vreese, 2011, 11-12). Å ena sidan verkar inte deltagandet i forum ha 

etablerats bland de förstagångsväljare vi intervjuat, då det var bara en av de tolv tillfrågade 

som frekvent brukade läsa i något forum eller var medlem i någon politisk grupp. Å andra 

sidan vittnade han om den positiva effekten forumet hade på hans politiska deltagande.  
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Jag läser på Reddit. Det är kul. Därifrån får jag mycket information också! Det är väl ungefär 

samma ämnen som diskuteras på Flashback, men Flashback är väldigt högerextremt, Reddit är 

mer tvärtom, mer liberalt. Där har jag blivit mer upplyst och öppen. Förut kunde jag vara emot 

något, utan att veta hur det känns för någon som är homosexuell eller kvinna till exempel. Ju mer 

man läser i forum, desto mer öppen blir man. Så därför röstade jag på det partiet som jag tycker 

står för det jag står för.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

10.3.4	  Politiska	  partiers	  hemsidor	  
En studie av det svenska riksdagsvalet 2010 visade att besök av politiska partiers hemsidor 

signifikant influerade det politiska deltagandet (Dimitrova, Shehata, Strömbäck och Nord 

2011). I vår studie var det knappt hälften av intervjupersonerna som besökt minst två eller 

alla riksdagspartiers hemsidor.  Samtliga av dem som besökte partiernas hemsidor var 

ganska eller mycket politiskt intresserade. Klasstillhörigheten hade inget med saken att göra, 

då alla klasser var representerade bland intervjupersonerna, men gemensamt för dem alla 

var att de läste studieförberedande program och planerar att studera vidare. 

 Vi jämförde gruppen som besökt partiers hemsidor med gruppen som inte gjort det. Vi 

ville se om de skiljde sig i andra former av politiskt deltagande, såsom att rösta, diskutera 

politik i sociala medier, följa politiker i sociala medier, deltagit i en demonstration eller 

gjort en valkompass. Grupperna skiljde sig inte åt nämnvärt. Möjligtvis var det en lätt 

överrepresentation av personer som läser studieförberedande gymnasieprogram som besökt 

hemsidorna.  

 De som hade besökt politiska partiers hemsidor gjorde det främst för att jämföra olika 

partier som låga varandra nära ideologiskt. Även för att partiernas egna hemsidor upplevs 

mer pålitliga än när vissa medier.  

 
Jag är rätt vänster så jag valde ju mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, så där 

har jag ju varit inne och läst. 
10: Tjej, samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 
Jag använder mig mest av partiers hemsidor. Eftersom där framgår det bäst vad de står för. 

Aftonbladet och Expressen och de brukar alltid formulera om en massa, så att man tar det på fel 

sätt.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
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 För de som inte hade besökt ett politiskt partis hemsida var bara tanken på att göra det 

ofta skrattretande. 

 
Nej, det har jag inte! Haha! 
11: Tjej, frisörprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 
 
Nej haha, det har jag inte. 
2: Kille, handelsprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

10.4	  Politik	  utanför	  medier	  

Antalet partimedlemmar har minskat avsevärt de senaste decennierna (Esaiasson och 

Westerholm 2006, 21) och unga känner inte längre att de kan identifiera sig med något av 

riksdagspartierna (Johansson 2007, 65-66). Endast en av de tolv tillfrågade 

förstagångsväljarna är medlem i ett politiskt parti. I vår studie var det allt som oftast bristen 

på intresset som var anledningen till att man inte gick med i något parti. De få som faktiskt 

kunde tänka sig att engagera sig politiskt, angav tidsbrist eller att man helt enkelt inte 

identifierade sig tillräckligt mycket med något parti, som anledning till att detta ännu inte 

skett.  

 
Jag är inte så engagerad. Det känns som om man är med i ett parti så måste man vara engagerad. 

Jag känner inte att jag har tid med det heller. 
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, studera vidare 
 

På fritiden så pluggar man och sen vill man lägga resten av tiden på kompisar och träning. Det 

känns inte som att tiden räcker till. 
7: Tjej, naturprogrammet, tjänstemannaklass, studera vidare 

 

 Drygt hälften av våra förstagångsväljarna hade varit på ett torgmöte. Gemensamt för de 

allra flesta var att de hade gjort det för att demonstrera mot Sverigedemokraterna och vända 

dem ryggen till. Där spelade klasstillhörigheten ingen roll. Det var flest från arbetarklass, 

men alla tre klasser var representerade. Den enda av dem som gick på ett torgmöte utan 

syfte att demonstrera mot Sverigedemokraterna var en tjej från arbetarklassen med ett litet, 

men inte uttalat, intresse för politik.  
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Jag var och lyssnade lite på en kvinna från Miljöpartiet som talade på torget i Sundsvall. 
1: Tjej, handelsprogrammet. arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Det var ingen av ungdomarna som läste några politiska broschyrer inför valet, förutom 

en kille från byggprogrammet som gick upp till kommunhuset för att läsa på om alla 

partier, något som emellertid tillhörde ovanligheterna. 

 
Jag tänkte från början att jag inte brydde mig, men sen tänkte jag att nu har jag ju bott här så 

länge, så nu kan jag ju göra det. 
4: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

11.	  MEDIERS	  VIKTIGHET	  OCH	  FÖRTROENDE	  	  

11.1	  Viktigaste	  informationskällan	  vid	  beslutsfattandet	  

Majoriteten av förstagångsväljarna som vi intervjuat ansåg att det var de traditionella 

medierna som var den viktigaste informationskällan för politisk information. Det var 

främst Tv-debatterna som hade starkt inflytande över de unga.  

