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Förord 
Detta examensarbete har varit en process med många toppar och dalar. En process där 
jag har lärt mig vikten av att aldrig ge upp. Jag har gjort om och jag har gjort rätt. 
Och när jag slitit mitt hår av frustration och när sömnbristen varit ett faktum, har jag 
oändligt många gånger varit på väg att ge upp. Men då är det tur att jag har människor 
i min omgivning som hjälpt till att resa mig igen och som fått mig att återigen rikta 
blicken framåt. Ett speciellt tack vill jag säga till min fina vän Malin Ljung – för att 
hon alltid lyssnar, stöttar och tror på mig. Jag vill också tacka min handledare Anna-
Lena Carlsson, för det engagemang och tålamod hon haft under hela arbetet.  
 

 
Sara Trangärd 
Stockholm, januari 2015 
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Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag studerat hur klarspråk samt text och bild i samverkan 
kan öka läsbarhet, läslighet och läsvärdet i myndighetstexter. I denna studie har jag 
avgränsat mig till att analysera Valmyndighetens broschyr Valet i fickformat, som är 
den enda informationen som från myndigheten som förklarar hur valet går till. Syftet 
med studien är att skapa förbättrad information till förstagångsväljare, som också 
hade lägst valdeltagande i Sverige under riksdagsvalet 2010. 
 
I studien har jag genomfört två olika metoder; en textanalys och en semistrukturerad 
fokusgrupp. Syftet med textanalysen var att få en helhetsbild kring hur 
Valmyndigheten utformat tidigare material vad gäller målgrupp, kontext, språkligt 
bruk, text och bild i samverkan samt den grafiska formen. Detta för att ta reda på vad 
som har fungerat bra/mindre bra med Valmyndighetens befintliga information, för att 
i sin tur skapa förbättrad information som ökar läsbarhet, läslighet och läsvärde hos 
målgruppen förstagångsväljare. Syftet med fokusgruppen har varit att ta reda på hur 
målgruppen resonerar kring politik och att rösta i politiska val. Utöver dessa metoder 
har jag samlat empiri genom litteraturstudier och tidigare forskning. 
 
Utifrån min empiri och mitt teoretiska ramverk har jag tagit fram en ny text, skriven i 
en anpassad form av klarspråk för målgruppen ungdomar med rösträtt. Detta i 
kombination med text och bild i samverkan för att ytterligare öka läslighet, läsbarhet 
och läsvärdet i informationsmaterialet från Valmyndigheten. Broschyren har också 
fått en ny kontext anpassad efter målgruppens behov. 
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Abstract 
In	  my	  theses	  I´ve	  studied	  how	  plain	  language	  in	  combination	  with	  text	  and	  
images	  in	  interaction	  can	  increase	  readability	  and	  legibility	  in	  text	  produced	  by	  
authorities.	  	  In	  this	  study	  I´ve	  limited	  my	  analysis	  to	  Valmyndighetens	  brochure	  
Valet	  i	  fickformat,	  which	  is	  the	  only	  information	  available	  from	  Valmyndigheten	  
that	  explains	  how	  the	  election	  is	  performed.	  	  The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  
create	  improved	  information	  to	  first-‐time	  voters,	  which	  is	  the	  group	  with	  the	  
lowest	  participation	  rate	  in	  the	  Swedish	  election	  2010.	  
	  
In	  the	  study	  two	  different	  methods	  were	  applied;	  one	  text	  analysis	  and	  one	  semi-‐
structed	  focus	  group.	  The	  purpose	  of	  the	  text	  analysis	  is	  to	  get	  a	  complete	  
picture	  of	  how	  Valmyndigheten	  formed	  previous	  information	  concerning	  target	  
group,	  context,	  graphic	  design,	  language	  and	  text	  and	  image	  in	  interaction.	  This	  
is	  to	  find	  out	  what	  has	  function	  well	  or	  less	  well	  in	  Valmyndighetens	  existing	  
information,	  that	  in	  turn	  can	  create	  improved	  information	  that	  increase	  
readability	  and	  legibility	  to	  the	  target	  group.	  
The	  purpose	  of	  the	  focus	  group	  has	  been	  to	  find	  out	  how	  the	  target	  group	  
reasons	  about	  politics	  and	  to	  vote.	  In	  addition	  to	  these	  methods	  I	  have	  collected	  
empiricism	  through	  literature	  studies	  and	  previous	  research.	  
	  
Based on the empiricism and theoretical framework I have produced a new text, 
written in a customized form of plain language to the target group young adults with 
right to vote. I’ve done this in combination with text and image in interaction to even 
more increase readability and legibility in the information from Valmyndigheten. The 
brochure has also got a new context fitted to the needs of the target group. 
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1. Inledning 
Här beskrivs bakgrund till problemet samt varför problemet är viktigt och intressant. 
Sedan redogörs för problemformulering, frågeställningar, målgrupp, avgränsningar, 
centrala begrepp och tidigare forskning kring ämnet. 
 
1.1 Bakgrund 
År 2012 kom Statistiska centralbyrån (SCB) med rapporten Ung i demokratin som 
beskriver att valdeltagandet 2010 var lägre bland de yngre väljarna i jämförelse med 
de äldre. I riksdagsvalet 2010 var det gruppen förstagångsväljare som hade lägst 
valdeltagande i Sverige. Samtidigt som Ungdomsstyrelsen (2010:368) utifrån sin 
analys menar att många unga anser sig själva vara samhällsengagerade. Även 
Zackariasson (2006:47) konstaterar att ungdomar säger sig vara intresserade av 
politik och samhällsfrågor, men detta intresse anser de inte är tillräckligt för att de ska 
kalla sig själva politiskt engagerade. Det finns alltså ett politiskt intresse hos många 
unga, men några av dem kallar sig ändå inte politiskt engagerade och väljer heller 
inte att rösta i politiska val. 
 
1.1.2 Att förändra röstningsbeteende hos unga 
Det finns många tidigare undersökningar som har testat hur information tillsammans 
med motivation kan förändra beteenden i olika situationer. Information, motivation 
och behavioral skills (IMB-modellen) är en modell som är framtagen för att visa hur 
information tillsammans med motivation i samband med en persons nuvarande 
beteendeanlag förändrar och påverkar beteenden (Fischer & Fischer 1992, citerat i 
Glasford:2650). 
 

 
IMB-modellen, som visualiserar att motivation och information kan förändra röstbeteenden. 
 
I Artikeln ”Predicting Voting Behavior of Young Adults: The Importance of 
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Information, Motivation, and Behavioral Skills” undersöker Glasford (2008) hur 
IMB-modellen fungerar för att få fler unga röstdeltagare att delta i presidentvalet i 
USA. Under 2004 var det endast 47 % av unga personer med rösträtt som deltog i 
valet och på grund av detta behövs det en bättre förståelse för faktorerna som leder 
unga personer till att rösta (Glasford 2008:2649). 
 
Glasford (2008) har gjort två studier där nyttan av tre olika beteendemodeller 
undersöks för att se vad unga personers röstbeteende beror på. Två av dessa modeller 
är theory of reasoned action (TRA; Ajzen & Fischbein 1980, citerat i Glasford:2650) 
och theory of planned behavior (TPB; Ajzen & Fischbein 2005 citerat i 
Glasford:2650). Båda dessa modeller ”posit that intentions predict behavior and 
specify a set of variables that are assumed to affect the intention to behave” (Glasford 
2010:2650). Men den mest intressanta modellen för min undersökning är IMB-
modellen som undersöker hur information och motivation tillsammans kan förändra 
röstbeteendet hos unga personer. Studien jämför dock de tre modellerna (TRA, TPB, 
IMB) för att se vilka som fungerar bäst i syfte att förklara det låga valdeltagandet 
bland unga. Studie 1 undersöker hur viljan att rösta såg ut hos ungdomar med rösträtt 
under presidentvalet 2004, medan röstningsbeteendet bland dessa undersöktes i studie 
2. 
 
Resultat från studie 1, angående viljan, visar bland annat att förutsättningarna 
förbättras för ökat valdeltagande desto mer kunskap individen har om röstsystemet, 
kandidaterna och information som behövs för att fatta ett välgrundat beslut (Glasford 
2008:2664). Resultat i studie 2 visar att information och social motivation 
tillsammans var två betydelsefulla komponenter för röstningsbeteende och att rösta. 
Desto mer information och motivation en person i undersökningen hade, desto mer 
troligt var det att personen ifråga skulle rösta (Glasford 2008:2666). 
 
Detta visar bland annat att relevant information för målgruppen kring valet, har goda 
möjligheter att leda till ökad motivation, vilket också skapar bättre förutsättningar för 
ökat valdeltagande. Desto mer kunskap röstdeltagaren har kring politik och det 
specifika valet, desto mer ökar alltså oddsen för att personen också faktiskt röstar. 
Undersökningen ovan är gjord med de yngre väljarna, vilket också är min målgrupp.  
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1.1.3 Vilka är Valmyndigheten? 
Valmyndigheten är en statlig myndighet som vänder sig till alla personer med 
rösträtt, dvs. personer som är minst 18 år, svenska medborgare och som är eller någon 
gång varit folkbokförda i Sverige. Valmyndigheten har funnits sedan 1 juli 2001 och 
deras roll är att planera och genomföra val samt landsomfattande folkomröstningar 
(Valmyndigheten, 2013). Enligt Ungdomsstyrelsen (2010:398) är de statliga 
myndigheternas insatser i frågor kring ungdomsinflytande en viktig del i den 
övergripande ungdomspolitiken. Alltså är det också viktigt vad Valmyndigheten ger 
ut för information anpassad till just ungdomar med rösträtt.  
	  
Enligt Valmyndigheten (2010:4) fanns TV-spottrar och radiotrailers som speciellt 
riktade sig mot en yngre publik under valet 2010. I övrigt var det annonsering på 
olika webbsidor (bl.a. MSN, Spotify och Facebook) som var den stora satsningen. 
Valmyndigheten kom också ut med två banners riktade till förstagångsväljare. I 
övrigt bidrog Valmyndigheten med en film om hur man röstar, en affisch, broschyren 
Valet i fickformat och valsedlar samt kuvert. De fyra sistnämnda är dock information 
som riktar sig till alla i Sverige med rösträtt. Valmyndigheten saknar tryckt 
informationsmaterial som är anpassat direkt för ungdomar med rösträtt som 
informerar kring vad riksdagsvalet innebär, och hur det går till. Den information som 
finns, utöver det som nämnt ovan, är endast digitala broschyrer på Valmyndighetens 
hemsida som riktar sig till alla med rösträtt, och som målgruppen aktivt får leta upp 
själva. Det behövs med andra ord mer information anpassad till ungdomar med 
rösträtt, eftersom det är en viktig grupp att fånga och relevant för den övergripande 
ungdomspolitiken. 
 
Skolvalet (2014) har ett samarbete med Valmyndigheten, men deras primära 
målgrupp är årkurs 7-9. De skickar inte heller ut tryckt informationsmaterial om 
riksdagsvalet och vad det innebär innan valdagen, utan skolor måste anmäla intresse 
för att få föreläsningar kring ämnet till sina elever. Ungdomsstyrelsen (MUCF) har 
samma aktör som Skolvalet, men saknar också material som skickas direkt till 
ungdomar med rösträtt under valperioden. De satsar istället på att arrangera 
föreläsningar och andra val-projekt. 
 
Det är med andra ord brist på informationsmaterial kring riksdagsvalet 2014 som är 
anpassat till ungdomar med rösträtt, vilka är en viktig grupp att fånga, dels för att de 
har stor påverkan på politiken framöver. Men också för att ungdomar faktiskt anser 
sig själva vara politiskt intresserade (Zachariasson 2006 s.47-48). Detta skapar stora 
möjligheter för Valmyndigheten att fånga upp de yngre väljarnas engagemang. 
 
1.2 Problemformulering 
Jag studerar textuell- och visuell kommunikation samt klarspråk i myndighetstexter, 
för att ta reda på hur text och bild i samverkan kan kombineras med klarspråk i syfte 
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att både informera och uppmana till läsning. Detta för att öka läsbarheten, läsligheten 
och läsvärdet i Valmyndighetens informationsmaterial riktat till förstagångsväljare.  
 
1.2.1 Frågeställningar 
	  

1. Vilken tidigare forskning har gjorts angående text och bild i samverkan? 
2. Vad är bra respektive vad finns för brister med informationen i broschyren 

Valet i fickformat från Valmyndigheten? 
3. Hur resonerar ungdomar kring politik och att rösta i politiska val? 
4. Vad är klarspråk? 
5. Vad är ett lyckat samspel mellan text och bild? 

 
1.3 Syfte & mål 
Syftet är att, utifrån olika teorier och metoder, samla relevant kunskap inom området, 
för att skapa förbättrat informationsmaterial kring riksdagsvalet 2014 anpassat till 
ungdomar med rösträtt. Detta för att uppmana målgruppen till läsning och samtidigt 
skapa större förståelse kring vikten av att rösta i politiska val. Ur ett större perspektiv 
kan detta leda till bättre förutsättningar för ökat valdeltagande. Sveriges Riksdag 
beskriver demokrati så här: ”Demokrati handlar om alla människors lika värde och 
rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma” (Riksdagen, 2013).	  Det 
är demokratin som ligger till grund för min undersökning, vilket också är den största 
anledningen till varför problemet är viktigt. 
 
1.4 Målgrupp 
Valmyndighetens målgrupp är som jag tidigare nämnt alla i Sverige med rösträtt, 
vilket är personer som är minst 18 år, svenska medborgare och som är eller någon 
gång varit folkbokförda i Sverige. Detta är en bred grupp med varierande 
förkunskaper och förutsättningar. 
 
Statistiska centralbyrån (2012:9) menar att yngre personer har lägre valdeltagande än 
de äldre, samt att det är en viktig grupp att fånga. Med detta som utgångspunkt har 
jag valt att avgränsa min primära målgrupp till förstagångsväljare som är 
gymnasieungdomar, dvs. tjejer och killar som är svenska medborgare och mellan 18-
19 år. 
 
1.5 Avgränsningar 
Utöver att jag avgränsat målgruppen, har jag också avgränsat mig till att fokusera på 
endast riksdagsvalet 2014, och inte EU-valet 2014. Detta på grund av att 
riksdagsvalet 2014 är mer aktuellt när mitt examensarbete har genomförts. Jag har 
också valt att avgränsa mig till att analysera Valmyndighetens broschyr Valet i 
fickformat, eftersom det är den enda som finns vilken förklarar valsystemet och som 
främst riktar sig till förstagångsväljare. Detta gör den mest relevant för min studie. 
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Jag har också endast genomfört en fokusgrupp med 6 personer. Jag är medveten om 
att detta inte är ett tillräckligt antal för att vara representativt för hela målgruppen. 
Men resultatet är ändå en viktig del i min undersökning för att få en förståelse för 
målgruppens tankar och värderingar. 
 
1.6 Centrala begrepp 
 
1.6.1 Klarspråk 
Klarspråk är ett samlat begrepp för den språkvård som riktar in sig på att underlätta 
kommunikation mellan myndigheter och medborgare (Nyström Höög 2012:17). 
Riktlinjerna är att myndighetstexter ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och 
begripligt sätt (Språkrådet 2014).  
 
1.6.2 Läslighet, läsbarhet, läsvärde 
Hur väl en text fungerar i realiteten bedöms ofta efter dess läslighet, läsbarhet och 
läsvärde. Läslighet handlar om textens utformning och om den går att läsa (typografi 
och layout), läsbarhet fastställer textens ”mätbara begriplighet” vilket kan mätas 
genom LIX (Läsbarhetsindex) och läsvärde är innehållets kvalitet och relevans 
(Termologicentrum 2009). 
 