 
Jag tror debatten var viktigast. Där är det bara politikerna som säger vad de vill göra. Det är inte 

någon som intervjuas kort i nyheter och lovar en massa saker, utan att något händer. På debatter 

kan de ifrågasätta varandra, säga att “förra mandatperioden lovade ni det här men det har inte 

hänt”, så jag lägger mer vikt vid Tv-debatter.  
1: Tjej, handelsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Alltså det som har fått mig att bestämma mig är nog debatterna på SVT och TV4. Hur de 

hanterar svåra frågor, hur de svarar. I tidningarna står det bara negativa saker, som “de här lovar 

det här, men det håller de inte”. I debatter får man mer höra vad de tycker om olika frågor.  
5: Tjej, ekonomiprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Nyhetsmedier skulle jag säga väger tyngre! Dels för att de känns mer pålitliga. I sociala medier är 

det ganska lätt att bara skriva vad man tycker och tänker, kommer det från medier känns det som 

att det ändå är granskat. Att det har en grund, det som sägs.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
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 Sociala medier var dock inte oviktigt, för de som studerar samhällsprogrammet var de 

till och med viktigast i beslutsfattandet. De som ansåg att sociala medier var ganska eller 

mycket viktiga är alla ganska eller mycket politiskt intresserade. Den främsta styrkan med 

sociala medier anses vara att de är mer personliga.  

 
Det var faktiskt sociala medier. Det kan vara engelska sociala medier också, forum som typ 

Reddit. Inte för att de snackar om partier, utan att jag har blivit mer upplyst och öppen. Så 

därför röstade jag på det partiet som jag tycker står för det jag står för.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Unga Feminister har ju alla möjliga konton på sociala medier; Facebook, Twitter och Instagram, 

så jag följer ju alla dem. Sociala medier hjälper ju verkligen. Sociala medier var viktigare än 

nyhetsmedier, för att det blir mer personligt. När det är personer man känner eller vet vilka de är, 

blir man lite mer påverkad.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Generellt har man emellertid, som tidigare nämnts, en skeptisk inställning till de 

politiska diskussionerna på sociala medier, exempelvis Facebook, då man tycker att de 

håller “dagisnivå” och således litar man inte på allt man läser i sociala medier, utan vänder 

sig istället till mer trovärdiga traditionella nyhetsmedier.  

11.2	  Förtroendet	  för	  traditionella	  mediers	  politiska	  bevakning	  
Av de som har förtroende för de traditionella nyhetsmediernas politiska bevakning var i 

stort sett alla ganska eller mycket politiskt intresserade. De återfanns i alla tre 

socioekonomiska klasser och samtliga läste ett studieförberedande gymnasieprogram.  

 Av de som inte har förtroende för de traditionella nyhetsmedier politiska bevakningar 

tillhör samtliga arbetarklassen. Här framträder dock tydliga könsskillnader i vårt resultat. 

Killarna har ett mycket lägre förtroende för medier och journalister än tjejerna. Hälften av 

dessa är inte politiskt intresserade, andra hälften är ganska intresserade. Ena hälften läser ett 

studieförberedande gymnasieprogram, andra hälften läser ett yrkesförberedande.  

 Många studier har tidigare visat på ett minskat politiskt förtroende i de flesta länder, 

främst till följd av ökad utbildning och ökad individualisering. Det är dock främst bland de 

unga välutbildade som det politiska förtroendet minskar, inte bland samhällets resurssvaga 

grupper (Oskarson 2010, 215). Om samhällets resursstarka grupper tenderar att ha lägre 



Valet inför valet 
___________________________________________________________________________________ 

 

 43 

politiskt förtroende, tenderar våra resurssvaga intervjupersoner att ha lägre förtroende för 

medierna och deras politiska bevakning. Gemensamt för alla med lägre förtroende för 

medierna är nämligen, förutom att de är killar, att de tillhör arbetarklassen.  

 
Politik för det mesta, det är mycket saker som de hittar på, det tror jag faktiskt. För att få något 

att skriva, haha.  
2: Kille, handelsprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Om någon säger något och så ändrar journalisterna vad de säger när de skriver det i tidningen. 
3: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Vissa tror jag på, men jag tror att vissa hittar på också. När de gäller viktiga saker som politik och 

utländska nyheter, då tänker jag att de ljuger.  
4: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Inte för alla som kallar sig journalister. Typ Aftonbladet och Expressen inom vissa saker. De vill 

ju att folk ska klicka på deras artiklar och kolla på deras debatter, så det kan ju vinkla lite för att 

få folk intresserade. Ofta känner man ju vilka man har förtroende för och inte.  
7: Kille, Naturprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Faktiskt inte, jag tror inte att det finns något nyhetsmedie som är helt neutralt. Vet inte varför, 

det känns bara inte så. Vissa ser man jättetydligt, typ Aftonbladet. De är ganska vänster. Sedan 

finns det mindre medier som är extremhöger, typ Fria tider och så.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 

 Tjejerna gav oss emellertid helt andra svar. De litar på att journalisterna är på plats och 

rapporterar om det som händer, och menar att medierna har möjlighet att korrigera ifall fel 

skulle uppstå. De säger sig även vara medvetna om att tidningarnas politiska färg, men att 

de ändå litar på det journalistiska innehållet.  

 Huruvida man har anser sig ha förtroende för mediernas politiska bevakning eller inte, 

beror även på vilken typ av nyhetsmedie det är. Å ena sidan hade i stort sett alla tillfrågade 

högt förtroende för debatterna på SVT, medan flera uttryckte att de inte litade på just 

kvällstidningarnas journalister.  

12.	  STRUKTURELLA	  FAKTORER	  



Kajsa Nordmark och Diana Savina 
___________________________________________________________________________________ 
 

 44 

12.1	  Ideologisk	  övertygelse	  	  

För de som redan långt innan det svenska riksdagsvalet 2014 bestämt vad de skulle rösta på, 

var det den ideologiska övertygelsen och det politiska engagemanget som vägde tyngst. För 

dessa var olika medierna sekundära.  

 
I nian och åttan när man läste om politik kunde man ju alltid komma hem och fråga mamma vad 

de olika grejerna betydde och vad partierna stod för. Då visade hon mig och var jag kunde läsa 

om det och redan då började jag ju gilla Moderaterna, som jag även röstade på.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Ja, förra året så gick jag med i Unga Feminister. Så det är mest därifrån, vi har haft jättemycket 

möten och massa aktioner där vi satt upp saker på stan och så. Då pratar man ju mycket om 

politik. Mest därifrån. Sedan har vi ju alla möjliga konton på sociala medier; Facbeook, Twitter 

och Instagram, så jag följer ju alla dem. Sedan läser jag tidningen och det har varit en del i skolan 

också.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 De som bestämt sig lång tid innan valet tillhörde den mellanliggande klassen och 

tjänstemannaklassen, var politiskt intresserade och politiskt aktiva, har växt upp med 

politiskt intresserade föräldrar och läser ett studieförberedande program.  

 När vi jämförde de som bestämt sig långt innan valet med de som inte gjort det, 

framkom att de som tillhörde mellanliggande klassen och tjänstemannaklassen bestämt sig 

långt innan. Ingen från arbetarklassen hade beslutat sig om vad de skulle rösta på innan 

valkampanjerna drog igång.  

12.2	  Föräldrars	  påverkan	  

Hur pass intresserad av politik en person är har visat sig ha samband med graden av 

politiskt intresse i uppväxthemmet och detta har varit stabilt över tid (Oskarson 2010, 

213). Vi kunde se att de som är mest politiskt intresserade hade minst en politiskt 

intresserad förälder.  

 
Ja, de är väldigt intresserade men mina föräldrar har också väldigt skilda åsikter. Min pappa är 

väldigt mycket till vänster och min mamma till höger.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
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Ja, mamma är det. Hon har ju varit med i Moderaterna i Sundsvall. Så hon var politiskt aktiv ett 

tag, men sen tog det för mycket tid och då slutade hon.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Min pappa är väldigt politiskt intresserad. Så jag har pratat mycket med honom.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 De förstagångsväljare som var minst politiskt intresserade hade minst en förälder som 

inte heller är politiskt intresserad. De två tjejerna som läser frisörprogrammet och de två 

killarna som läser byggprogrammet är inte politiskt intresserade, inte heller är deras 

föräldrar politiskt intresserade.  

 
Nej, hon är inte intresserad.  
3: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
De är inte intresserade skulle jag säga, men det tycker att det är viktigt att vara med och rösta, så 

det vet jag att de har gjort.  
12: Tjej, Frisörprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Man bör ha i åtanke att det finns en risk att personer som själva är politiskt intresserade 

överskattar det politiska intresset i uppväxthemmet, liksom personer med lågt politiskt 

intresse underskattar det politiska intresset i uppväxthemmet (Oskarson 2010, 213). 

 I vår studie framkom det även att folk med politiskt intresserade föräldrar har påverkats 

politiskt av sina föräldrar i högre utsträckning. 

 
Det är väl ganska mycket, om jag ska vara ärlig. Åt båda håll. Båda har väl försökt göra sitt typ. 

Om jag säger att “jag har kollat lite på de här” så får man en lektion om att “nej, det är fel, så här 

ska det var”. Sen om jag går till den andra och säger att “jag har kollat lite på de här” så får man 

en lektion om att “nej, det är fel, såhär ska det var”. Pappa är inbiten socialdemokrat och 

arbetare, han har kanske lite starkare åsikter än mamma. Jag klarar stå emot det hyfsat i alla fall. 

Man får ju ändå höra det från två olika perspektiv och det är ju bra i alla fall.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 
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Ja, till viss del. Men sedan försöker jag se till vad jag själv tycker och vill. Men det är klart, har 

man folk runt omkring sig som tycker lika är det väl lätt att det blir så från grunden, men man 

kan ju alltid ändra åsikt.  
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Han har aldrig försökt trycka på mig det, intresset har kommit av sig själv, men jag vet ju att han 

har koll och förut satt han alltid och läste tidningen och ibland visade han mig grejer han läste. Så 

han har ju försökt få mig intresserad, men aldrig som ett tvång liksom.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Ett av samhällsvetenskapens bäst etablerade resultat är att socioekonomiskt resursstarka 

medborgargrupper deltar politiskt i högre utsträckning än vad resurssvaga gör, medan 

frågan snarare är varför (Bengtsson 2010, 22). I vår studie framkom det sig att de som var 

ganska eller mycket politiskt intresserade tillhörde mellanliggande klassen och 

tjänstemannaklassen. 

 Det finns ett mycket tydlig samband mellan utbildningsnivå och politiskt intresse 

(Oskarson 2010, 210). Det framkommer även i vår studie, då föräldrarna till de mest 

politiskt intresserade förstagångsväljarna som läser ett studieinriktat gymnasieprogram, 

själva har högre utbildning i bagaget.  

 
Ja, han har högre utbildning. Någon universitetsutbildning. Han har ett eget företag.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 
Mamma pluggade ekonomi på gymnasiet och jobbar på skatteverket. Pappa pluggade på 

högskola och universitet ett tag tills han fick jobb. Han är chef på Skanska. 
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 

 Överlag framstår våra intervjupersoner som självständiga i sitt val. Trots att de kanske 

påverkats undermedvetet av strukturella faktorer under uppväxten, kände de flesta ändå att 

de kunde gå och rösta på det parti de kände var bäst i riksdagsvalet.  

 
Ja, föräldrarna har ju självklart haft inflytande, men jag skulle säga att jag fortfarande kunde gå 

och rösta på precis vad jag ville om det skulle vara så. 
7: Kille, Naturprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 
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Nej, jag tror att mina föräldrar inte har påverkat mig alls, de har låtit mig tänka själv. Det är mer 

mina vänner då. De är mindre blyga med att säga vad de tycker.  
9: Kille, Samhällsprogrammet, arbetarklass, ska studera vidare 

 
Ja, de sa ju vad de tyckte och så, men jag röstade på något helt annat som jag tyckte var bra.  
12: Tjej, Frisörprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Inom deltagandeforskningen finns det sedan länge påvisade samband mellan 

benägenheten att uttrycka sig politiskt eller utöva inflytande och olika sociala faktorer. 

Generellt kan man exempelvis säga att högutbildade är mer politiskt intresserade och deltar 

mer politiskt än lågutbildade (Oskarson 2010, 210; Gustafsson och Höglund 2011, 518). 