1.7 Forskningsöversikt  
 
1.7.1 Utveckling av klarspråk i myndighetstexter 
I uppdrag av justitiedepartementet gjordes den första utvärderingen av begripligheten 
i myndighetstexter av Statskontoret. Deras uppdrag var att analysera det framtida stöd 
myndigheter skulle behöva i språkvårdsarbetet för förbättrad kommunikation till en 
målgrupp med olika förkunskaper och behov. I rapporten På väg mot ett bättre 
myndighetsspråk (2001:18) innefattas samtliga delmoment som ingick i uppdraget. 
Sammanlagt analyserades och utvärderades ca 60 olika texter från 10 olika 
myndigheter. Och genom dessa utvärderingar kunde den bristande 
mottagaranpassningen och hur budskapet framhävdes i texterna redovisas. Det var 
också ofta svårt att förstå själva syftet med texterna. Det gjordes även ett 
Klarspråkstest – ett verktyg för att bedöma kvaliteten och testa vanliga texttyper hos 
myndigheterna.  
 
10 år efter Statskontorets utvärdering, gjorde Nyström Höög m.fl. (2012) en 
undersökning kring hur myndighetstexter har utvecklat sitt klarspråksarbete sedan 
dess. Resultatet visar att myndigheter har blivit mer begripliga idag, till exempel 
genom att meningslängderna har kortats ned och du-tilltalet har ökat. Idag är det 
Språkrådet (2014) som ansvarar för språkvården och myndighetstexters begriplighet i 
Sverige.  
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1.7.2 Text och bild i samverkan ökar läsförståelsen 
Det finns många studier som berör text och bild i samverkan, inte minst när det 
kommer till hur det påverkar läsförståelsen i skolan på ett positivt sätt. Ett exempel på 
detta är undersökningen från artikeln ”Analysis and comprehension of multimodal 
texts” (2011), vilket är en del av en forskning som handlar om hur text och bild i 
samverkan ökar läsförståelsen i skolmiljö. Daly & Unsworth (2011:71) säger att deras 
research har visat att text och bild i samverkan har positiv effekt på textförståelsen 
när det kommer till undervisningsmaterial. De medger också att innebörden av detta 
är att lärare behöver dra mer nytta av text och bild i sin undervisning. Jag är 
medveten om att textförståelse i just undervisningsmaterial inte berör mina 
frågeställningar, men undersökningen visar ändå att text och bild i samverkan har en 
positiv inverkan på hur vi tolkar budskap genom att det generellt gör att vi lättare tar 
till oss innehållet – vilket därmed även bör öka intresset för informationen. 
 
1.7.3 Text och bild i samverkan påverkar känslor 
Nikolajeva (2012) genomför en studie om barn och deras kognitiva förmåga när det 
kommer till att läsa av ett multimodalt innehåll. Nikolejva (2012) beskriver hur 
känslor lättare kan förmedlas och dessutom lättare kan plockas upp av läsaren när text 
och bild samverkar. Denna undersökning riktar sig som tidigare nämnts till barn, men 
undersökningen har inte bara resulterat till kunskap om att multimodala texter 
erbjuder stora möjligheter för ökad förståelse och inlevelse hos barn som ännu inte 
lärt sig läsa och skriva. Undersökningen har också lett till kunskap om att text och 
bild i samverkan kan leda till större inlevelse och större påverkan av känslor hos 
vilken läsare som helst. Det som skiljer denna undersökning från de två andra jag 
beskrivit är alltså att text och bild i samverkan inte bara ökar människors förståelse 
för innehållet, utan också att det påverkar våra känslor ur en kognitiv synvinkel. 
Genom ett lyckat samspel mellan text och bild kan jag med andra ord lättare väcka 
känslor (patos) hos målgruppen. 
 
1.7.4 Bilders och illustrationers funktion 
Melin (1999:53) har genomfört flertalet delundersökningar som fokuserat på 
illustrationernas effektivitet samt deras emotiva intryck, uppmärksamhetsvärde och 
förmåga att styra läsningen. Även bilders utformning och metaforiska bärkraft har 
undersökts. Testerna har gjorts på studenter inom samma utbildningsprogram. 
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Utvärderingen av dessa studier visar främst att: 
- Bilder blir en extrabelastning i tid, då både text och bild ska avläsas. 
- Emotivt laddade bilder kan höja läsmotivationen och därmed också öka 

minnet för informationen, under förutsättning att bilderna har en måttligt 
positiv laddning. 

- Emotivt laddade bilder har ytterst måttlig, och ibland negativ effekt i samband 
med texter som även de är emotivt laddade. 

- Stiliserade bilder är vanligen mer effektiva än detaljerade. 
- Bilder som dubblerar textens information, är mer effektiva än bilder som 

redogör för helt ny information. 
- Bilder som förmedlar relevant information är mer effektiva än de som 

förmedlar associativ kunskap. 
- Bilder kan få läsaren att fokusera på specifika innehållselement snarare än 

andra. 
 
Detta är endast resultat från Melins studie, vilket inte behöver betyda att de är 
allmängiltiga. I utvärderingen presenteras det också hypoteser kring variation av text 
till bild. Melin (1999:58) menar att en komplicerad text troligtvis leder till 
noggrannare bildstadium än en enkel.  En mer lättsam text gör också sig mer 
bildberoende i jämförelse med en mer stel och opersonlig text samt att en abstrakt 
text är i större behov av konkretiserande bilder.  
 
1.7.5 Grafisk form, bild och text i samverkan 
Den senaste undersökningen av samspelet mellan grafisk form, bild och text gjordes 
av Melin (1999 och 2000). Ett tydligt resultat av den var bland annat att det inte tar 
längre tid att läsa en text med grafisk form. Det kostar heller inte mer i mental 
ansträngning att läsa ett dokument med många olika slag av paratext (ingresser, 
rubriker, faktarutor m.m.). Ett annat huvudresultat var även att en väl formgiven text 
har större chans att bli läst, och är formgivningen dessutom funktionellt har texten 
större möjlighet att bli förstådd och ihågkommen (Melin 2011:35). 
 
Melin (2011:36) uttrycker att om en läsare utsätts för texter som bryter mot vanliga 
konventioner för hur information ska distribueras på olika slag av paratext störs de. 
Detta har visat sig i längre lästid och sämre minnesbehållning under olika experiment. 
Däremot så har texter som bevisat sin effektivitet genom att olika försökspersoner läst 
dem med god fart och god minnesbehållning ibland fått lägre värde för uppskattning, 
i jämförelse med texter som visar sig svårare att läsa och komma ihåg. 
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1.7.6 En summering 
Klarspråk är ett krav för myndighetstexter och har bevisats ha framgång. I 
Klarspråkstexter är det viktigt med struktur och tydlighet (Hedlund 2013:9). Text och 
bild tillsammans ökar läsförståelsen och inlärningsförmågan hos läsare, under 
förutsättning att de har en fungerande samverkan. Detta tyder på att arbetet med text 
och bild i samverkan också skulle kunna vara en viktig del i myndighetstexter skrivna 
i klarspråk. Det är dessutom enklare att väcka känslor hos läsaren genom text 
tillsammans med bild. 
 
En bild måste däremot alltid anpassas till textens utformning, till exempel genom att 
inte presentera en helt ny eller irrelevant information. Emotivt laddade bilder kan 
höja läsmotivationen och därmed också öka minnet för innehållet hos läsaren, men 
endast under förutsättning att bilderna har en rimlig positiv laddning. 
 
Grafisk form utgör ingen extra belastning för läsaren, så länge den inte bryter mot 
konventioner. Strukturering på paratexter fyller en tydlig funktion, och gynnar både 
läsarens minnesbehållning och lästiden, men inte alltid uppskattningen av texten 
(Melin 2011:36). En viktig del av effektiv kommunikation är alltså inte endast 
samspelet mellan text och bild, utan även mellan text, bild och den grafiska formen.  
 
2. Teorier & riktlinjer 
Nedan beskriver jag teorier och riktlinjer som är relevanta för min studie. Teorierna 
jag fokuserar på är klarspråk samt text och bild i samverkan, som också är en stor 
del av informationsdesign.  
 
2.1 Klarspråk 
Sverige fick en språklag den 1 juli 2009, som innebär att språket i offentlig 
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Enligt Hedlund (2013:7) finns det 
ett antal klarspråksprinciper att utgå ifrån. Några exempel är att tänka på läsaren, 
vägleda läsaren, skriva det viktigaste först, skriva kort samt förklara svåra men 
nödvändiga termer m.m. Att tänka på läsaren innebär att göra klart för sig vad syftet 
är med texten, vad läsaren ska veta eller göra efter att ha läst texten samt vilka 
förkunskaper och vilken språklig kompentens läsaren har. Att vägleda läsaren kan vi 
till exempel göra genom en tydlig och överskådlig struktur, innehållsförteckning, 
rubriker och underrubriker samt en läsanvisning om hur texten är uppbyggd. Det 
underlättar också om styckeindelningen är logisk, detta kan göras med hjälp av 
sambandsord som trots allt, eftersom och därför att. Under klarspråksarbetet är det 
också nödvändigt att skriva den information som är viktigast för läsaren först. Detta 
för att öka chansen att fånga intresset och för att lyckas få budskapet att nå fram. För 
att ytterligare öka chansen att texten blir förstådd ska du som skribent inte skriva 
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längre än vad som är nödvändigt och endast det som är relevant för läsaren (ibid., s. 
8). 
 
Även utseendet på ett dokument är en viktig del av klarspråksarbetet. Raderna får till 
exempel inte vara för långa, eftersom ögat då får svårt att hitta nästa rad och 
läsningen blir tröttsam. Radavstånd, teckensnitt och teckenstorlek är också sådant 
som har betydelse för läsbarheten. Med en tydlig och strukturerad grafisk form kan 
man alltså också underlätta för läsaren (Hedlund, 2013:9).  
 
Språkrådet (2014) förklarar att klarspråk främst handlar om demokrati och ”att alla 
ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av 
myndigheterna”. Att använda sig av klarspråk handlar alltså om att anpassa en text 
efter en läsares olika förkunskaper och språkliga förutsättningar, genom att skriva så 
vårdat, enkelt och begripligt som möjligt.  
 
2.1.1 Varför arbeta med klarspråk? 
Det finns mycket som talar för att använda sig av klarspråk i olika sammanhang, inte 
minst i offentliga verksamheter. Språkrådet (2010) menar att begripliga 
myndighetstexter: 
 

• främjar demokratin och rättssäkerheten 
• ökar medborgarnas förtroende för myndigheterna  
• sparar tid och pengar 

 
Klarspråk ger med andra ord bättre kommunikation till en bred målgrupp. Hedlund 
(2013:10) menar att en fungerande kommunikation är en förutsättning för att driva 
bra och effektiva verksamheter, och att det är en del av ett långsiktigt kvalitetsarbete. 
Att använda sig av klarspråk är även till fördel för demokratin – ett klart och 
begripligt språk är viktigt för att dialogen mellan beslutsfattare och medborgare ska 
fungera. Att främja demokrati ligger dessutom till grund för min undersökning.  
 
Eftersom det är viktigt att tänka på läsaren, bör klarspråk ibland anpassas efter 
specifika målgrupper, då troligtvis inte alla har samma behov av klarspråksarbetet. 
De klarspråksaspekterna som jag tror är viktigast att ta hänsyn till i min 
undersökning, utifrån målgruppen ungdomar med rösträtt, är att; 
 

- Skriva det viktigaste först 
- Undvika svårbegripliga, och kanske främst ålderdomliga ord 
- Använda ett aktivt språk 
- Tänka på textens utseende 
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Detta med hänsyn till syftet, som är att informera om valet, men också locka 
målgruppen till läsning eftersom detta är en ovan målgrupp som aldrig tidigare har 
deltagit i val. 
 
2.2 Text och bild i samverkan 
Ett fotografi eller en bild kan sällan stå för sig själv, utan är oftast beroende av att 
synas tillsammans med andra bilder, texter eller grafiska element. Bergström 
(2011:56) menar att samspelet mellan text och bild ofta är avgörande för att 
mottagaren ska förstå sändarens budskap. Att text och bild samspelar är alltså en stor 
och viktig del av effektiv kommunikation. 
 
Hur bilder fungerar, används och tolkas 
Hur bilder fungerar, används och tolkas beror självklart till stor del på syftet med 
bilden, men också i vilken kontext den befinner sig. Enligt Eriksson (2009:38) är 
också anledningen till hur man uppfattar och förstår en bild till stor del beroende av 
den mentala bilden – både vad konstnären som skapat bilden och vad betraktaren har 
för tidigare upplevelser och erfarenheter. För att lyckas få en betraktares 
uppmärksamhet brukar bildskapare använda sig av olika knep. Det kan till exempel 
handla om att lägga in en avvikande färg för att rikta intresset till en del i bilden, eller 
en pil för att ange läsriktningen. Men hur vi uppfattar bilder är ändå individuellt, 
vilket kan göra att en enkel instruktionsbild kan tolkas olika beroende på betraktarens 
mentala bild (ibid., s.31). 
 
Melin (2011:77) tar upp tre teorier om bilder: 
 

• Bilder är precis som språk – den informerar oss, övertygar oss och väcker våra 
känslor. 

• Bilden är något helt annat än text – den är mer direkt, spontan, sann och 
snabb.  

• Bilden är något helt annan än text – den är statisk och kan varken resonera, 
generalisera eller modifiera. 

 
Att bilder alltid är ”sanna” är dock inte en självklarhet, då vi till exempel dagligen 
möts av manipulerade bilder och även tolkar bilder på olika sätt. Eriksson (2009:26) 
anser dessutom att bilder i sig inte innehåller någon information, utan att det är våra 
erfarenheter som gör att vi kan tolka den, vilket blir motsägelsefullt till Melins teori 
om att bilder är precis som språk genom att de informerar oss. Vad mottagaren har för 
erfarenheter och mental bild är dock svårt att säga eftersom det oftast är väldigt 
individuellt. Däremot bör bildskapandet medföra lägre risk för misstolkning om man 
förhåller sig till olika konventioner. Även ett tydligt samspel mellan text och bild bör 
underlätta för tolkningen av budskapet – till exempel genom att text och bild 
förstärker varandra genom att presentera samma sak. Melin (2011:77) menar att både 
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text och bild har sina förtjänster och begränsningar, men att båda behöver varandra i 
en effektiv kommunikation.  
 
Gestaltpsykologin, som i snart hundra år varit en grund för beskrivningen av 
människors spontana tolkning av synintryck, brukar formuleras i ett antal lagar vad 
gäller bilder. Den första lagen inom gestaltpsykologin är närhetslagen, där närhet av 
objekt i en bild tolkas som samhörighet. Den andra är likhetslagen, där de objekt som 
liknar varandra är de som vi tycker tillhör varandra. Sedan finns även slutenhets- och 
konturlagen som säger att de som bildar en sluten helhet är en enhet, inte detaljer. 
Dessa tre lagar ovan kan sättas ur spel genom denna gestaltlag: Den gemensamma 
rörelsens lag. Då är istället de objekt i en bild som vi uppfattar är i rörelse de som 
tillhör varandra. Sedan har vi också den goda kurvans lag som menar att vi fyller i 
det vi inte ser om vi kan tolka in en välkänd form – till exempel en gömd cirkel 
(Melin, 2011:81). Samtidigt menar Eriksson (2009:62) att det är viktigt att påpeka att 
kunskap, miljöpåverkan och träning påverkar helhetsseendet. Vad vi ser och hur vi 
tolkar det vi ser handlar återigen om våra tidigare erfarenheter och vilken kontext 
budskapet befinner sig i.  
 