Motsvarande tendenser kunde vi se hos både våra intervjupersoner och deras föräldrar. De 

intervjupersoner som växt upp med politiskt intresserade föräldrar med högre utbildning, 

tenderar att läsa studieförberedande gymnasieprogram, känna sig mer allmänbildade och 

politiskt intresserade, samt i vissa fall även vara politiskt aktiva.  

 Tjänstemän tenderar att ha ett nyttobetonat användande av medier, medan arbetare 

tenderar att ha ett mer nöjesbetonat användande. Av de politiskt intresserade föräldrarna 

som påverkat de unga så prenumererar största delen av dem på tidningar.  

 
Båda mina föräldrar prenumererar. Och där är det ju olika tidningar. Hos pappa är det 

Dagbladet, för att “den är röd och den ska man ha”. Hos mamma är det ST, för “den är blå och 

den ska man ha”.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Sundsvalls tidning. 
8: Tjej, Naturprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 
Vi läser Sundsvalls Tidning och Dagbladet. Förut satt han alltid och läste tidningen och visade 

mig grejer han läste ibland. Så han har ju försökt få mig intresserad, men aldrig som ett tvång 

liksom. Det var ett eget val.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Det är två personer som lyssnar på Sveriges Radio P3 och de är båda mycket politiskt 

intresserade. I båda fallen är det deras föräldrar som fått dem att börja lyssna.  
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Vi lyssnar ofta på P3 hemma. Pappa har alltid lyssnat på P3, han förstår inte varför man ska 

lyssna på de där andra, typ Mix Megapol. Han tycker det är skitradio. Han har alltid lyssnat på 

det, jag har inte reflekterat över det innan men jag lyssnar ju också mycket hellre på det nu.  
10: Tjej, Samhällsprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 
Pappa tycker väldigt mycket om P3 Dokumentär. För att han tycker att det är kvalitet, intressant 

och lyssna på. Mamma vill mer avdramatisera politiken, hon vill lyssna på musik. Det brukar hon 

säga, ifall jag frågar om hon vill lyssna på P3 i bilen.  
6: Kille, ekonomiprogrammet, tjänstemannaklass, ska studera vidare 

 

 Bland de som inte är intresserade av politik och som tillhör arbetarklassen var det 

ovanligt med en prenumeration på någon tidning.  

 
Varken mamman eller syrran prenumererar på tidning och har aldrig gjort det.  
3: Kille, byggprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Nej, det gör dem inte, men jag vet att de brukar kolla mycket på Tv-nyheter. När de tittar på Tv-

nyheterna går jag till rummet. 
11: Tjej, frisörprogrammet, arbetarklass, ska inte studera vidare 

 
Nej, de prenumererar inte.  
12: Tjej, Frisörprogrammet, mellanliggande klass, ska studera vidare 

 

 Klasstillhörighetens avgörande roll ifrågasätts starkt av vissa som menar att klass hör till 

ett förgånget industrisamhälle. Människor i dag lever istället i individualiseringens tidevarv 

där de själva kan styra över sina egna liv, identiteter och grupptillhörigheter (Oskarson, 

Berglund och Bengtsson 2010, 9). Forskare har argumenterat för att Internet ska minska 

klyftorna mellan klasserna (Bergström 2010, 170), men i vår studie liksom i många andra, 

ser det snarare ut som att informationsklyftorna förstärks mellan tjänstemän och arbetare. 

Klyftan mellan samhällets informationsstarka och informationssvaga skulle därmed bestå, 

samt eventuellt öka (Bergström 2010, 181). 
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VI.	  SLUTSATSER	  OCH	  DISKUSSION	  

13.	  DEN	  UTKLASSADE	  INDIVIDEN	  

Syftet med vår C-uppsats var att analysera hur förstagångsväljare valde att ta del av politisk 

information.  

 Så hur såg den politiska kommunikationen ut? Ur ett långsiktigt samhällsperspektiv 

kan vi kan se ett direkt hot mot demokratin.  

 Vi har valt att även här dela in svaret efter de tre olika frågeställningarna.  

13.1	  Medier	  och	  andra	  informationskanaler	  för	  politiska	  ändamål	  

Att kampen om opinionen skulle ha vridits till medborgarnas och de politiska partiernas 

fördel (Negrine och Papathanassopoulos 2011, 48-51), är något som delvis får stöd av vår 

studie. Till medborgarnas fördel, ja, men inte till de politiska partiernas. Det blev även 

tydligt att Internet, som skulle kunna användas som ytterligare en arena för de som vill 

synas, diskutera och informera sig, enbart utnyttjas av en mindre grupp redan politiskt 

intresserade människor. 

 Det i särklass vanligaste nyhetsmediet är Aftonbladets mobilapplikation, som används 

av alla tillfrågade. Den främsta källan till politisk information inför valet var emellertid 

debatterna på TV.  

 Sociala medier är ständigt närvarande i våra intervjupersoners vardag. Många av dem 

har svårt att skilja sociala medier från de traditionella nyhetsmedierna och nämner 

Aftonbladet som exempel på sociala medierna de använder. En möjlig förklaring till detta 

är de traditionella nyhetsmediernas alla sociala funktioner. Det kan tänkas vara svårare för 

Internetgenerationen att särskilja de olika medierna, då de konvergeras allt mer. Genom att 

artiklar delas i sociala medier kan dock våra intervjupersoner få upp ögonen för politisk 

information. 

 Många medger att de läser politiska diskussioner på Facebook, men de allra flesta avstår 

från att kommentera. Den främsta anledningen till detta verkar vara rädslan för responsen 

och framstå som okunnig, att inte kunna bemöta en djupare diskussion ifall en sådan skulle 

uppstå.  
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 Trots att sociala medier erbjuder ökade möjligheter till kontakt med politiker är det 

bara ett fåtal redan politiskt intresserade och politiskt aktiva personer som faktiskt utnyttjar 

möjligheten, genom att följa politiker på sociala medier. För de allra flesta av våra 

intervjupersoner var bara tanken på att följa politiker i sociala medier befängd.  

 Fyrtornen, det vill säga opinionsledare, kan delas in i offentliga fyrtorn och fyrtorn i 

vänskapskretsen. De offentliga fyrtornen följdes främst av ganska eller mycket politiskt 

intresserade personer. Det handlar då främst om öppet politiska komiker och artister. Att 

ha vänner som agerar fyrtorn kan dock ha en positiv effekt på det politiska intresset och 

deltagandet bland de som tidigare varit politiskt ointresserade.  

 Utifrån vårt resultat ställer vi oss kritiska till att frekvent användning av sociala medier 

bland unga medborgare skulle fungera som en utjämnare vad gäller klyftan av politiskt 

deltagande, då de som faktiskt använder sociala medier för politiska ändamål främst är de 

som redan är politiskt intresserade.  

 Även i andra konventionella typer av politiskt engagemang var deltagandet lågt från 

våra intervjupersoners håll. En person var medlem i ett politiskt parti, en person hade läst i 

politiska broschyrer och bortsett från de som deltagit i torgmöten för att vända 

Sverigedemokraterna ryggen, var det bara en person som gått på ett politiskt torgmöte i 

syfte att informera sig. Då det politiska deltagandet utgör själva kärnan i en välmående 

demokrati, är våra resultat obehagliga ur ett samhällsperspektiv. Ett minskat politiskt 

intresse är nämligen ett direkt hot mot demokratin (Bakker och de Vreese 2011, 3).  

13.2	  De	  olika	  informationskanalernas	  viktighet	  

Högst förtroende hade våra intervjupersoner för debatterna i TV, det var även från dem de 

främst fick politisk information inför riksdagsvalet 2014. Gällande förtroendet för de 

traditionella nyhetsmediernas politiska bevakning uppvisade vår studie tydliga 

könsskillnader. Killarna hade, oavsett graden av politiskt intresse, mycket lägre förtroende 

för medier och journalister. Bland de som inte hade förtroende för de traditionella 

nyhetsmediernas politiska bevakning tillhörde samtliga arbetarklassen. Bland de som har 

förtroende kunde vi dock inte urskilja några klasskillnader, det enda de hade gemensamt 

var att de läste studieförberedande gymnasieprogram och ansåg sig vara allmänbildade.  

 Sociala medier var dock inte oviktigt. Särskilt inte hos de som läser 

samhällsprogrammet, de ansåg båda att sociala medier var viktigast. Generellt har man en 
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skeptisk inställning till de politiska diskussionerna på exempelvis Facebook som man tycker 

håller “dagisnivå” och enbart en av våra tolv intervjupersoner deltar själv i diskussionerna.  

 Att göra valkompass var väldigt vanligt, förtroendet för deras resultat skiljde sig dock åt, 

beroende på graden av politiskt intresse. De som ansåg att de fått rätt resultat var ganska 

eller mycket politiskt intresserade, en möjlig förklaring till det skulle kunna vara att de som 

är politiskt intresserade även i högre grad känner till partiernas ståndpunkter i olika 

sakfrågor. De som ansåg att de fått fel resultat i valkompassen var således de som inte var 

politiskt intresserade.  

 Lägst i rangordningen över vilka informationskanaler som varit viktigast i 

beslutsfattandet inför riksdagsvalet kom oftast informationskanalerna “offline”, det vill säga 

de konventionella typerna av politik. Ett tydligt undantag från detta gäller dock de två som 

var politiskt aktiva, hos dem vägde det politiska engagemanget och den ideologiska 

övertygelsen tyngst. Hos dessa var medierna sekundära.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt resultat konstatera att de traditionella medierna, 

trots våra intervjupersoners låga användning av dem generellt, behåller sin position som den 

främsta källan till politisk information i synnerhet. Det är positivt för demokratin då de 

traditionella mediernas främsta roll är att tillhandahålla medborgarna med den information 

de behöver för att bli självstyrande (Holbert 2005, 511) medan de sociala medierna inte har 

de ambitionerna. Men eftersom det är så pass många som saknar förtroende för de 

traditionella medierna och inte tar del av medier alls tappar ändå de traditionella medierna 

makt över medborgarna.   

13.3	  Strukturella	  och	  individuella	  faktorer	  i	  medieanvändning	  och	  politik	  

Både strukturella och individuella faktorer influerar hur förstagångsväljarna tar del av 

politisk information. Som en första distinktion kan sägas att de strukturella faktorerna, då 

främst klasstillhörigheten, har betydelse för användningen av traditionella nyhetsmedier, 

medan de individuella faktorerna har betydelse för användningen av sociala medier.  

 För att börja med de strukturella faktorerna spelar klasstillhörigheten och graden av 

politiskt intresse i uppväxthemmet stor roll för våra förstagångsväljares politiska intresse, i 

viss mån även för vilken typ av gymnasieprogram de valt samt för huruvida de planerar att 

studera vidare eller inte.  
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 Klasstillhörigheten spelar som nämnt även roll för användningen av traditionella 

nyhetsmedier, både gällande vilka, hur ofta och varför de användes, ett exempel är att 

samtliga som lyssnade på Sveriges Radio vittnade om att det var deras föräldrar som fått 

dem att börja. 

 Ytterligare ett exempel där de strukturella faktorerna spelar roll är i förtroendet för 

medier. Gemensamt för de som inte har förtroende för mediers politiska bevakning och för 

journalister är att samtliga tillhör arbetsklassen. 

 Om vi tittar på ideologisk övertygelse spelade både strukturella och individuella faktorer 

roll, samtliga av de som var ideologiskt övertygade tillhörde den mellanliggande klassen och 

tjänstemannaklassen (strukturellt) och har växt upp med politiskt intresserade föräldrar 

(strukturellt), men de är alla också politiskt intresserade (individuellt), politiskt aktiva 

(individuellt) och läser ett studieförberedande program (individuellt).  

 Här är ett exempel på hur både de individuella faktorerna och strukturella faktorer 

spelar roll för en och samma företeelse, det är varken svart eller vitt. Det är aldrig bara det 

ena, strukturella eller individuella faktorer, som ligger i grunden för hur en person väljer 

olika saker i livet.  