Text och bild i samverkan 
Enligt Melin (2011:36) föredrar alltid läsare en artikel som illustrerats framför en 
utan bild, men dragningskraften i en bild innebär inte någon garanti för att texten blir 
läst. Men om en läsare föredrar bilder till en text, ökar det troligen förutsättningarna 
för att den också blir läst. Olika bilder ger dock olika effekt: 
 

• Stiliserade bilder är mer effektiva än detaljerade 
• Relevanta bilder är mer effektiva än irrelevanta 
• Bilder som dubblerar textens information är mer effektiva än de som 

presenterar ny information 
 
Att en stiliserad bild är mer effektiv än en detaljerad beror förmodligen på att de inte 
belastar läsarens uppmärksamhet med mindre viktiga detaljer. Att relevanta bilder är 
mer effektiva än irrelevanta beror troligtvis på att det inte krävs någon mental 
ansträngning att söka en rimlig koppling mellan text och bild. Bilder som dubblerar 
textens information är mer effektiv än bilder som presenterar ny information eftersom 
det ökar redundansen (ibid., s.37). 
 
Melin (2011:38) nämner också att ett intressant resultat från tidigare experiment är att 
emotiv text tillsammans med emotiv bild samverkar på ett förvånande sätt. En emotiv 
text tillsammans med en emotiv bild borde göra att en läsare reagerar starkare, men 
tidigare experiment visar att förstärkningseffekten uteblev (Melin, 1999). Att en text 
och bild med samma tecken har mindre effekt beror förmodligen på att de till viss del 
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tar ut varandra, så att försökspersonerna reagerar mindre starkt än inför bara den 
emotionella texten eller bilden. 
 
Melin (2011:38) skriver att alla dessa undersökningar han studerat kan sammanfattas 
i att en text ska ha ”extra allt”, vilket bland annat innebär att: 
 

• Illustrationer och en god grafisk design som förhåller sig till konventioner 
ökar förutsättningarna för att mottagaren påbörjar läsningen. 

 
• En illustration med lagom positiv emotiv laddning är nästan alltid gynnsam 

för textens effektivitet. 
 

• Fördelning av informationsmassan på ett genomtänkt sätt genom olika 
paratexter är bra för effektiviteten, men inte självklart lika bra för alla läsares 
attityd till texten. 

 
• Det är kontraproduktivt att förse exempelvis en negativ text med en negativ 

bild. 
 
Vilka bilder man väljer i samspel till texten har alltså en stor betydelse för budskapet 
och hur läsaren tar till sig innehållet.  
 
Bild, grafisk form och text i samverkan 
 
Melin (2011:146) menar att det finns starka skäl för att grafisk form och bild ska vara 
lika viktiga som text för en författare – idealet är att tänka multimedialt. Men på 
vilket sätt man ska använda sig av samverkan mellan dessa är beroende av vad man 
vill uppnå med sin text och vilken typ av text det handlar om. 
 
Beroende på målet med texten kan den grafiska formen användas med hjälp av denna 
skala och modell: 
 

• Kontorsnorm kontra förlagsnorm 
• Osynlig grafisk form kontra synlig grafisk form 
• Sobert kontra skrikigt 
• Flöde kontra struktur 

 
Skalan kontorsnorm kontra förlagsnorm är enligt Melin (2011:147) ganska neutral för 
informativa texter, där ett PM följer kontorsnorm medan en broschyr följer 
förslagsnormen. Det viktiga för informativa texter är att den ska smälta in i rätt miljö 
och följa konventionerna. 
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Osynlig grafisk form är det ideala för informativa texter. Och utvecklingen har gått 
mer mot lättläst text, vilket innebär luftigare och därmed också sobrare grafisk form. 
Men samtidigt konstaterar Melin (2011:147) att avståndet är stort till de riktigt sobra 
textidealen, och att denna skala egentligen saknar relevans för informativa texter 
idag. Den viktigaste punkten för informativa texter är den fjärde – flöde kontra 
struktur. Melin (2011:147) säger att ”Den informativa texten behöver struktur, och 
strukturen bör – för att kunna guida läsaren genom texten – vara tydligt grafiskt 
markerad.” Detta innebär att den informativa texten ska innehålla tydliga och många 
rubriker, tabeller, punktlistor m.m.  
 
2.2.1 Vilken bild till informativa texter? 
 
Ett harmoniskt samspel mellan text och bild behövs när syftet är att informera, 
instruera och överföra kunskap till mottagaren – med förutsättning att mottagaren är 
motiverad och villig att ta emot budskapet (Bergström 2011:59). Ett harmoniskt 
samspel mellan text och bild innebär att texten säger samma sak som bilden visar, 
och tvärtom. Detta gör budskapet tydligt för läsaren.  
 
Det finns också något som kallas disharmoni mellan text och bild, vilket istället 
lockar mottagaren till att förstå budskapet. Bergström (2011:60) menar att det innebär 
att text och bild fortfarande samspelar, men på ett motsägelsefullt sätt. Till exempel 
genom att man visar en bild på en nedbränd tändsticka för att signalera att det handlar 
om ”utbrändhet”, men i bildtexten står inte ”utbrändhet”, utan istället; ”slå ned på 
takten”. Här får läsaren själv fylla i glappet mellan text och bild. Detta är ett sätt att 
locka mottagaren, istället för att vara övertydlig med budskapet. Att vara övertydlig i 
samspelet mellan text och bild kan ha motsatt effekt då det kan bli en irriterande 
upprepning för läsaren, vilket också försvagar budskapet (ibid., s.60). Detta är dock 
motsägelsefullt till forskningsöversikten som tidigare presenterats. Melin (1999:58) 
menar att bilder som dubblerar textens information alltid är mer effektiva än bilder 
som redogör för helt ny information och bilder som förmedlar relevant information 
alltid är mer effektiva än de som förmedlar associativ kunskap. 
 
Enligt Melin (2011:148) är detaljskarpa bilder vanliga i informativa texter, men den 
formella texten använder ofta stiliserade bilder på grund av att det som inte är 
relevant kan skalas bort till fördel för tydligheten. En informativ text kan välja 
neutrala, icke emotiva, bilder. Men samtidigt är emotivitet avgörande för bilders 
framgång i allmänhet, vilket ofta gör det nödvändigt att använda, även i informativa 
texter. De flesta bilder brukar också vara relevanta, men i dekorativt syfte är detta 
inget måste (ibid., s.148). 
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2.2.2 En summering 
 
Hur vi tolkar bilder beror till stor del på våra tidigare erfarenheter och även i vilken 
kontext budskapet befinner sig i. Den mentala bilden handlar både om vad 
konstnären och vad betraktaren har för tidigare upplevelser och erfarenheter 
(Eriksson, 2009:38). Detta är dock väldigt individuellt, vilket gör det svårt att anpassa 
bildens budskap till alla individer. Men genom att förhålla sig till konventioner kan 
man öka förutsättningarna för att budskapet tolkas rätt. Man kan också lyckas få 
betraktarens uppmärksamhet genom olika bildknep, till exempel genom pilar, 
utstickande färger osv. 
 
Olika bilder ger också olika effekt. De som ger mer effektivitet är stiliserade, 
relevanta bilder, som dubblerar textens information istället för att presentera helt ny 
information. Samtidigt som det också är viktigt med emotivitet då det är avgörande 
för bilders framgång i allmänhet, vilket kan tyckas vara motsägelsefullt. Men en bild 
med lagom positiv emotiv laddning är däremot nästan alltid gynnsam för textens 
effektivitet, vilket jag tolkar som att det är viktigt att hitta en balans mellan emotivitet 
och tydlighet i informativa texter. Detta är inte minst viktigt att ta hänsyn till i min 
undersökning, eftersom jag både vill informera och locka mottagaren till läsning. 
 
Den grafiska formen är också viktig för hur budskap tolkas och för att underlätta för 
läsaren. På vilket sätt man ska samverka text, bild och den grafiska formen är 
beroende av vad man vill uppnå med texten och vad den handlar om (Melin, 
2011:146). Det viktigaste i en informativ text är att den behöver struktur, genom att 
exempelvis innehålla tydliga och många rubriker, tabeller, punktlistor m.m. För 
informativa och tydliga texter krävs det också ett harmoniskt samspel mellan text och 
bild – om syftet är att instruera och överföra kunskap.  
 
Det är inte endast till fördel med text och bild i samverkan, utan det är när text, bild 
och grafisk form samverkar som budskapet blir som mest effektivt. Dessa tre 
komponenter flyter in i varandra och idealet är att tänka multimedialt (Melin, 
2011:146).  
 
3. Metoder 
Här beskriver jag hur jag använt mig av textanalys och fokusgrupp som två metoder i 
min undersökning. Här motiverar jag också varför jag valt dessa metoder, hur jag 
genomfört dem och vad jag kommit fram till i mina analyser. 
 
3.1 Textanalys 
När man tolkar en text gör man en textanalys. Det krävs att man gör en analys för att 
kunna beskriva en brukstext, samt för att kunna se brister respektive vad som 
fungerar med innehållet. Man kan även göra olika typer av textanalyser, exempel på 
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detta är: stilanalys, diskursanalys, läsbarhetsanalys och argumentationsanalys. 
Vilken typ av analys man gör beror helt på vilket syfte och mål man har med sin 
granskning. 
 
Syftet med min textanalys är att få en helhetsbild kring hur Valmyndigheten har 
utformat sin broschyr Valet i fickformat, både vad gäller kontext, målgrupp, språk och 
den grafiska formen. Detta för att se om det är något som fungerar bra eller mindre 
bra med texten, men också för att se hur myndigheter generellt utformar sina texter 
för att nå ut med sin information till allmänheten. Jag har valt att analysera specifikt 
broschyren Valet i fickformat från Valmyndigheten eftersom den är mest relevant för 
min undersökning. Detta på grund av att den riktar sig främst till förstagångsväljare, 
som också är en del av min målgrupp. Men även för att det är den enda broschyren 
Valmyndigheten har som informerar om riksdagsvalet 2014. 
 
3.1.2 Genomförande 
Jag har gjort en läsbarhetsanalys av broschyren Valet i fickformat, där avsändaren är 
Valmyndigheten. I min analys utgår jag främst från Hellspongs läsbarhetsanalys 
(2001:85-91), med utgångspunkt från hans analysmodell för brukstexter (2001:17-
51). Lennart Hellspong är professor och har under många år forskat och undervisat 
om retorik och argumentation. Han är även författare till flera böcker inom 
textanalysmetoder. 

3.1.3 Vad är en läsbarhetsanalys? 
Enligt Hellspong (2001:85) handlar läsbarheten om hur bra det går att använda en 
brukstext för ett visst syfte. Han menar att läsbarheten beror på läsmålet och även på 
läsarens olika förutsättningar. Beroende på vilket krav texten ställer på läsaren har 
den olika svårighetsgrader, vilket till exempel handlar om textens innehåll och språk, 
men även yttre faktorer som den grafiska formen. Har den en bra grafisk form med 
tydligt tryck och ett tydligt typsnitt handlar det om textens läslighet. Hellspongs 
modell för läsbarhetsanalysen täcker både läsbarheten, läsligheten och lättlästheten 
eftersom dessa komponenter har mycket gemensamt (ibid., s.85). En läsbarhetsanalys 
är främst bra för informativa texter, vilket gör att det är en metod som är relevant att 
genomföra på den broschyr jag analyserar eftersom dess syfte är att informera 
målgruppen kring hur valet går till (ibid., s.86). Jag har även valt att göra en 
läsbarhetsanalys av på grund av att jag vill få en helhetsbild kring hur 
Valmyndigheten har utformat sin broschyr, hur tillgänglig den är för målgruppen och 
hur text och bild samverkar.  
 
Situationskontext och målgrupp 
Broschyren Valet i fickformat informerar kring riksdagsvalet 2014 och finns 
tillgänglig digitalt på Valmyndighetens hemsida. Den förklarar främst hur 
valsystemet går till, vilka som har rösträtt, hur man gör för att rösta och vilka lagar 
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och regler som finns kring valet. Eftersom broschyren främst informerar om hur man 
gör för att rösta, förutsätter jag att den primära målgruppen är förstagångsväljare som 
aldrig tidigare deltagit i ett politiskt val eller aldrig tidigare röstat i Sverige. Den 
sekundära bör vara övriga personer med rösträtt som planerar att rösta och som vill ha 
repetition på hur man gör. Detta är en mycket bred målgrupp, där alla har olika 
förkunskaper kring ämnet och dessutom olika språkliga förutsättningar. På grund av 
den breda målgruppen bör läsmålet också variera för olika personer. Det kan antingen 
vara att ta reda på hur man gör för att förtidsrösta, hur man gör för att rösta med bud, 
vilka lagar och regler som finns och så vidare.  
 
Klarspråk används till stor del i broschyren, genom att den till exempel har undvikit 
långa och komplexa meningar samt förklarar svåra ord och begrepp. Detta beror 
sannolikt på den breda målgruppen samt att klarspråk är ett krav för 
myndighetstexter. Språkrådet definierar klarspråk såhär: ”Klarspråk står 
för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk 
handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som 
står i texter som skrivs av myndigheterna” (Språkrådet, 2014). Alla har alltså rätt att 
förstå och ha samma tillgång till myndighetstexter, oavsett förkunskaper och 
språkliga förutsättningar. 
 
Lexikon 
Texten i Valet i fickformat innehåller många substantiv, som till exempel 
Valmyndigheten, valsedlar, röstkort och så vidare. Enligt Hellspong (2001:28) har 
nominalstil uttänjda nominalfraser med många substantiv efter varandra i långa 
meningar. Broschyren blandar nominalstil och verbal stil, då den varierar 
användandet av substantivrika meningar och många verb. Broschyren växlar också 
mellan att använda statiska och dynamiska verb. Dynamiska verb menar Hellspong 
(2001:27) är ord som anger en handling, medan statiska är ett tillstånd eller ett 
förhållande. Exempel på dynamiska verb i texten är: hålls, röstar och ansvarar. 
Exempel på statiska verb i texten är: kan, ska och är.  
 
Enligt Hellspong (2001:27) har innehållstäta texter ofta ett starkt fokuserat innehåll 
med många långa ord. Långa ord menar han är ord längre än 7 bokstäver. Valet i 
fickformat använder mestadels långa ord, vilket alltså gör att den upplevs 
informationstät. De långa orden är många gånger även facktermer som valsedlar, 
riksdagsvalet, namnvalsedlar etc. Några av de svåra orden förklaras. Exempel från 
broschyren: ”Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som 
partierna får i t.ex. riksdagen är i stort sett lika […]”. Även detta tyder på att 
broschyren är skriven i klarspråk till en målgrupp med olika förkunskaper.  
 
Komposition 
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Broschyren har två typer av dispositioner. Den beskriver först specifikt kring hur man 
röstar för att slutligen övergå till mer allmänna lagar och regler. Hellspong (2001:34) 
menar att denna typ av disposition är generaliserande, vilket innebär att texten går 
från det särskilda till det allmänna. Men texten använder sig också av emfatisk 
disposition, vilket innebär att texten behandlar det viktigaste först, till det mindre 
viktiga i slutet. Eller tvärtom. I detta fall är innehållets hierarki det förstnämnda – från 
det viktiga kring hur man röstar, till det mindre viktiga om vilka lagar och regler som 
finns. 
 
Perspektiv 
Det finns ingen närvarande författare i texten. Hellspong (2001:41) antyder att en 
författare är närvarande om ordet jag förekommer i texten, vilket det aldrig gör i 
denna broschyr. Författaren är med andra ord inte aktör och denna frånvaro bidrar 
även till att det inte finns några tydliga värdeord eller attitydmarkörer i innehållet. 
Detta är ett tecken på att det finns en strävan om en objektiv framställning av 
innehållet (ibid., s.41). Genom att Valmyndigheten framställer innehållet objektivt 
och sakligt, minskar också risken att texten misstolkas av läsaren. 
 
Språkhandlingar och den sociala ramen 
Enligt Hellspong (2001:45) får en text sin sociala kraft genom att utföra olika 
språkhandlingar, till exempel genom att upplysa, varna, beordra och så vidare. 
Genom dessa språkhandlingar bjuder texten in läsaren till ett aktivt samspel. Valet i 
fickformat skapar en dialog med läsaren genom att använda ett du-tilltal, till exempel 
i meningen: ”På alla ställen där du kan rösta finns valsedlar”. Detta är dock inte ett 
frekvent förekommande, utan tilltalet finns endast när Valmyndigheten har avseendet 
att upplysa läsaren om hur man går tillväga för att rösta. När broschyren sedan 
övergår till att förklara hur valresultatet går till, samt vilka lagar som finns, blir 
tilltalet inte lika personligt och texten upplevs mer distanserad till läsaren. Enligt 
Hellspong (2001:49) sänder det personliga tilltalet i början av en text en öppen och 
förtroendeingivande relation till läsaren. När Valmyndigheten pratar om hur läsaren 
ska göra för att rösta används du-tilltalet sannolikt för att innehållet då är specifikt 
riktat till läsaren, medan innehållet sedan förändras till mer generell information kring 
lagar och regler när du-tilltalet avtar.  
 
Hellspong (2001:46) tar upp att vissa texter använder olika sociala strategier, om 
man vill dämpa effekten av negativa språkhandlingar. Valet i fickformat använder en 
försiktighetsstrategi, eftersom den aldrig uppmanar läsaren till att rösta i valet, utan 
endast informerar om hur de gör för att rösta. Men med anledning av att 
Valmyndigheten informerar om hur valsystemet går till, är förmodligen syftet ändå 
att få svenska medborgare att faktiskt rösta i riksdagsvalet 2014. 
 
Den grafiska formen 
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Teckensnittet i broschyrens brödtext är en antikva, vilket innebär att den har seriffer 
(klackar eller fötter). Enligt Hellmark (2006:26) lämpar sig antikvan bäst i böcker och 
tidskrifter. Han menar att de inre formerna i bokstäverna på en antikva är mer 
dynamiska och har en framåtsträvande rörelse i läsriktningen, vilket underlättar för 
läsaren i längre textstycken.  
 
Brödtextens teckengrad är mellan 8-10 punkter, vilket är en ganska normal intervall 
som vanligtvis fungerar bra för läsbarheten (ibid., s. 27). Radlängderna är korta, med 
mellan 6-8 ord  på varje rad, vilket blir ca 48 tecken. En fungerande radlängd ska inte 
vara längre än 55-65 tecken och inte kortare än 35-45 tecken (ibid., s.31). Den 
typografiska formen av broschyren har med andra ord en fungerande läsbarhet. 
 
3.1.4 Sammanfattning & analys 
 
Är broschyren målgruppsanpassad? 
Texten har en bred målgrupp med olika förutsättningar och förkunskaper, vilket gör 
att den informerar lite om allt gällande riksdagsvalet 2014, istället för att fokusera på 
något specifikt. Detta gör att det finns risk för att relevant information för en viss 
målgrupp faller bort, samtidigt som det kan bli riskabelt att utesluta någon genom att 
bli för specifik. Att broschyren tar upp lite om allt gör dock att innehållet upplevs 
spretigt, även om den har en tydlig disposition och struktur. 
 
Klarspråksarbetet 
Broschyren använder klarspråk utifrån många olika aspekter, till exempel genom att 
förklara några svåra men nödvändiga termer, ta upp det viktigaste först och ha en 
genomtänkt grafisk from när det gäller typografin (Hedlund 2006 s.8). Broschyren 
använder också klarspråk genom att använda ett personligt tilltal i några av 
rubrikerna, ett exempel är: ”Förtidsrösta i din egen eller annan kommun”. Men detta 
du-tilltal används inte genomgående, utan avtar när informationen blir mer generell 
och allmän. Detta gör att språkbruket inte är konsekvent, vilket också kan vara en 
bidragande orsak till att innehållet upplevs spretigt. 
 
Enligt Hedlund (2006:7) är det också viktigt att tänka på läsaren i klarspråksarbetet, 
men eftersom målgruppen för Valmyndighetens broschyr är bred, blir det svårt att 
anpassa den efter alla. Detta gör alltså att klarspråksarbetet försämras ur principen att 
tänka på läsaren. Enligt Hedlund (2006:8) ska man heller aldrig skriva mer än vad 
som är nödvändigt, men detta blir svårt att anpassa till en bred målgrupp. Exempel på 
detta är när broschyren tar upp hur man kan använda sin lantbrevbärare som bud med 
sitt röstkort, vilket bara är nödvändigt att veta för personer som bor långt bort från 
vallokalen och som inte har möjlighet att ta sig dit på egen hand. Detta gör att syftet 
och läsmålet med broschyren blir otydligt, vilket även försämrar läsbarheten 
(Hellspong 2001 s.85), samtidigt som det är lag på att skriva myndighetstexter på ett 
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sätt som passar alla och främjar demokratin. Däremot är min målgrupp de yngre 
förstagångsväljarna, vilket gör att klarspråksarbetet bör anpassas främst till fördel för 
dem.  
 
Varierande lexikon 
Broschyren använder sig av ett varierande lexikon – den blandar exempelvis långa 
substantiv med statiska och dynamiska verb. Den varierar också långa och korta 
meningar. Trots det varierande språket ger den ett ganska statiskt intryck. Detta beror 
nog till viss del på att substantiven är relativt många, vilket bidrar till att språket 
upplevs sakligt, konkret och informativt. Det kan också till stor del bero på 
avsaknaden av värdeord och attitydmarkörer. Men också för att författaren är 
frånvarande och att du-tilltalet bara finns med ibland. Där du-tilltalet existerar 
upplever jag det ändå att tilltalet inte bidrar till att läsaren känner sig viktig och att 
hens valdeltagande behövs. Texten saknar en social kraft, vilket förmodligen 
samspelar med avsaknaden av övriga retoriska grepp. 
 
Text och bild i samverkan 
Valet i fickformat varierar mellan att använda instruerande illustrationer och 
fotografier, vilket också är en bidragande effekt till varför innehållet upplevs spretigt. 
Bilderna saknar också bildtexter. Bergström (2011:59) skriver att det krävs harmoni 
mellan samspel i text och bild, annars minskar läsarens inlärningsförmåga. Det kan 
både vara ett harmoniskt samspel och ett disharmoniskt samspel, detta beror på vilket 
syfte man har med sitt budskap. I vissa fall av broschyren samspelar text och bild, 
särskilt när de instruerande illustrationerna visar hur man ska göra för att rösta, vilket 
alltså ökar mottagarens inlärningsförmåga. Men inlärningsförmågan ökar endast om 
läsaren är motiverad och vill lära sig om valsystemet (ibid., s.59). När broschyren 
använder fotografier blir samspelet inte lika tydligt, vilket gör att bilderna är 
irrelevanta i sammanhanget.  
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Fotografi från Broschyren Valet i fickformat. 
 
Denna bild är ett exempel på där text och bild inte samverkar fullt ut. Det enda som 
stämmer överens med rubriken ”Rösta i vallokal på valdagen” är att bilden 
förmodligen är tagen i en vallokal, men eftersom det saknas bildtext blir detta inte 
tydligt och det är oklart vad fotografiet ska signalera till mottagaren. Dessutom är det 
barn på bilden, som omöjligt kan ha rösträtt, vilket också minskar samspelet med 
innehållet. 
 
Melin (2011:36) menar att stiliserade bilder är mer effektiva än detaljerade, att 
relevanta bilder är mer effektiva än irrelevanta och att bilder som presenterar samma 
sak som texten är mer effektivt än om den hade presenterat helt ny information. När 
Valet i fickformat använder sig av illustrationer i sin broschyr samspelar dessa ofta 
med texten, ett exempel är denna bild: 
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Den är stiliserad, tydlig och relevant i förhållande till texten från broschyren; 
”Röstmottagaren kontrollerar din identitet, markerar i röstlängden att du har röstat 
och lägger till sist ner valkuverten i valurnorna”. Den upprepar också det läsaren 
precis har fått information om, vilket är ett effektivt samspel. 
 
Melin (2011:38) säger att en illustration med lagom positiv emotiv laddning är nästan 
alltid gynnsam för textens effektivitet. Bilden ovan tycker jag saknar emotiv 
laddning, vilket gör att den upplevs statisk och stillastående – precis som en text utan 
några värdeladdade ord. Melin (2011:148) uttrycker att en informativ text kan välja 
neutrala, icke emotiva, bilder. Men att emotiva bilder samtidigt är avgörande för 
bilders framgång i allmänhet – vilket gör att det ofta är nödvändigt att använda även i 
informativa texter. Avsaknaden av emotiv laddning i bilder, gör att risken att 
mottagaren inte blir motiverad att läsa innehållet ökar. Detta blir extra viktigt att ta 
hänsyn till för min målgrupp, de yngre väljarna, då mitt syfte är att både informera 
och uppmana dem till läsning. 
 
 
 
3.2 Fokusgrupp 
En av metoderna jag valt att genomföra i min undersökning är en fokusgrupp. Under 
arbetet med detta har jag utgått från och hämtat relevant information från Victora 
Wibecks bok Fokusgrupper: Om fokuserande gruppintervjuer som 
undersökningsmetod (2010). Wibeck arbetar bland annat med att föreläsa om 
metoden, och boken är specificerad kring just användning av fokusgrupp som 
forskningsmetod – både praktiskt och teoretiskt.  
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3.2.1 Vad är en fokusgrupp? 
En fokusgrupp är en kvalitativ forskningsmetod som innebär att man samlar en grupp 
på ca 4-6 personer, som får diskutera ett givet ämne med varandra under en 
begränsad tid. Det är alltså ett i varierande grad strukturerat gruppsamtal (Wibeck 
2010, s.28). Gruppen man pratar med ska även representera den målgrupp man 
undersöker. 
 
Enligt Morgan (1996, citerad i Wibeck s.25) är en fokusgrupp ”en forskningsteknik 
där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren”. 
En fokusgrupp är alltså en teknik, som används för att samla in data i 
forskningsändamål. Wibeck (2010:24) menar att vad man ofta undersöker i 
fokusgrupper är hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i en grupp. En 
fokusgruppsdiskussion kan också vara speciellt givande för att undersöka på vilket 
sätt människor handlar och vilket motiv de anger för sitt handlande (ibid., s.52). 
Syftet med min undersökning är att ta reda på vad målgruppen, som aldrig tidigare 
har deltagit i ett val, har för kunskaper och attityder kring valet/politik och vad de 
efterfrågar för information. 
 
Jag använder fokusgrupper främst för att studera innehållet, dvs. gruppmedlemmarnas 
åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och argumentationer. Detta för att jag främst 
vill ta reda på min frågeställning; ”Hur resonerar ungdomar kring politik och att rösta 
i ett politiskt val?”.  Enligt Wibeck (2010:51) kommer en bredare skala av idéer fram 
i en gruppintervju, jämfört med en individuell, vilket kan vara önskvärt i 
marknadsundersökningar där detaljer om individen inte är särskilt relevanta. Wibeck 
(2010:23) menar också att ett skäl att använda fokusgrupper istället för individuella 
intervjuer är att exempelvis barn som samlas i grupp känner sig mer bekväma i en 
sådan situation. Anledningen till att jag använder fokusgrupper framför till exempel 
individuella djupintervjuer som forskningsmetod är på grund av att ungdomar 
troligen också har lättare att öppna sig i grupp, då ämnet handlar om politik som kan 
upplevas som stort och omfattande för målgruppen som dessutom inte är vana 
röstdeltagare. 
 
Det finns dock även problematiska aspekter med genomförandet av fokusgrupper. 
Till exempel en alltför hög grad av kohesion. Detta innebär att det finns en risk att 
group-think inträder när samhörighetskänslan är hög och gruppens gränser mycket 
tydliga, vilket kan sätta resultatet på spel (Svedberg 1992, citerad i Wibeck s.31). 
Intervjupersonerna kan alltså påverka varandras svar. En känsla av samhörighet kan 
däremot också vara något positivt för undersökningen, då resultatet kan baseras på en 
livlig och intressant diskussion, där jag som moderator då får ta del av mycket 
information som kan vara till nytta i min undersökning. 
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3.2.2 Etik & trovärdighet 
Enligt Wibeck (2010:139) får människor komma till tals i högre grad på sina egna 
villkor i en fokusgrupp, i jämförelse med mer styrda intervjuer. Eftersom samtalet 
sker i grupp kan intervjupersonen själv välja när hen vill uttrycka sina åsikter. Detta 
gör att en fokusgrupp kan vara mer etisk, än styrda intervjuer.  
 
I en fokusgrupp är det svårt att utlova fullständig anonymitet, men konfidentialitet 
kan ändå uppnås (ibid., s.139). På grund av respekt mot individerna som är med i 
fokusgruppen kommer jag inte nämna några namn i min rapport, utan alla namn 
kommer att bytas ut till nummer i transkriptionen. Wibeck (2010:142) menar att en 
hög kvalitet i forskningen är beroende av att syftet med undersökningen uttrycks 
tydligt. I samband med min fokusgrupp kommer jag vara tydlig med vad jag gör där 
och hur gruppdeltagarna kan hjälpa mig i min undersökning.  
 
Ett annat hot för validiteten, eller trovärdigheten, är om fokusgruppsdiskussionen 
hålls på en plats där deltagarna känner sig främmande (Albrecht m fl 1993, citerad i 
Wibeck s.144). Med tanke på detta håller jag diskussionen med 
gymnasieungdomarnas egen skolmiljö, där de ofta befinner sig och troligen också 
känner sig trygga. En annan fara för trovärdigheten är huruvida deltagarna blir 
påverkade av varandras svar och därför inte säger vad de egentligen tycker på grund 
av grupptrycket (Krueger 1998c, citerad i Wibeck s.144). Men det sistnämnda är 
svårt att göra något åt i en gruppdiskussion och kan i vissa fall ses som ett resultat i 
sig. 
 
3.2.3 Genomförande 
Eftersom den avgränsade målgruppen i min undersökning är gymnasieungdomar med 
rösträtt, tog jag kontakt med en lärare på Klara gymnasium i Västerås. Den 28 april 
genomfördes fokusgruppen med sex frivilliga elever. Enligt Wibeck (2010:62) bör ett 
lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp vara mellan fyra och sex personer, varken 
färre eller fler. Fler personer än sex riskerar exempelvis att inte alla kommer till tals 
under gruppdiskussionen. Fokusgruppen jag anordnat består av en man och fem 
kvinnor. Alla är 18 år och har möjlighet att rösta i riksdagsvalet för första gången. 
 
Wibeck (2010:63) säger att homogena grupper är en fördel om man vill uppnå 
intimitet och samförstånd mellan gruppdeltagarna så att utbytet av information 
underlättas. Eftersom min fokusgrupp går ut på att höra hur målgruppen resonerar 
kring politik, som är ett till hög grad omfattande ämne, är det alltså en fördel att 
använda sig av en grupp människor som redan känner varandra eftersom de då 
sannolikt är mer villiga att dela åsikter och diskutera kring ämnet. Däremot behöver 
de en icke-homogen inställning till att rösta i politiska val, eftersom min målgrupp är 
både personer som tänker rösta, men främst inte tänker rösta i riksdagsvalet eftersom 
en del av mitt syfte är att jag vill skapa bättre förutsättningar för ökat valdeltagande. 
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En icke-homogen inställning till att rösta kan ge mig spridning på svaren och jag kan 
då jämföra attityder, vilket är relevant för min undersökning eftersom båda parter är 
en del av min målgrupp. 
 
Enligt Krueger (2002:4) är det mycket viktigt att berätta för deltagarna innan man 
börjar ställa intervjufrågorna vad man gör där, berätta vilka regler som gäller och vad 
som är syftet med fokusgruppen. Detta kan vara avgörande för framgången i ett 
sådant gruppsamtal. Innan jag ställde frågorna till deltagarna i fokusgruppen var jag 
noga med att förklara tydligt för deltagarna vad jag gjorde där, vad jag undersökte 
och hur viktig deras hjälp var för min undersökning. Under arbetet med fokusgruppen 
hade jag också Malin Ljung med som assistent, eftersom jag som moderator inte bör 
fokusera på att skriva anteckningar under diskussionen (ibid., s.9). 
 