 Trots att vi kategoriserat politiskt intresse som något individuellt har samtliga som är 

politiskt intresserade minst en förälder som också är det (strukturellt) och tillhör antigen 

den mellanliggande klassen eller tjänstemannaklassen (strukturellt). Ytterligare ett exempel 

är att majoriteten i vår studie som läser yrkesförberedandeprogram tillhör arbetarklassen 

(strukturellt). Dessutom var det ingen från arbetarklassen som hade någon ideologisk 

övertygelse eller visste innan valkampanjerna drog igång vad de skulle rösta på i valet.  

 Några exempel på när en individuell faktor, här politiskt intresse, spelar roll för 

förstagångsväljarna är; hur många medier förstagångsväljarna tar del av, ju högre intresse 

desto fler medier; hur stor variationen i medieanvändningen är, ju högre intresse desto 

större variation; deras förtroende för traditionella medier, ju högre intresse desto större 

förtroende; och huruvida de följer politiker på sociala medier.  

 De individualiserade faktorerna spelar stor roll för attityderna gentemot politiskt 

innehåll på sociala medier hos våra intervjupersoner eftersom det skiljdes väldigt mycket åt 

beroende på personens självuppskattade allmänbildning, nyhetsintresse, politiska intresse 

och vilket gymnasieprogram de gick i. De som varken är politiskt intresserade eller känner 

sig allmänbildade använder sociala medier enbart i underhållningssyfte och bland de som 
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anser sig vara allmänbildade och ganska eller mycket politiskt intresserade ses sociala medier 

som ett bra verktyg för politiska ändamål.   

 Vad vi kan konstatera är att Internet skulle kunna bidra till att förstärka de 

informationsklyftor som finns mellan de olika klasserna (Holt, Ljungberg, Shehata, 

Strömbäck 2013, 20) eftersom klass spelar så stor roll för hur mycket förstagångsväljarna 

tar del av medier, både sociala och traditionella, men också att Internet har potential för att 

mobilisera yngre väljare (Bergström 2010, 170), men detta gäller i dagsläget främst de som 

redan är politiskt intresserade. Utifrån vårt resultat ställer vi oss även kritiska till att sociala 

medier kan antas kompensera för de unga medborgarnas minskade användning av 

traditionella nyhetsmedier (Holt, Ljungberg, Shehata, Strömbäck 2013: 20), då 

möjligheterna att ta del av politisk information via sociala medier bara utnyttjas av de redan 

politiskt intresserade.  

 Å ena sidan kan alltså de som är politiskt intresserade ta del av mer information, 

använda sociala medier som politiskt verktyg och erbjuds allt fler möjligheter till politiskt 

engagemang. Å andra sidan är den växande skaran människor som väljer att ställa sig 

utanför samhällsapparaten oroande. Som en följd av individualiseringen går vi idag mot ett 

minskat nyhetsintresse, politiskt förtroende och politiskt intresse (Holt, Ljungberg, 

Shehata, Strömbäck 2013, 20; Oskarson 2010, 215). Personer som saknar nyhets- och 

politiskt intresse kan i dag välja att helt avskärma sig från samhällsnyttig information. 

13.4	  Förslag	  för	  fortsatta	  studier	  om	  Internetgenerationen	  i	  framtiden	  

I vår studie valde vi att inte specifikt undersöka skillnader mellan könen, men allt eftersom 

vi gick igenom resultatet framkom saker som antydde på att det skulle vara intressant att gå 

djupare på just könsskillnaderna. I vår studie kunde vi nämligen se att de som var mest 

politiskt intresserade var tjejer, dessa var även de enda som var politiskt aktiva. De var även 

de enda som aktivt valt att själva följa politiker i sociala medier och den ena av dem var den 

enda av våra intervjupersoner som deltar i politiska diskussioner och debatter på nätet. Det 

är självklart för få intervjupersoner för att det ska gå att generalisera, men eftersom detta 

motsäger sig tidigare forskning om att män tenderar att lära sig mer om politik än kvinnor 

(Dimitrova, Strömbäck, Nord och Shehata 2014, 105), att kvinnor är mindre involverade i 

politisk kommunikation på nätet och att män oftare deltar i politiska diskussioner och 

debatter på nätet (Mesch och Coleman 2007, 35-46) skulle det vara väldigt intressant att 
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forska mer om de yngre väljarna har brutit den trenden eller om det bara var ett undantag i 

vår studie. Kan den ökade jämställdheten ligga bakom detta? 

 Ytterligare ett exempel på fortsatt forskning skulle vara att göra om vår studie på något 

äldre väljare. Det skulle nämligen kunna tänkas att vi hade fått fram ett annat resultat, i 

huruvida de strukturella och de individuella faktorerna påverkade väljarnas politiskt och i 

deras medieanvändning, om vi intervjuat personer upp till 25 år. I efterhand kan vi se att 

det hade varit att föredra för att se tydligare tendenser ur ett individualiseringsperspektiv. 

Dessa hade å andra sidan inte varit uppvuxna med sociala medier på samma sätt som 

dagens 18-åringar, men å andra sidan innebär det en viss säkerhet att fortfarande bo 

hemma och gå i skolan. Det är först när ungdomarna lämnar hemmet och går ut skolan 

som individualiseringen tar form. 

 Intervjupersoner vi har pratat med vars familj ursprungligen kommer från ett land 

utanför västvärlden, har mindre förtroende för politiker, mindre politiskt intresse och 

tenderar att tänka mer kollektivt, mer på andra än sig själv. Då individualisering främst är 

en västerländsk företeelse (Bjur 2009, 39), kan man diskutera att detta är en följd av att de 

kommer från länder runt där individualiseringen inte “slått igenom” på samma sett, där 

kollektivet fortfarande är viktigt. Det lägre politiska förtroendet och förtroendet för den 

tredje statsmakten, medierna, kan vara en följd av att ha vuxit upp i ett icke sekulariserat 

land där medierna servar en korrupt stat. Vad får det här för konsekvenser för den svenska 

demokratin? Hur kan vi säkerställa att relevant politisk information når alla medborgare? 