Jag har genomfört en semistrukturerad gruppdiskussion, eftersom jag främst ville 
höra kring målgruppens attityder och resonemang, utan att styra samtalet för mycket. 
Som Wibeck (2010:57) säger är den största fördelen med ostrukturerade 
fokusgrupper, som har låg grad av inblandning från moderatorns sida, att deltagarnas 
egna intressen kan analyseras. Däremot var jag tvungen att styra intervjun under de 
tillfällen när deltagarna blev tystlåtna, genom att till exempel tilltala specifikt den 
person som var mindre delaktig och ställa följdfrågor. 
 
Analysens mål 
Målet med min fokusgrupp var att få gymnasieungdomar som kan rösta för första 
gången att berätta om vilken kunskap de har om området, vad de efterfrågar för 
information kring riksdagsvalet 2014 och vilka attityder de har kring politik och att 
rösta i politiska val. 
 
Analys nivå 
Rådata är gruppdeltagarnas exakta yttranden av diskussionen, vilket är en enorm 
mängd data som blir svår att läsa av (Wibeck 2010 s.109). Istället har jag valt att göra 
en innehållsanalys av rådata som jag transkriberat utifrån inspelningen jag gjorde 
under fokusgruppen (se: bilaga 8.3.1). Detta betyder att jag har sammanfattat 
gruppdeltagarnas uttalanden i teman, för att sedan skriva om dessa teman i mindre 
delar (ibid., s.109). Detta ger en tydlig överblick över den mest relevanta 
informationen som jag kunnat hämta från fokusgruppen. 
 
3.2.4 Analys 
Vid analysen av undersökningens rådata och resultatet från diskussionen kring 
riksdagsvalet 2014 och politik i allmänhet har jag valt att fokusera på ett tema som 
också berör en av mina frågeställningar: 
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• Gruppmedlemmarnas attityder, resonemang och kunskap kring politik och att 
rösta i politiska val 

 
Varierande attityd för politik och att rösta i politiska val 
Attityden kring politik varierar bland de som tänker rösta och de som inte tänker rösta 
i gruppen. De som inte tänker rösta anser sig själva vara helt politiskt ointresserade 
och en av deltagarna beskriver sin anledning till att inte rösta i riksdagsvalet att hon 
tror att hennes individuella röst inte spelar någon roll i det stora sammanhanget; ”det 
hjälper ju inte så mycket om jag röstar” som hon själv uttrycker det. Medan den enda 
deltagaren som anser sig själv vara politiskt engagerad tycker att det är självklart att 
man ska rösta i politiska val. Deltagaren säger att det är viktigt och avgörande för hur 
det kommer se ut. 
 
På frågan om de själva upplever sig vara politiskt engagerade svarar bara en av 
deltagarna ja, men samtidigt så hävdar han att ”men sen är jag ju inte superengagerad 
för att vara engagerad liksom”. De andra i gruppen anser inte sig själva vara speciellt 
engagerade, inte heller de som uttryckt att de planerar att rösta i riksdagsvalet. 
 
Politik är ingenting och lite töntstämplat 
En av deltagarna säger att politik för henne är ingenting och att det känns som på en 
för hög nivå, vilket gör att hon inte har satt sig in i ämnet. De som alltså anser sig 
själva vara ointresserade förstår inte att deras röst kan göra någon skillnad i 
samhället. På grund av att de inte känner sig tillräckligt viktiga och att deras röster 
känns betydelselösa väljer de istället att avstå från att rösta. Och på grund av att de 
upplever politik som för stort avstår de också från att sätta sig in i det. När en av 
deltagarna som tänker rösta säger: ”Att rösta är liksom grundpelaren i samhället”, 
svarar personen som inte tänker rösta: ”Men shit, i så fall står jag hellre utanför”. 
Samtidigt är alla deltagare medvetna och håller med varandra om att det kommer bli 
kaos om ingen i Sverige väljer att rösta i riksdagsvalet. 
 
Flera av deltagarna är också överens om att de inte vill prata om politik med andra 
människor, utan säger att de går därifrån om någon tar upp ämnet med dem när de till 
exempel är ute på krogen. Detta gäller både för några av de som tänker rösta och som 
inte tänker rösta. En av deltagarna säger också att: ”det passar ju inte alla, att prata 
om politik”, medan några hävdar att politik är lite för fin-människor och töntstämplat.  
 
Medvetenheten och kunskapen kring att rösta 
Alla deltagare håller med varandra om att innehållet i broschyren Valet i fickformat är 
irrelevant för dem. En av dem säger att det som står i broschyren är ”typ sånt som 
man kan fråga en vuxen”. Alla i gruppen verkar också relativt medvetna om hur 
valsystemet går till, trots att de själva aldrig tidigare har röstat. Det som står i den 
befintliga broschyren från Valmyndigheten upplevs inte heller vara något målgruppen 
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behöver läsa sig till. Istället är alla överens om att de vill ha information kring 
politikerna, om partierna som finns och vad de står för. En av deltagarna skulle vilja 
ha ”en sammanfattning av alla partier hemskickade”.  
 
Broschyrens Valet i fickformat utseende 
Gruppdeltagarna uttrycker också broschyren som tråkig, statlig, känslokall och 
ointressant. En av deltagarna säger också att den ser väldigt billig ut. Ingen av dem 
blir heller särskilt motiverade att läsa den genom att bara titta på utseendet. 
 
3.2.5 En summering 
De som inte tänker rösta i riksdagsvalet 2014 känner sig inte betydelsefulla i det stora 
sammanhanget och ser inte varför deras individuella röst skulle spela någon roll. De 
anser också att de är helt politiskt ointresserade och att ämnet känns för stort för att 
greppa, medan de som tänker rösta tycker att det är viktigt och mer en självklarhet. 
Det finns en tydlig varierande attityd för politik mellan målgruppen som tänker rösta 
och som inte tänker rösta i riksdagsvalet 2014. Den grupp som inte tänker rösta måste 
jag alltså bemöta på ett annat sätt, genom att exempelvis informera dem vikten av 
politik och politiska val. Medan de som tänker rösta redan verkar ha koll på detta. 
 
Det som också var intressant var att majoriteten av gruppen som tänker rösta i 
riksdagsvalet ändå inte kände sig politiskt engagerade, vilket också stämmer överens 
med Zackariassons (2006:47) undersökning, där hon skriver att ”enbart ett intresse 
för politik inte ansågs tillräckligt för att en person skulle betraktas som politiskt 
engagerad”. Om målgruppen skulle förstå vikten av att delta i politiska val, skulle de 
nog också bli medvetna om att de visar på ett stort engagemang i Sveriges framtid om 
de väljer att rösta.  
 
Valmyndigheten hade ingen av gruppdeltagarna någon tydlig relation till. De verkade 
inte heller medvetet ha tagit del av någon information från dem. Broschyren Valet i 
fickformat ansågs dessutom inte vara tilltalande och innehållet var irrelevant för 
deltagarna. De ville istället ha information kring olika partier, men samtidigt tror jag 
behovet av information som talar om vad riksdagsvalet 2014 innebär är större, även 
om de själva inte är medvetna om det. Detta på grund av att de som säger att de inte 
tänker rösta, samtidigt uttrycker att de inte förstår vad det ska vara bra för.  
 
En annan intressant iakttagelse var att en av deltagarna ändrade sig under 
diskussionens gång. Personen uttryckte först att hon inte tänker rösta i riksdagsvalet, 
men i slutet säger hon: ”Nu gör jag visst ett val, jag röstar blankt. Det gör ju ingen 
skillnad i och för sig, jag vill ändå uppleva själva röstgrejen”, vilket är en antydan att 
hon ändrat sin attityd efter att ha fått lite mer förståelse av de andra deltagarna kring 
varför det är viktigt, och vad det innebär, att rösta i ett politiskt val. 
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4. Resultat 
Nedan redovisas resultatet från mina teorier och metoder. Svaren är strukturerade 
utifrån mina frågeställningar.  
 
Jag har sökt teori genom tidigare forskning och litteraturstudier. Som metod har jag 
använt mig av en textanalys av Valmyndighetens broschyr Valet i fickformat för att se 
vad som fungerar bra eller mindre bra med innehållet, samt en semistrukturerad 
fokusgrupp för att få en större förståelse för målgruppens åsikter, attityder, tankar, 
uppfattningar och argumentationer. Dessa teoretiska och empiriska studier har jag 
gjort för att de varit relevanta för min undersökning och för att få svar på mina 
frågeställningar; 
 
FF1: Vilken tidigare forskning har gjorts angående text och bild i samverkan? 
Det finns många studier som berör text och bild i samverkan och framför allt hur det 
påverkar läsförståelsen hos elever på ett positivt sätt. Daly & Unsworth (2011:71) 
menar att deras tidigare forskning på detta visar att text och bild i samverkan har 
positiv effekt på textförståelsen när det kommer till undervisningsmaterial. Även om 
textförståelse i pedagogiskt syfte inte berör min undersökning, visar detta ändå på hur 
text och bild i samverkan generellt gör att vi lättare tar till oss innehållet. 
 
Eftersom text och bild tillsammans ökar läsförståelsen och inlärningsförmågan hos 
läsare tyder det på att arbetet med text och bild i samverkan också skulle kunna vara 
till fördel även i klarspråksarbetet av myndighetstexter.  
 
Flera andra studier visar också att text och bild i samverkan ökar textuppskattningen 
och engagemanget hos läsare. Detta med förutsättning att samspelet är lyckat, till 
exempel genom att bilden inte presenterar helt ny information och är relevant istället 
för associativ. Bilder kan också få läsaren att fokusera på specifika innehållselement 
och stiliserade bilder är oftast mer effektiva än detaljerade. Måttligt positivt laddade 
bilder kan också höja läsmotivationen och därmed också öka minnet för innehållet 
hos läsaren (Melin, 1999). Bilder kan bli en extra belastning för läsaren i tid, men 
istället har uppskattningen för innehållet visat sig öka. Grafisk form utgör dock ingen 
extra belastning för läsaren, så länge den inte bryter mot konventioner. Strukturering 
är också viktigt för en effektiv kommunikation, vilket gynnar både läsarens 
minnesbehållning och lästiden (Melin 2011:36).  
 
FF2: Vad är klarspråk? 
Den 1 juli 2009 fick Sverige en språklag som menar att språket i offentliga 
verksamheter ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Och detta gör man genom att 
följa några klarspråksprinciper, som är att tänka på läsarens olika behov och 
förutsättningar, skriva det viktigaste först, skriva kort och använda ett aktivt språk. En 
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tydlig och strukturerad grafisk form är också en viktig del av klarspråksarbetet 
(Hedlund 2013).  Språkrådet (2010) påpekar också att begripliga myndighetstexter 
främjar demokratin, ökar medborgares förtroende och sparar tid och pengar. Det är 
också Språkrådet som ansvarar för att myndigheter anpassar sina texter enligt de olika 
klarspråksprinciperna. 
 
FF3: Vad är ett lyckat samspel mellan text och bild? 
Ett harmoniskt samspel mellan text och bild innebär att bilden säger samma sak som 
texten visar, vilket behövs när syftet är att instruera och överföra kunskap (Bergström 
2011:59). Ett disharmoniskt samspel används när man istället vill locka mottagaren 
att förstå budskapet. Men det finns tidigare forskning (Melin, 1999) som säger att 
bilder som presenterar helt ny information, sällan är lika effektiva som bilder som 
dubblerar textens information. 
 
En informativ text kan välja neutrala, icke emotiva, bilder. Men samtidigt menar 
Melin (2011:148) att emotivitet är avgörande för bilders framgång – vilket också gör 
det nödvändigt att använda.  Eriksson (2009:38) menar dock att hur vi tolkar bilder 
beror till stor del på mottagarens tidigare erfarenheter och upplevelser. Detta innebär 
att man måste samspela text och bild efter mottagaren, sammanhanget texten befinner 
sig i samt efter vad syftet är med texten. Men hon säger också att en bild med lagom 
positiv laddning nästan alltid är gynnsam för textens effektivitet (ibid., s.38). 
 
Grafisk form utgör ingen extra belastning för läsaren, såvida den inte bryter mot 
konventioner. Ett huvudresultat från den tidigare forskningen är också att en väl 
formgiven text har större chans att bli läst, och är den dessutom funktionell har den 
större möjlighet att bli förstådd och ihågkommen. Både text, bild och grafisk form 
flyter in i varandra och idealet är att tänka multimedialt (Melin 2011).  
 
 
FF4: Vad är bra respektive vad finns för brister med informationen i 
broschyren Valet i fickformat från Valmyndigheten? 
Utifrån min textanalys konstaterar jag att Valet i fickformat har en för bred målgrupp 
(alla i Sverige med rösträtt), vilket eventuellt kan göra att relevant information faller 
bort. Samtidigt kan det vara riskabelt att utesluta någon genom att bli för specifik. 
Målgruppen, utifrån min fokusgrupp, stryker under mitt resonemang genom att 
uttrycka att de inte är i behov av den information som står i broschyren. Innehållet är 
med andra ord irrelevant för både de som tänker rösta, men främst för de som inte 
tänker rösta i riksdagsvalet. Om de inte vet vad syftet är med att rösta, kan de inte 
heller förstå varför de behöver veta hur valsystemet går till.  Dessutom tyckte 
målgruppen att broschyren upplevdes tråkig, statlig, känslokall och ointressant. 
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I textanalysen framgår det också att broschyren följer klarspråksprinciper ur många 
olika aspekter. Till exempel genom att den förklarar vissa svåra ord, skriver det 
viktigaste först, använder tydliga rubriker och har en tydlig grafisk form med god 
läsbarhet. Däremot använder den inte ett genomgående personligt tilltal till läsaren, 
vilket är en del av klarspråksprinciperna. Klarspråk bör ibland även anpassas utefter 
mer specifika målgruppers förutsättningar och behov, vilket gör att klarspråksarbetet 
kan behöva skilja sig åt beroende på om man till exempel vänder sig till ungdomar 
eller nysvenskar. Broschyren Valet i fick format finns inte heller speciellt 
lättillgänglig för målgruppen, med förutsättning att de inte aktivt själva letar upp 
broschyren på Valmyndighetens hemsida. 
 
Valet i fickformat varierar mellan att använda instruerande illustrationer och 
fotografier, vilket också är en bidragande effekt till varför innehållet upplevs spretigt. 
Bilderna saknar också en emotiv laddning, vilket gör att risken för att mottagaren inte 
blir motiverad av att läsa innehållet ökar. Emotivitet är dessutom avgörande för 
bilders framgång i allmänhet, vilket ofta gör det nödvändigt att använda, även i 
informativa texter (Melin 2011:148). Detta blir inte minst viktigt att ta hänsyn till när 
ett av syftet är att jag vill uppmana målgruppen till läsning. 
 
Under fokusgruppsdiskussionen var det ingen som tidigare hade tagit del av Valet i 
fickformat och de visste inte så mycket om Valmyndigheten, vilket tyder på att 
kontexten (Valmyndighetens hemsida) eventuellt inte är lämpad för målgruppen.   
 
FF5: Hur resonerar ungdomar kring politik och att rösta i ett politiskt val? 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är förstagångsväljare den målgrupp som röstade 
minst i Sverige under riksdagsvalet 2010. Detta kan bero på många olika faktorer, 
men det säger ändå en del om målgruppens negativa attityd kring politik och politiska 
val. Utifrån min fokusgrupp var det varierande attityder kring politik och att rösta i 
politiska val. De som inte har planerat att rösta (min primära målgrupp), ansåg främst 
att politik kändes för stort och omfattande. Detta gjorde i sin tur att de upplevde att 
deras individuella röst ändå inte skulle spela någon roll, och därför valde de också att 
avstå från att delta i riksdagsvalet.  
 
 
5. Gestaltning 
Nedan beskriver jag den nya gestaltningen, vilka val jag har gjort och motiveringar 
till dessa, anpassat till målgruppen ungdomar med rösträtt.  
	  
Jag har utgått från Valmyndighetens befintliga broschyr Valet i fickformat. Utifrån 
mina empiriska studier, där jag sett vilka brister det befintliga materialet har samt fått 
större insikter kring hur målgruppen resonerar, har jag skapat en gestaltning. Den 
största bristen i broschyren Valet i fickformat är att den inte har ett fungerande 
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samspel mellan text och bild. Detta gör både att läsbarheten försämras och att 
innehållet upplevs spretigt. Broschyren saknar dessutom en social kraft som fångar 
läsaren och som får hen att känna sig delaktig. Den nuvarande målgruppen är alla 
personer i Sverige med rösträtt, vilket betyder att alla har olika förkunskaper och 
behov. I den nya broschyren har jag valt att avgränsa målgruppen till ungdomar med 
rösträtt, vilket innebär att det nya innehållet måste anpassas efter en mer specifik 
målgrupp. Text och bild samt klarspråksarbetet bör därmed lämpas efter ungdomar 
med rösträtt och syftet med informationen. I analysen av fokusgruppen framgick det 
att attityden kring politik varierade hos deltagarna. De som inte har planerat att rösta, 
ansåg främst att politik kändes för stort och omfattande. De resonerade kring att deras 
individuella röst inte skulle spela någon roll, och att de därför också avstod från att 
delta i riksdagsvalet. Det framgick också att målgruppen inte visste så mycket om 
Valmyndigheten och att de tyckte att broschyren Valet i fickformat kändes tråkig, 
statlig, känslokall och ointressant. Ingen av dem blev heller särskilt motiverade att 
läsa den genom att bara titta på utseendet. 
 
Syftet med min gestaltning är att öka läsbarhet, läslighet och läsvärde i 
Valmyndighetens informationsmaterial till målgruppen ungdomar med rösträtt. 
 
5.1 Ett lyckat samspel mellan text och bild i kombination med klarspråk 
Det nya informationsmaterialet svarar på mitt resultat och är skapat efter innehållet i 
den befintliga broschyren Valet i fickformat från Valmyndigheten. Den nya texten är 
skriven i Klarspråk, eftersom det är en lag för myndighetstexter, men också för att 
målgruppen ska få en större förståelse kring vad det innebär att rösta i politiska val.  
Jag har valt att kombinera klarspråk med text och bild i samverkan, bland annat för 
att det ökar läsbarheten och har större möjlighet att höja läsmotivationen hos 
mottagaren (se: avsnitt 2.2 Text och bild i samverkan). Eftersom text och bild i 
samverkan också ökar läsförståelsen, bör det dessutom vara en viktig del av 
klarspråksarbetet.  
 
Min gestaltning och den nya texten är anpassad till en mer specifik målgrupp vad 
gäller innehåll, språk och tilltal. Den har dessutom ett förbättrat samspel mellan text 
och bild, anpassat till ungdomar med rösträtt. Eftersom målgruppen, utifrån 
fokusgruppen (se: avsnitt 3.2 Fokusgrupp), varken visste vilka Valmyndigheten var 
eller var broschyren Valet i fickformat fanns, har jag utökat dess kontext. Broschyren 
ska, utöver att finnas på hemsidan, tryckas och skickas hem till ungdomar med 
rösträtt i samband med riksdagsvalet. På så sätt behöver inte målgruppen leta upp 
informationen själva, vilket också ökar förutsättningarna för att materialet blir läst, 
även om det aldrig kan vara en garanti. Min gestaltning är ett förslag på nytt 
informationsmaterial, alltså är det endast en prototyp i nuläget. 
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Klarspråksarbetet 
Eftersom Valet i fickformat redan har ett genomarbetat klarspråksarbete, har jag valt 
att främst anpassa innehållet mer till den specifika målgruppens (ungdomar med 
rösträtt) förutsättningar och behov. Det har jag till exempel gjort genom att; 
 

- Skriva det viktigaste först 
- Undvika svårbegripliga, och främst ålderdomliga ord 
- Använda ett aktivt språk 
- Tänka på textens utseende 

 
Jag har valt att använda mig av ett mer kontinuerligt du-tilltal, ha en mer närvarande 
författarröst och en större social kraft än i den befintliga broschyren. Till exempel i 
rubriken på framsidan: ”Använd din rättighet, använd din röst” och i stycket: 
”Demokrati och jämlikhet handlar om att alla människor är lika värda och i politiska 
val innebär det att alla röster räknas och är betydelsefulla. Så även din.”. På så sätt 
vill jag att läsaren ska känna sig mer delaktig och viktig. Läsaren, som i mitt fall är 
ungdomar med rösträtt, har i fokusgruppen dessutom uttryckt att anledningen till att 
hen inte röstar är för att det inte känns som att hens röst spelar någon roll i det stora 
sammanhanget (se: avsnitt 3.2 Fokusgrupp). 
 

 
Broschyrens framsida (Smiling So Happy, n.d.). 
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Första sidan med textinformation i broschyren. 
 
 
På grund av att målgruppen också uttryckt att de inte förstår varför de är viktigt att 
rösta, har jag valt att lägga till den informationen i det nya materialet. Detta gör 
förhoppningsvis att läsaren förstår nyttan av resterande innehåll, som bland annat 
förklarar hur man gör för att rösta. Detta avsnitt har jag därför valt att lägga först i 
broschyren, då en av klarspråksprinciperna är att skriva det viktigaste först. Detta tror 
jag absolut gynnar min målgrupp, med tanke på att de är ovana vid politiska val. 
 
Jag har också endast valt att behålla den information som känns mest relevant för 
ungdomar med rösträtt, till exempel hur valprocessen går till och vilka möjligheter 
som finns. Eftersom fokusgruppen uttryckte att politik kändes stort och omfattande, 
och tidigare undersökningar visar att förstagångsväljare har lågt valdeltagande, har 
jag velat att det ska framgå att det är enkelt att rösta genom att tydligt beskriva de 
olika möjligheterna som finns. 
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Sidorna ovan förklarar för läsaren vilka olika möjligheter att rösta som finns. 
 
Jag har också valt att berätta lite historia kring vad som hänt av att människor har 
engagerat sig och röstat i politiska val. Jag har också tagit upp exempel på vad man 
kan vara med och påverka:  
 

”Den gör också skillnad för smältande isar, växande flyktingläger, 
skolsystemet, ungdomsarbetslöshet, hur vården fungerar, hatbrott, 
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hotade djurarter m.m. Du ska rösta på det parti som stämmer bäst 
överens om vad du tycker. ” 

 
Detta för att målgruppen ska få ytterligare förståelse kring varför det är viktigt och 
vad som faktiskt sker av att människor engagerar sig i samhället. Detta skapar också 
en typ av social kraft och ökar användandet av attitydmarkörer genom till exempel 
orden ”smältande isar”, ”hatbrott” och ”hotade djurarter” – som jag i textanalysen 
påpekade saknades i det befintliga materialet. Det finns också praktiska exempel 
kopplat till målgruppen om vad man kan påverka genom att rösta, till exempel 
ungdomsarbetslösheten och skolsystemet.  
 
Den grafiska formen 
Eftersom typografin, enligt textanalysen (se: avsnitt 3.1 Textanalys), i Valet i 
fickformat har en fungerande läsbarhet, ser jag ingen anledning att byta ut typsnitten. 
Valmyndigheten använder typsnittet Garamond i brödtexten, vilket är en antikva som 
fungerar bra för läsbarheten i längre textstycken (Hellmark 2006 s.26). Jag har också 
valt att behålla de korta radlängderna i hela broschyren, eftersom det är till fördel för 
klarspråksarbetet. 
 
I broschyren Valet i fickformat används mellanrubriker till viss del, däremot är många 
av dem ganska intetsägande och det används inte kontinuerligt. Dessutom är det 
ganska bleka i färgen, vilket gör att de försvinner.  
 

 
Ett exempel på mellanrubrik från Valet i fickformat. 
 
Jag har valt att använda mig av två färger från Valmyndighetens grafiska profil: 
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Den ljusbruna finns i bakgrunden, men med lägre opacitet för att få större läsbarhet 
på texten. Den röda, varma färgen använder jag i alla rubriker: 
 
 

 
 
 
Detta för att de är varma färger som samspelar harmoniskt med varandra (Bergström 
2009:262). Men också för att de är neutrala färger, som tillsammans inte kopplas till 
något parti. 
 
Färgerna skapar också kontrast, vilket är till fördel främst i mellanrubrikerna för att 
skapa tydligare struktur. Att skapa struktur är också en del av klarspråkets principer 
och riktlinjer.  Jag har också valt att arbeta med större kontraster i min broschyr 
genom att exempelvis göra rubrikerna i fetstil och genomgående använda mig av 
stora bilder. Att arbeta med kontraster välkomnar läsaren in i materialet och 
innehållet upplevs också mindre statiskt. Storlekskontrast, som jag till stor del 
använder mig av, skapas om jag som formgivare placerar stora bilder tillsammans 
med mindre element (Bergström 2006 s.323).  
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Text och bild i samverkan 
I den nya broschyren, där syftet är informera om varför det är viktigt att rösta, har jag 
valt att använda mig av positivt laddade bilder. Detta för att emotivt, främst positivt, 
laddade bilder kan höja läsmotivationen och därmed också öka minnet för innehållet 
hos läsaren. 
 

 
En positivt laddad bild som förmedlar kärlek och vänskap. (pinky swear, n.d.). 
 
Anledningen till att jag valt denna bild är för att texten under rubriken ”Varför är det 
viktigt att rösta?”, beskriver alla människors lika värde. Detta tycker jag att känslan i 
bilden också representerar. Bilden innehåller ett ikoniskt budskap, men är samtidigt 
inte missvisande eller irrelevant för sammanhanget. I detta textstycke informerar jag 
inte om hur valsystemet går till, vilket gör att bilden heller inte behöver vara 
instruerande. Ett harmoniskt samspel mellan text och bild behövs endast när syftet är 
att instruera, medan ett disharmoniskt samspel används när man vill locka mottagaren 
att förstå budskapet (Bergström 2011:59).  
 
På alla bilder där det är människor, har jag valt unga personer som representerar 
innehållet. Detta för att målgruppen ska känna igen sig och förstå att informationen 
angår dem. Detta samspelar också med anledningen till att jag valt att använda mig av 
ett personligt tilltal, som jag beskrivit tidigare. 
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Där jag förklarar hur valsystemet går till och hur man gör för att rösta använder jag 
instruerande bilder, som inte presenterar helt ny information, utan istället upprepar 
det som texten säger. Detta anses vara mer effektivt (se: avsnitt 1.7 
Forskningsöversikt). Eftersom målgruppen aldrig tidigare har röstat, blir det extra 
relevant att ha i åtanke. 
 

 
Valsedlarna i vallokalen. 
 
I detta fall har jag valt att använda mig av pilar som enkla grafiska element, för att 
underlätta förståelsen för texten hos mottagaren ännu mer. Pilar som riktlinjer 
förhåller sig också till konventioner som är viktigt för myndighetstexter och 
klarspråksanvändningen. Grafisk form utgör ingen extra belastning för läsaren, såvida 
den inte bryter mot konventioner. Ett huvudresultat från den tidigare forskningen (se: 
avsnitt 1.7 Forskningsöversikt) är också att en väl formgiven text har större chans att 
bli läst, och är den dessutom funktionell har den större möjlighet att bli förstådd och 
ihågkommen. Både text, bild och grafisk form flyter in i varandra och idealet är att 
tänka multimedialt (Melin 2011). 
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5.2 Designprocess 
 
Jag har valt att ge en sammanfattande bild av min designprocess för att det ger en 
tydlig överblick i hur jag har kommit fram till min gestaltning. I arbetet med 
designprocessen har jag valt att utgå från Ambrose & Harris (2010) bok: Basics 
Design 08: Design thinking. Detta för att det är en bok som konkret och stegvis 
förklarar hur en designprocess kan vara uppbyggd. Paul Harris är författare och Gavin 
Ambrose är grafisk designer. De har tillsammans skrivit flera böcker inom ämnet, 
vilket gör att trovärdigheten för källan ökar. Min designprocess har innehållit följande 
steg: 
 
Steg 1 - Research 
Jag har definierat problemet och avgränsat målgrupp. Sedan har jag samlat in 
bakgrundinformation kring problemet och målgruppen. Ambrose & Harris (2010:18) 
menar att en designer börjar sin designprocess med att leta relevant information kring 
bakgrunden och målgruppen, till exempel genom kvantitativa eller kvalitativa 
undersökningar. Jag har använt mig av en fokusgrupp som kvalitativ metod under 
detta steg för att ta reda på målgruppens attityder och värderingar kring politik, vilket 
är en kvalitativ undersökningsmetod. Jag har också genomfört en metod i form av en 
textanalys på broschyren Valet i fickformat från Valmyndigheten, baserat på mina 
frågeställningar och syftet med min undersökning. 
 
Steg 2 – Idé-generering 
Ambrose & Harris (2010:21) säger att olika designers använder olika metoder under 
detta steg, men idé-generering inkluderar bland annat brainstorming och skisser. Jag 
har valt att anteckna mina idéer och diskuterat dessa med andra (brainstorming), samt 
valt att göra skisser som en prototyp av min gestaltning. Jag har sedan utvärderat och 
fått feedback på mina skisser. 
 
Steg 3 - Implementera 
När jag blev klar med utvärderingen implementerade jag resultatet i en färdig 
gestaltning. Som metod hade jag gärna testat det slutgiltiga resultatet på målgruppen, 
men med tanke på tidsbristen och kursens omfattning på 15hp var detta inte möjligt.  
 
6. Slutsats & diskussion 
 
Valmyndigheten gör redan mycket för att informera personer i Sverige med rösträtt 
om olika val, men min studie syftar till att anpassa informationen till 
gymnasieungdomar som är förstagångsväljare utefter deras resonemang och behov. 
Med tanke på att förstagångsväljare är den målgrupp i Sverige som röstade minst i 
riksdagsvalet 2010, är de också en viktig grupp att fånga. Det är dessutom en grupp 



	   45	  

som kommer ha stor inverkan på politiken framöver. Detta är också en demokratisk 
fråga, ur den synpunkten att alla med rösträtt har rätt till att rösta, och därmed också 
bör få information kring politiska val och vad det innebär. Tidigare undersökningar 
(se: avsnitt 1.2 Bakgrund) visar dessutom att desto mer information och motivation 
personer hade kring presidentvalet i USA år 2004, desto mer troligt var det också att 
de skulle delta i valet. Detta tyder på att information, anpassad till 
gymnasieungdomar med rösträtt, är en viktig del av arbetet kring att förstärka 
ungdomspolitiken och skapa bättre förutsättningar för ökat valdeltagande hos unga 
röstdeltagare. Men under min insamling av teori och empiri kan jag konstatera att 
mitt problemområde är stort och fortfarande har många obesvarade frågeställningar.  
 
Under fokusgruppsdiskussionen, visade det sig att de som inte planerar att delta i 
riksdagsvalet 2014, inte förstår att deras individuella röst spelar någon roll i det stora 
sammanhanget. Förståelsen kring politik och att rösta i politiska val verkar vara 
relativt liten hos dem som inte tänker rösta, vilket också är en bidragande orsak till att 
de aktivt väljer att avstå från att rösta i politiska val. Också de som uttalat att de 
tänker rösta i riksdagsvalet, anser inte sig själva vara speciellt politiskt engagerade, 
vilket stämmer överens med Zackariassons (2001) undersökning. Att rösta är alltså 
inte lika med att kalla sig själv politiskt engagerad. Detta tyder också på att 
målgruppen inte förstår att man är med och påverkar samhället genom att delta i 
politiska val. Målgruppen är med andra ord i behov av både information för hur man 
gör för att rösta och varför det är viktigt att delta i politiska val. 
 