Även det låter vi framtida studier besvara. 
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VIII.	  BILAGOR	  

BILAGA	  1:	  

Presentation	  av	  intervjupersoner	  

1:	  Tjej,	  handelsprogrammet,	  Arbetarklass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig tjej som bor i Härnösand ensam i en lägenhet. Båda hennes föräldrar dog innan 
hon och hennes storebror flydde till Sverige från Kongo. Hon vet inte vad hennes föräldrar 
hade för utbildning eller vad de jobbade med.  
 Hon röstade i valet, men är inte politiskt intresserad.  
 När hon skulle ta sitt beslut ansåg hon att de traditionella medierna var den viktigaste 
informationskällan, då framförallt debatterna.  

2:	  Kille,	  handelsprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  inte	  studera	  vidare	  

 18-årig kille som bor i ett hus i Skönsberg med sina föräldrar och sina syskon. Hans 
mamma har universitetsutbildning och jobbar på sjukhuset, medan hans pappa har låg 
utbildning och jobbar på en pizzeria.  
 Han röstade i valet, men är inte politiskt intresserad. 
 När han skulle ta sitt beslut inför valet var hans föräldrar den viktigaste 
informationskällan. 

3:	  Kille,	  byggprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  inte	  studera	  vidare	  

 18-årig kille som vanligtvis bor i lägenhet tillsammans med sin mamma och sin 
lillasyster i en lägenhet i Bredsand. I bland bor han även kortare perioder hos sin storasyster 
i en lägenhet utanför Stöde. Hans mamma jobbar i dag inom hemtjänsten och saknar 
gymnasial utbildning.   
 Han är inte politiskt intresserad, men röstade i valet då han anser att det är viktigt.  
 För att bestämma vad han skulle rösta på använde han både sociala och traditionella 
medier, men ansåg att det var de traditionella som var viktigast.  

4:	  Kille,	  byggprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  inte	  studera	  vidare	  

 En 18-årig kille som flyttade ensam till Sverige från Afghanistan för sex år sedan. Hans 
pappa försvann under kriget medan resten av hans familj, syskon och mamma flydde till 
Iran och bor där i dag. Nu bor han i en lägenhet i Skönsmon tillsammans med två 
kompisar.  
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 Han visste inte vilken form av utbildning hans föräldrar hade, men gissade att de gått i 
grundskolan. Hans mamma är i dag arbetslös.  
 Han ansåg själv inte att han var politiskt intresserad, men efter att ha intervjuat honom 
placerades han i kategorin ganska politiskt intresserad.  
 För att bestämma sig för vad han skulle rösta på gick han upp till kommunhuset och 
läste på om alla riksdagspartier.  
 

5:	  Tjej,	  ekonomiprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig tjej som bor tillsammans med sina föräldrar i en bostadsrätt i Skönsmon. Båda 
hennes föräldrar gick ut gymnasiet och i dag jobbar hennes pappa som lastbilschaufför och 
hennes mamma i reception.  
 Hon röstade i valet. 
 Hon sa att hon själv inte var politiskt intresserad, men med tanke på hennes svar 
placerade vi henne i kategorin ganska politiskt intresserad.  
 När hon skulle bestämma vad hon skulle rösta på fick hon framförallt information från 
traditionella medier så som Tv-debatter tillsammans med daglig läsning av olika 
nyhetstidningar.  

6:	  Kille,	  ekonomiprogrammet,	  tjänstemannaklass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig kille med skilda föräldrar. Han bor delvis med sin pappa i en villa i Njurunda 
och delvis med sin mamma i en lägenhet på Norrmalm. Båda hans föräldrar gick gymnasiet 
och i dag jobbar hans pappa som beredare på ett hissföretag och hans mamma är chef på ett 
bankkontor.  
 Han röstade i valet och är mycket politiskt intresserad. 
 När han skulle bestämma sig för vad han skulle rösta på var de traditionella medierna 
viktigast då han anser att de är mer pålitliga än andra informationskällor.  

7:	  Kille,	  Naturprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig kille som bor tillsammans med sina föräldrar och två fosterplacerade ungdomar 
i ett hus utanför Njurunda. Båda hans föräldrar har gymnasial utbildning och jobbar i dag 
med familjehem.  
 Han säger själv att han inte är politiskt intresserad, men med tanke på hans svar på 
frågorna och placerade vi honom i gruppen ganska politiskt intresserad.  
 Han röstade i valet.  
 När han skulle bestämma sig för vad hans kulle rösta på var det de traditionella 
medierna som vägde mest, då framförallt valdebatterna. Men han säger också att inflytande 
från hans föräldrar gjorde att han redan hade en idé om vilken ideologi han hade och att de 
traditionella medierna då hjälpte honom välja mellan de partier som stod nära varandra 
politiskt. 
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8:	  Tjej,	  Naturprogrammet,	  tjänstemannaklass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig tjej som bor ihop med sina föräldrar och sin lillebror i ett hus i Skönsmon. 
Hennes mamma har gymnasial utbildning medan hennes pappa pluggade vidare på 
universitetet. I dag jobbar hennes mamma på Skatteverket och hennes pappa är chef på 
Skanska.  
Hon är mycket politiskt intresserad och identifierar sig starkt med Moderaterna.  
 Hon behövde inte bestämma sig innan valet vad hon skulle rösta på då hennes ideologi 
och starka partitillhörighet gjorde att hon, i flera år, redan vetat vad hon skulle rösta på. 
Därmed spelade medierna ingen roll för henne i hennes beslut.  
 Hon har påverkats starkt av sina föräldrar och då framförallt av sin mamma som varit 
politiskt aktiv under hela hennes uppväxt.  

9:	  Kille,	  Samhällsprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig kille som bor tillsammans med sina föräldrar i ett hus i Bydalen. Han vet inte 
vad hans föräldrar har för utbildning, men gissar att de inte läst något efter gymnasiet. I dag 
jobbar hans pappa på Din tur och hans mamma på sjukhuset. 
 Han röstade i valet och är ganska politiskt intresserad. 
 När han skulle bestämma sig för vad han skulle rösta på var det både traditionella och 
sociala medier som hjälpte honom, men framförallt de sociala medier, som exempelvis 
forumet Reddit.  