I min gestaltning har jag valt att kombinera klarspråk med text och bild i samverkan. 
Detta för att syftet med min studie är att öka läsbarheten, läsligheten och läsvärdet i 
Valmyndighetens informationsmaterial. Detta ska i sin tur uppmana målgruppen, 
ungdomar med rösträtt, till läsning och samtidigt skapa större förståelse kring vikten 
av att rösta i politiska val. Eftersom klarspråk handlar om att skriva vårdat, enkelt och 
begripligt blir text och bild i samverkan också en viktig del av klarspråksarbetet. 
Tidigare forskning (se: avsnitt 1.7 Forskningsöversikt) visar att text och bild i 
samverkan ökar läsförståelsen och höjer läsmotivaitonen hos mottagaren, med 
förutsättning att det har ett lyckat samspel. Att skapa ett lyckat samspel mellan text 
och bild i myndighetstexter kan med andra ord vara till fördel för klarspråksarbetet 
och att mottagaren ska förstå innehållet. 
 
Med tanke på svar och slutsatser på mina frågeställningar, redovisat under avsnitt 5, 
anser jag att syftet med denna studie är uppfyllt.  
 
6.1 Förslag till fortsatta studier 
Fokusgruppen jag har utfört i min undersökning, kan exempelvis inte vara 
representativt för hela målgruppen eftersom de endast utgör en liten del av den. Med 
detta i åtanke skulle det vara intressant att genomföra en mer omfattande studie kring 
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hur unga människor resonerar kring politik och att rösta i politiska val. Detta kan 
göras genom att utföra fler fokusgrupper, samt komplettera detta med exempelvis en 
kvantitativ enkätundersökning för att samla en mer generell förståelse kring 
målgruppens resonemang och attityder kring politik.  
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Text från gestaltning 
 
Använd din rättighet, använd din röst 
 
Varför är det viktigt att rösta? 
 

I Sverige hålls det val till riksdagen, kommun- och 
landstingsfullmäktige vart fjärde år. Det innebär att alla med 
rösträtt har rätt att vara med och påverka Sveriges framtid. Det 
är det som politik handlar om. Utan politik och utan din röst står 
vi stilla i utvecklingen. Eller kanske till och med går bakåt.  
 
För alla människors lika värde 
 
Demokrati och jämlikhet handlar om att alla människor är lika 
värda och i politiska val innebär det att alla röster räknas och är 
betydelsefulla. Så även din. Ett högt valdeltagande är dessutom 
ett bevis på att demokratin fungerar och är en viktig del av 
medborgarskapet.  
 
Tycker du att rättvisa, jämlikhet och demokrati är betydande för 
Sverige är det också viktigt att du röstar. Om du röstar är du 
inte bara med och påverkar den framtid som du drömmer om, 
utan det är också ett uttryck för att du stödjer det demokratiska 
systemet och därmed också alla människors lika värde. 
 
Vad innebär riksdagsvalet? 
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Under riksdagsvalet bestämmer medborgare vilka personer 
som ska representera Sverige i riksdagen. Endast de partier 
som får minst fyra procent av rösterna i hela landet får vara 
med i fördelningen av mandat till riksdagen. Sveriges 
valsystem är proportionellt. Det betyder att antalet platser ett 
parti får i riksdagen beror på antalet röster partiet fått i valet. 
Det finns 349 platser i riksdagen att fördela och varje plats 
motsvarar ett mandat.  
 
Du kan också kryssa i en ruta för en speciell person i det parti 
som du valt att rösta på. Det kallas för att personrösta. För att 
den person du valt att kryssa i ska bli invald i riksdagen, krävs 
det att hen fått kryss på minst fem procent av partiets 
valsedlar i din valkrets. Din valkrets är det område där du bor 
eller är skriven. Mer information om hur det går till att rösta 
finns om du läser vidare.  
 
Resultat i riksdagsvalet 2010 
Under valperioden 2010 såg resultatet ut såhär: 
 
Det är enkelt att rösta 
 
Du som har rösträtt får ett röstkort hemskickat cirka tre veckor 
före valet. Detta ska du ha med dig till vallokalen när du 
röstar, även om du väljer att förtidsrösta. 
 
Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat bort det, kan 
du få ett nytt. Det får du genom att ringa Valmyndighetens 
telefonservice på nummer 020-825 825, eller mejla till 
rostkort@val.se.  
 
Hur går det till i vallokalen? 
 
På alla ställen där du kan rösta finns valsedlar. Dessa valsedlar 
har tre olika färger, beroende på vilket val du väljer att rösta i: 
 

- Gula är för val till riksdagen 
- Vita är för val till kommunfullmäktige 
- Blåa är för val till landstingsfullmäktige 
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Högst upp på varje valsedel står det även ett parti. Du tar en 
valsedel av var och en av de tre färgerna med det parti som 
du vill rösta på i respektive val. Den valsedel med det partiet 
du väljer att rösta på stoppar du ner i ett kuvert som du sedan 
lämnar till röstmottagare som finns på plats. 
 
Du kan också välja att rösta blankt. Det innebär att du inte 
röstar på något parti, men ändå väljer att delta i valet. Då tar 
du en valsedel som det inte står någonting på. Du kan även 
personrösta på den kandidat som du helst vill ska bli vald. 
Detta gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför 
kandidatens namn. 
 
Röstmottagarna finns alltid på plats i din vallokal om du 
behöver hjälp eller är osäker på hur du ska göra. 
 
Rösta var, när och hur du vill 
 
Om du inte är hemma under valdagen, eller vet att du 
kommer ha ont om tid, finns det andra möjligheter för dig att 
rösta. Du kan alltid förtidsrösta eller till och med välja att rösta 
från andra sidan av jordklotet. Du kan också be någon annan 
lämna din röst. När du väljer att rösta, var du befinner dig när 
du röstar eller vem som lägger din röst spelar ingen roll. 
 
Är du utomlands på valdagen? 
 
Du som är utomlands kan antingen brevrösta, eller rösta på de 
svenska ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning 
i det land där du befinner dig. 
 
Om du vill brevrösta är det viktigt att du har ett särskilt 
brevröstningsmaterial. Det kan beställas från Valmyndigheten, 
en kommun eller en svensk ambassad eller konsulat. Det är 
också viktigt att du skickar din röst i god tid så att den hinner 
fram till rösträkningen under valdagen. 
 
Vill du rösta i förväg? 
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Om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal under 
valdagen kan du lägga din röst i förväg. Det finns tillgängliga 
lokaler för förtidsröstning i varje kommun. Det kan till exempel 
vara ett bibliotek eller ett kommunhus. Och du kan välja att 
förtidsrösta i vilken kommun som helst. 
 
Hur gör du för att rösta med bud? 
 
Att rösta med bud betyder att någon annan än du tar med din 
röst till vallokalen eller en lokal för förtidsröstning. Du behöver 
ett särskilt material för att budrösta och det kan beställas från 
Valmyndigheten, en kommun eller partierna. I det materialet 
framgår det hur du ska göra för att budrösta. 
 
Om du inte har någon i din närhet som kan rösta åt dig, 
erbjuder vissa kommuner dig hjälp. Kontakta din kommun för 
mer information. 
 
Använd din rättighet 
 
Du har rösträtt för att vi i Sverige har demokrati. Det finns starka 

samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati – båda 

handlar om alla människors lika värde. En långsiktig och hållbar 

demokrati bygger på att de mänskliga rättigheterna respekteras 

och att du som individ värdesätts. Det spelar till exempel ingen 

roll vilket kön eller sexuell läggning du har, vilken religion du 

tillhör eller vilket land du kommer ifrån.  

Det betyder att du har samma möjlighet att påverka vårt 

samhälle som någon annan. Det betyder att din röst är precis 

lika viktig som andras. Och det betyder också att din röst 

kommer att höras – det är din rättighet. Använd den. 

 
Använd din röst 
 
År 1921 fick kvinnor rösta i Sveriges riksdagsval för första 

gången, år 1991 blev det förbud mot sexuella trakasserier på 
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arbetsplatsen, år 1999 blev det förbud mot köp av sexuella 

tjänster och år 2006 börjar barn som bevittnar våld i hemmet 

anses vara brottsoffer och har härmed rätt att få särskilt stöd 

från socialtjänsten. 

 

Dessa förändringar är bara några som har hänt på grund av att 

vi, gemensamt, har röstat i politiska val. Vill du att Sverige ska 

fortsätta åt detta håll? Då måste du rösta i riksdagsvalet 2014, 

både för din egen och för andras skull. Din röst påverkar inte 

bara demokratin och jämställdheten. Den gör också skillnad för 

smältande isar, växande flyktingläger, skolsystemet, 

ungdomsarbetslöshet, hur vården fungerar, hatbrott, hotade 

djurarter m.m. Du ska rösta på det parti som stämmer bäst 

överens om vad du tycker.  

 
Din röst är viktig. 
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Intervjufrågor till fokusgrupp 
 

1. Vilka av er tänker rösta i valet i år? 
- Varför tänker ni inte rösta? Varför tänker ni rösta? 

 
2. Vad har ni fått för information kring valet från skolan? 

 
3. Vilken information har ni fått kring valet utöver de ni fått från skolan? 

 
4. Hur mycket vet ni om Valmyndigheten? 

- Har ni sett någon information från Valmyndigheten? Filmer? Annonser? 
 

5. Har ni läst denna broschyr?  
- Om ja: vad handlar broschyren om? 

 
6. Hur motiverade blir ni av att läsa broschyren, på en skala 1-10, av första 

intrycken? 
- Varför/Varför inte? Motivera. 

 
7. Vilka delar av broschyren känns relevanta för er? Är det någon del som känns 

mindre relevant? Varför? 
 

8. Vad tycker ni om utseendet på broschyren? 
 

9. Vart vill ni läsa eller ta del av information om valet? Vill ni helst ta del av 
informationen på internet eller vill ni läsa den i handen? Motivera. 

 
10. Vad skulle ni vilja veta om valet innan ni röstar? 

 
11. Hur tror ni att man gör för att rösta? Hur går det till? 

 
12. Definiera, vad är politik för er? 

 
13. Varför tror ni att man har ett val vart fjärde år? 

 
14. Vad tror ni skulle hända om ingen röstar i valet? 

 
15. Upplever ni själva att ni är politiskt engagerade? Varför/varför inte?  
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8.3.1 Transkription av fokusgrupp 
 
Tid: 28 april kl. 13:30-14:15 
Plats: Klara gymnasium, Sigurdsgatan 9, Västerås 
Deltagare: 6 personer, 1 man (M1) och 5 kvinnor (K1, K2, K3, K4, K5) 
Assistent: Malin Ljung 
 

1. Sara: Då ställer jag första frågan; Jag tänkte börja med att fråga vilka som 
tänker rösta härinne? 

2. K3: Ja. 
3. K2: Ja jag med… 
4. M1: Mm.  
5. K5: Jag vet inte… 
6. K4: Alltså jag vet inte… Jag är typ helt ointresserad. Jag har inte ens tänkt på 

det. 
7. Sara: Ok. Ni som tänker rösta, varför tänker ni rösta? 
8. K1: För då har man ändå varit med och försökt påverka. Alltså jag tänker 

också att man ska ju inte klaga för mycket heller om man inte engagerar, eller 
alltså man behöver ju inte vara engagerad, alltså det kan ju ändå vara viktigt 
att man försöker rösta och försöker påverka. 

9. Sara: Ni andra då? 
10. K3: Ja men det är väl typ samma sak. 
11. K2: Och det är viktigt… För alltså, för det är avgörande för hur det kommer 

se ut. 
12. M1: Ja alltså egentligen, särskilt EU-valet. Allting vi gör i Sverige är ju 

påverkat av det. Nämen typ så här 70 procent av allting de gör i kommunerna 
kommer ju från EU, så det är klart att det är viktigt att rösta i valet. Folk ba: 
men det påverkar ju inte, man ba: Men ehh, joo, det gör det. 

13. Sara: Ni som inte vet då, vad beror det på? 
14. K4: Alltså jag är helt ointresserad… 
15. K5: Alltså jag med. Och jag känner att just min individuella röst… Att det 

inte har någon betydelse. Det löser sig ändå. Det hjälper ju inte så mycket om 
jag röstar. Seriöst. 

16. M1: De ba: Ähh, det är ju ”K5” som rösar, ähh vi skiter väl i den då. 
17. K5: Ja men vad fan. 
18. Sara: Vad för information kring valet, alltså riksdagsvalet, har ni fått skolan? 

Har ni fått någon? 
19. K2: Inte om själva valet. Alltså vissa av oss har ju samhäll, men andra inte. 

Dom kanske har gått mer in på det, men jag tror det är mest om vad partierna 
tycker än om själva valet kanske.  
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20. M1: Nej alltså vi har ju inte nämnt någonting om valet och senast vi jobbade 
med partierna var väl i ettan eller tvåan. 

21. K1: Sen var vi på det här på Växhuset… När var det? 
22. K5: Förra veckan. 
23. K1: Fast det var ju mest om EU-valet och då fick man träffa 

ungdomspartierna. Det handlade inte så mycket om själva riksdagsvalet. 
24. Sara: Var det som en informationsträff då eller? 
25. M1: Det var en paneldiskussion så… 
26. K2: Alltså vi fick skriva frågor som dom svarade på. 
27. K5: Dom hade väl mer en debatt typ? 
28. M1: Ja. 
29. K1: Någon mer information har vi inte fått från skolan tycker inte jag. 
30. Sara: Inte ni som går samhäll heller? 
31. K1, K2, K5: Nej. 
32. K5: Oj, varför säger jag nej? Jag läser ju inte ens samhäll… 
33. Sara: Vad har ni fått för information kring valet utöver det ni fått från skolan? 

Har ni sett vad Valmyndigheten har för information till exempel? 
34. M1: Ja, jag har kollat in en del på det. Typ läst några debatter, kollat in lite 

vilka som representerar vilka partier och sånt. Men det är bara för att jag är 
politiskt aktiv också. Så lite sånt har jag gjort, men det är mest på fritiden och 
så. Så då har jag själv sökt upp faktan. 

35. K1: Sen tycker jag att vissa partier dom syns mer än andra. Och vissa har ju 
verkligen satsat på det här valet också så man märker att vissa liksom vill visa 
att dom, alltså försöker få oss att rösta på dem. 

36. Sara: Har ni andra fått någon information? 
37. K2: Alltså jag har fått någon liten broschyr i parkeringshuset. Den satt på 

bilen. Det stod bara Valet 2014, men jag har inte kollat i den. 
38. Sara: Hur mycket vet ni om Valmyndigheten? 
39. K4: Eh, vad är det? 
40. K5: Jaaa… Haha. 
41. M1: Nej jag… Vad jag vet så är det bara en myndighet som ger ut information 

om valet och så. Mer än så vet jag faktiskt inte. 
42. Sara: Har ni sett någon reklamfilm, några broschyrer eller så från 

Valmyndigheten? 
43. K3: Nej. 
44. K4: Inte vad jag har lagt märke till i alla fall. 
45. K5: Alltså man känner ju igen namnet, men inte vad som är bakom det eller 

vad man ska säga. Eller inte jag i alla fall. 
46. Sara: Så ni har hört Valmyndigheten förut, men vet inte riktigt vilka vad de 

gör, om jag tolkar er rätt? 
47. K5, K4, K3: Mmm. 
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48. Sara: Då vet jag inte om ni har läst den här då (håller upp broschyren Valet i 
fickformat), som kommer från Valmyndigheten? Har ni sett den? 