10:	  Tjej,	  Samhällsprogrammet,	  mellanliggande	  klass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-årig tjej som bor i ett hus på Västermalm tillsammans med sin pappa. Han hade läst 
på universitetet och jobbar i dag som entreprenör.  
 Hon röstade i valet och är mycket politiskt intresserad. 
 När hon skulle ta sitt beslut var det partitillhörigheten som spelade störst roll. Hon är 
medlem och politiskt aktiv i Feministiskt initiativ och hennes politiska engagemang vägde 
tyngst när hon skulle ta sitt beslut. Det viktigaste mediet var emellertid sociala medier. 

11:	  Tjej,	  frisörprogrammet,	  arbetarklass,	  ska	  inte	  studera	  vidare	  

 18-åring som bor i Fränsta i en lägenhet med sin mamma och hennes mammas kille. 
Hon tror att hennes mamma pluggade i Lettland, men var inte säker. Nu är hon butikschef 
på Erikshjälpen.  
 Hon röstade inte i valet och är inte politiskt intresserad. Hon ansåg att hon kunde för 
lite för att rösta och att hon nog skulle göra det när hon blev äldre och kunde mer.  
 Hon läser aldrig något om politik eller tar del av nyheter överhuvudtaget, då hon tycker 
det är tråkigt. 
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12:	  Tjej,	  Frisörprogrammet,	  mellanliggande	  klass,	  ska	  studera	  vidare	  

 18-åring tjej som bor i Granloholm i ett Radhus tillsammans med sina föräldrar, sin 
lillebror och sin tvillingsyster. Båda hennes föräldrar läste på universitet och i dag jobbar 
hennes mamma som sjuksköterska och hennes pappa på Svenska kraftnät.  
 Hon röstade i valet, men är inte politiskt intresserad. 
 Hon hade långt innan valet redan bestämt vad hon skulle rösta på och därför spelade 
varken sociala eller traditionella medier någon roll för hennes beslut.  
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BILAGA	  2	  	  

Frågemall	  
Informera om anonymitet, inspelning för korrekt citering och för att intervjun ska gå snabbare. 

Uppvärmningsfrågor	  
• Boendeform, stadsdel 
• Vad har dina föräldrar för utbildning?  
• Jobbar dina föräldrar? Om ja, med vad? 

Tematiska	  frågor	  
• Vad är politik för dig? Vad tycker du om politik? Varför? 
• Röstade du i valet? Var det självklart? Varför?  
• Hur bestämde du dig för vad du skulle rösta på i riksdagsvalet 2014? Hur fick du 

information om politik inför valet?  
• Vilka sociala medier använder du? Vilka använder du inte? Varför använder du dem 

(/inte)? 
• När, var och hur använder du dig av sociala medier?  
• Kan du beskriva vad som finns i dina flöden på sociala medier? Vad finns inte? 
• Är det någon skillnad i dina flöden om du jämför nu och precis innan valet? 
• Följer du några politiker på sociala medier? Om ja, hur många och på vilka sociala 

medier? Om nej, varför inte? 
• Tror du att sociala medier har fått dig mer intresserad av politik? Eller mer intresserad 

om vissa frågor?  
• Vilka traditionella nyhetsmedier tar du del av? Vilka inte? 
• Har du någon nyhetsapp i mobilen? Vilka? Hur använder du dem? 
• När, var och hur använder du dig av traditionella nyhetsmedier? Varför använder du dem 

(/inte)? 
• Följer du några nyhetsmedier på sociala medier? Om ja, hur många och på vilka sociala 

medier? Om nej, varför inte? 
• Prenumererar dina föräldrar på någon tidning? Brukar du läsa? Tror du att du kommer 

prenumerera på någon tidning när du flyttar hemifrån?  
• Kollar dina föräldrar på nyheterna på TV? Brukar du också göra det? Tror du att du 

kommer göra det när du flyttar hemifrån? 
• Är dina föräldrar politiskt intresserade? Hur var intresset för “kultur, utbildning, socialt 

engagemang och världen omkring oss” i ditt hem när du växte upp?  
• Är dina vänner politiskt intresserade? Hur då? 
• Hur har du påverkats politiskt av dina anhöriga, vänner och familj? 
• Vad brukar du diskutera med dina vänner/din familj? Diskuterar ni politik? 
• Vad är allmänbildning? Tycker du att du är allmänbildad? Är det viktigt att vara det? 
• Funderar du på att studera vidare efter gymnasiet? Om ja, vad? Om nej, varför inte? 
• Engagerar du dig ideellt? Typ i någon förening eller organisation? 
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• Är du medlem i något politiskt parti? Varför/varför inte? 

Direkta	  frågor	  
• Följer du några så kallade fyrtorn (alltså några andra opinionsbildare, typ krönikörer, 

bloggare, enskilda journalister)? Om ja, varför följder du dem? Om nej, varför inte? 
• Är du med i något forum eller någon politiskt facebook-grupp?  
• Läser du politiska diskussioner i kommentarsfält eller forum? Deltar du i politiska 

diskussioner i kommentarsfält eller forum? Skriver du egna debattinlägg? Om ja, hur 
ofta? Om nej, varför inte?  

• Har du gjort någon valkompass? 
• Var sociala medier viktiga för dig när du skulle bestämma vilka du skulle rösta på? 

Varför? 
• Var massmedier viktiga för dig när du skulle bestämma vilka du skulle rösta på? Varför? 
• Vad var viktigast, sociala medier eller traditionella nyhetsmedier?  
• Har du förtroende för massmediernas politiska bevakning? Om ja eller nej; vilka och 

varför? 
• Har du varit inne på partiernas egna hemsidor? 
• Politiska broschyrer? 
• Torgmöten?  
• Har sociala medier och traditionella nyhetsmedier varit viktigare än de tre ovan, 

partiernas hemsidor, politiska broschyrer och torgmöten? Vad har vägt tyngst, x VS y VS 
z?  

• Vad har vägt tyngst? 
• Vad intresseras du av/vad läser du om i tidningen/vad tittar du på på TV/rangordna! - 

Hur HÖGT/LÅGT kommer politik och nyheter in?  
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