49. K1: Jag har aldrig sett en sån. 
50. K5, K4, M1: Nej. 
51. Sara: Jag bad Eivor visa den för er tidigare idag, men ni kanske inte… 
52. K1: Jooo, alltså hon har visat framsidan. 
53. Sara: Men ni har inte läst i den? 
54. K5: Nej. 
55. Sara: Hur motiverade blir ni av att läsa den bara av att se den så här då? 
56. K5: Alltså det ser ut som trafikteoriboken.  
57. M1: Alltså den ser ju riktigt såhär statligt ut, du vet såhär tråkigt, ehh, 

effektivt. 
58. K5: Lite såhär känslokall. 
59. K4: Lite sånt här som min morfar skulle läsa. 
60. K5: Mmm.  
61. Sara: Din morfar? Du får gärna utveckla det lite mer. 
62. K4: Ja men den är tråkig och ser bara såhär ointressant ut. 
63. Sara: Ok. På en skala 1-10 då? Hur intresserade blir ni att läsa den? 
64. M1: 2. 
65. K1: Ja, jag skulle också säga en 2:a faktiskt.  
66. K2: Alltså om jag fick en skulle jag kanske kolla i den lite, men 2. 
67. K3: 1. 
68. Sara: Jag tänkte egentligen fråga er vilka delar som känns relevanta, men då 

har ni ju inte läst den. Men ni kanske kan kika i innehållsförteckningen och 
tänka på vad som skulle kunna kännas relevant för er och vad ni vill veta mer 
om? 
 

Medan de tittar på broschyren och innehållsförteckningen: 
 

69. K5: Mamma säger alltid ba: Du måste börja kolla lite mer på nyheterna, så du 
får ett litet hum om världen… 

70. K2: Var inte han som pratade först på Växhuset, var inte han därifrån? 
71. K1: Jag var inte där, så jag har ingen aning.  
72. M1: Jag tror att han var därifrån. 
73. K2: Ja, för alltså han berättade ju det där om alltså kommuner och om man 

ville förtidsrösta och om man var utomlands… 
74. M1: Jag antar det, jag antar att han var därifrån. Jag vet inte, jag gick på toa 

mitt i så jag vet inte. 
75. Alla skrattar. 
76. M1: Men vad fan, jag skulle ju stå på scen, jag måste ju förbereda mig innan. 
77. Sara: Nu när ni har läst innehållsförteckningen, vad tror ni är relevant för er, 

eller mindre relevant? Vad skulle ni vilja veta om valet? 
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78. K1: Jag tycker det är viktigt med personerna… Alltså vilka som ställer upp. 
79. K2: Ja, alltså typ vad de står för och vad de vill göra med samhället och så. 

För det som verkar stå i den där, i innehållsförteckningen, det är typ sånt som 
man kan fråga en vuxen. Alltså typ sina föräldrar, dom vet ju hur det går till 
om dom har röstat.  

80. Sara: Ok. Vet ni hur man röstar? 
81. K4: Alltså jag har typ ett hum om det men. 
82. K1: Man går väl till en valstuga i alla fall.  
83. M1: Nej, vallokal går man till. Valstugorna är de där små på Zigmatorget där 

de delar ut information.  
84. K1: Det är samma sak.  
85. M1: Nej men man går dit… 
86. K1: Man går väl till Fredhems gamla matsal? 
87. K5: Ja, ut till matsalen… 
88. M1: Ja det beror på vart man är då. Så går man till närmsta vallokal. Det 

kommer ju hem i posten, det står liksom vart man ska gå. Jag har för mig att 
det är då man får en liksom en liten valsedel också. Och så går man dit, visar 
upp leg och säger typ: Ja men jag ska rösta. Så får man ta nån små lapp och så 
får man typ såhär moderaterna, sossarna, vänstern, högern… Ja, whatever. Så 
tar man en lapp vilken man nu vill och så fyller man i där typ personerna, 
vilka man vill skicka vidare. Så lägger man i det där i lådan.  

89. K1: Man ställer väl sig i en sån här grej också? 
90. K5: I ett bås. 
91. M1: Ja, precis. De har typ ett draperi eller någonting.  
92. Sara: Så den här broschyren kändes inte relevant för er? 
93. M1: Nej, de säger ju liksom där hur man gör. 
94. K1: Det är ju bara att fråga någon. 
95. K5: Ja, jag tänker… Det är ju partierna man vill veta, alltså vad de vill, vilka 

de är.  
96. M1: Ja. Det som är så konstigt, det är att typ, om man jämför med när man 

väljer in riksdagen att man röstar på ett parti, men måste även rösta på 
personer. Så då måste man dels kolla upp vad partiet tycker, dels måste man 
också kolla upp vad personerna tycker, för personerna kanske tycker lite 
annorlunda än vad partiet tycker. Så då vet man inte, röstar jag på ett parti nu 
eller röstar jag på personer. 

97. K5: Men det har inte jag fattat, alltså det där med personen också. Eller ja, 
men förstår ni vad jag menar? 

98. M1: Ja, det var ju det jag försökte förklara nu. Men typ att man röstar såhär 
den här personen är med i ett parti, men det är mer att man röstar på olika 
personer. Det är det det handlar om mest. Sen drar man såhär generellt ba ja 
men den här partiet fick mest röster och de här personerna i partiet fick flest 
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röster, så det handlar ju egentligen mest om personerna. Så det är ju dom man 
måste kolla upp, vad dom tycker och så, för det är dom som spelar roll. 

99. Sara: Vad skulle ni vilja veta om valet? Ni två? (K2 och K3) 
100. K3: Om partierna.  
101. Sara: Håller du med? (K2) 
102. K2: Mm. 
103. Sara: Vad skulle du vilja veta om valet då? (K4) 
104. K4: Ja, om partierna och typ alltså om dom människorna i partiet, alltså 

vad dom tycker och vad det är för slags människor. 
105. Sara: Ok. Vart skulle ni vilja läsa den här informationen? Vill ni ha den 

på internet, eller läsa den i handen? Hur vill ni få den till er? 
106. K2: Jag skulle vilja helst få, alltså om man fick typ en sammanfattning 

av alla partier hemskickade, alltså från dom, kanske. 
107. K3: Det viktiga. Eller alltså huvudpunkter om vad de tycker, vad dom 

ska göra och så. 
108. M1: Jag skulle ändå vilja ta det såhär muntligt, alltså såhär ansikte för 

ansikte. Helst med dem också, fast det blir ju lite svårt. 
109. K1: Fast då kanske det låter såhär väldigt övertygande så man liksom ba 

tänker att varje person man pratar med är bäst. Alltså det är bättre att få 
liksom det skriftligt. 

110. M1: Men jag vill gärna höra vad de själva tycker. För jag menar, de 
uttalar sig annorlunda. Det är dem själva som skriver såhär ba ah men jag vill 
göra det här men och bla bla bla. Men man uttalar sig ändå annorlunda ansikte 
mot ansikte, då kan man ju ställa frågor också. Typ såhär vad tycker du om 
val och lön eller whatever.  

111. Sara: Var skulle ni vilja få informationen någonstans? (K4, K5) 
112. K5: Men också typ som att få hemskickat, typ som en katalog eller 

något liknande. Och att man skulle kunna fråga i verkligheten. 
113. K4: Mm. 
114. Sara: Vad skulle ni tycka om en film på internet, skulle ni kolla på den 

filmen? 
115. K5: Nej. 
116. M1: Alltså filmer som såhär oftast kommer från regeringen eller såhär 

riksdagen eller något sånt där, det brukar ofta vara väldigt tråkigt, det är såhär 
det är stelt, massor av information. Och man kan ju liksom inte välja 
information, utan då måste man lyssna på allting. Det är inte så att man ba nej 
men vi, liksom man frågar nån eller läser man broschyren kan man ba aa 
personer, då tar vi det. I en film, då är det såhär, kolla igenom skiten liksom.  

117. Sara: Ok. Håller ni andra med? 
118. Alla svarar: Mm. 
119. Sara: Jag har ju frågat er hur motiverade ni blir av att läsa den här, men 

vad tycker ni om utseendet annars på broschyren? 
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120. M1: Paint, två timmar. 
121. K4 och K5 skrattar. 
122. M1: Nej men alltså det är simpelt och så, men det ser lite väl…  
123. K4: Den ser väldigt billig ut. 
124. M1: Ja typ… Alltså den ska ju inte vara dyr säger man ju inte, men man 

tycker att de borde ha gjort den lite finare.  
125. K3: Lite proffsig. 
126. M1: Jaa. Lagt ner lite mer tid på att designa den. 
127. K5: Bättre kvalité. Ja men det är såhär lite hårdare papper och så. Ja 

men alltså då ser det ju bättre ut.  
128. Sara: Skulle ni kunna definiera vad politik är för er? 
129. K5: Det är ganska simpelt… Alltså det är ingenting. Alltså politik för 

mig det är liksom, alltså jag tycker ju det är stort… Eller vad man ska säga. 
Jag är inte intresserad av det för att det känns såhär, ja men det är så allvarliga 
grejer och jag alltså… Nej men jag vet inte, det känns... Ja men… Du fattar, 
alltså på en hög nivå. Och jag är inte så insatt i sånt, eller hur man ska 
förklara.  

130. Sara: Hur känner du? Vad är politik för dig? (K4) 
131. K4: Jag vill höra vad de andra säger först. Just nu har jag såhär… Det är 

lite stopp i hjärnan.  
132. Sara: Då tar vi någon annan.  
133. M1: Byråkrati och storebrorsfasoner. 
134. Sara: Vad menar du med storebrorsfasoner? 
135. M1: Ja men det är ju det här konceptet att man ska bara mixhantera allt 

som sker i samhället. Ja men det är typ såhär ba: Som privatperson får du inte 
spela poker, så länge det inte är med riktiga pengar och efter klockan fem på 
en söndag. Alltså det är såhära, alltså det är bara så löjligt att hålla på så. Men 
vem fan bryr sig? Alltså det finns ju sån lag verkligen. Att man förbjuder folk 
spela poker hemma. Det är såhär man ba Va? Nej, sluta nu va. Ge upp. Ge oss 
lite frihet.  

136. Sara: Hur skulle du vilja att det såg ut då? 
137. M1: Eh, alltså mycket mer simplifierat. Alltså visst, jag gillar att vi har 

skyddsnät, men man måste ju lätta på många lagar. Lagarna är bara för löjliga. 
Alltså man vill ju vara friare. Du vet, det finns korkade människor, men alla är 
ju inte korkade. Vi kan ta hand om oss själva för det mesta. 

138. K4: Är det politik för dig? 
139. M1: Det är politik för mig. 
140. Sara: Ni andra då? Vad är politik för er? 
141. K1: Nej men jag vet inte. Det är väl såhär man diskuterar om vad som 

är bra i det landet, vem som ska styra och så. Det är typ politik för mig. 
142. K2: Ja men typ hur samhället ska fungera och så.  
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143. K3: Alltså jaa… Nej men alltså politik det är ju typ dom som 
bestämmer och typ dom som styr över vad som ska ske och sånt. 

144. Sara: Mm. Varför tror ni att man har ett val vart fjärde år då? 
145. K2: För att typ alltså, skulle man välja mer sällan skulle… Alltså om 

något inte funkar som blev bestämt på det första valet, då skulle ju det liksom 
bara förvärra allting under en längre tid och att det är därför man har det, 
alltså… Visst, fyra år emellan är ju inte så jättekort heller men ja, men att det 
är typ därför.  

146. K1: Ja men sen kanske… Alltså om man nu har val vart fjärde år som vi 
har, att man kanske om… alltså om man är nöjd med regeringen så kanske 
dom blir valda en gång till, men är man missnöjd så har man ju chansen få 
välja om. Eller alltså att någon annan får, så då kan man liksom ändå se hur 
det funkar. För ett år, då är det kanske för kort tid för att säga om det funkar 
eller inte, eller jag vet inte.  

147. K5: Ja men typ förnya saker eller förändra.  
148. Sara: Ok. Vad tror ni skulle hända om ingen väljer att rösta i valet? 
149. M1: Sverige skulle… Alltså bara i Sverige då eller? 
150. Sara: Riksdagsvalet tänker jag på. 
151. M1: Jaha, riksdagsvalet… Kaos.  
152. Sara: Hur då? 
153. M1: Ja men alltså om ingen röstar, förutom politikerna själva då, då 

kommer ju alla rösta på sig själva. Och då kommer ju ingen bli vald… Och då 
måste man gå till omval. Om ingen röstar då igen, då kommer ju… Det blir 
väl att typ… Typ att nån valberedning eller nåt dylikt kommer välja då liksom 
regering åt oss. Och då kommer ju alla klaga. Bara för att… Ja men såhär, om 
folk klagar, folk kommer bli sura då bara för att åhh, dom här är dåliga… Man 
ba va fan, rösta själv då. Det kommer bli kaos bara. 

154. K5: Jag vet inte…  
155. K4: Men jag tror också att det kommer bli kaos. Det här är ju ändå 

någonting som styr, alltså allting, och man måste ju ha någonting som styr. 
För annars kommer ju folk bli galna vilddjur. 

156. M1: Anarki.  
157. K4. Jaa… Jag vet inte ens vad det betyder, men.  
158. M1: Då finns det ingen som styr.  
159. Sara: Upplever ni själva att ni är politisk engagerade? 
160. M1: Ja.  
161. K1: Sådär. Jag är inte med i… Jag är ju inte medlem i ett parti eller så, 

är jag ju inte. Men jag vet inte. 
162. M1: Jag sitter i en distriktsstyrelse för ett ungdomsparti här i 

Västmanland, så jag är väl engagerad så, men sen är jag ju inte 
superengagerad för att vara engagerad liksom, utan mer jag sitter mest med. 
Jag är med, hjälper till litegrann. 
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163. Sara: Ni andra sa nej va? Varför inte? 
164. K4: Jag tänker mest på att jag typ som nu till valet har jag inte kollat 

upp nånting och sådär. Alltså det enda jag vet är det jag har lärt mig i skolan. 
165. K3: Alltså… Jag tycker inte att det är så intressant egentligen. Jag 

tycker att det är viktigt men inte intressant, så då blir det såhär att jag inte tar 
reda på saker. 

166. K5: Jag håller med. 
167. K4: Jag är bara ointresserad. Alltså allmänt ointresserad.  
168. Sara: Ok. Om ni skulle få information om partier hemskickade, skulle ni 

läsa den då, även om ni inte känner er politiskt engagerade? 
169. K5: Ja, alltså typ bara bläddra igenom det. Jo men ge det en chans.  
170. K4: Jaa, alltså jag skulle nog bara läsa det om jag har tråkigt. Alltså bara 

skumma igenom det, men jag skulle inte verkligen läsa det och ta in det. Utan 
bara läsa för att jaa... Om jag har tråkigt.  

171. K3: Om det var något intressant på framsidan, som får en att vilja läsa 
mer. Annars vet jag inte. 

172. K4: Om det skulle vara en stor kaka på framsidan.  
173. M1: Jag tror att jag skulle i alla fall skummat igenom det lite, sen läsa 

beroende på vilka partier det var med. Står det om alla, skulle jag läsa om 
några. Men sen skulle jag mest låta den ligga på toan och läsa den då, om man 
skulle behöva döda lite tid liksom.  

174. Alla skrattar. 
175. K4: Men alltså vad fan… 
176. M1: Men istället för att man sitter med mobilen där eller någonting… 
177. K4: Jo men säg bara att du skulle läst den.  
178. M1: Men man får ju vara lite specifik också.  
179. Sara: Ni som tänker rösta, känner ni er trygga med att rösta? Tycker ni 

att det känns självklart att rösta? 
180. M1: Ja. Det är väl klart att man röstar liksom.  
181. K5: Varför då? 
182. M1: Men för att allting hänger på det.  
183. K4: Så allting hänger på min röst? 
184. K5: Ja, alltså hur mycket kan en röst påverka egentligen?  
185. K3: Det kan påverka ganska mycket. 
186. M1: Ja. 
187. K5: Nej men alltså jag vill att någon ska visa mig… 
188. M1: Nej men tänk dig, du är en person i Hallsta, hur många personer 

bor det i Hallsta? 
189. K4: 15 000.  
190. M1: 15 000? Ni är i alla fall minst två där.  
191. M1: Ja men tänk dig, två personer av 15 000 skulle tänka så över hela 

Europa. Förstår du hur många röster som skulle fattas då? 
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192. K4: Om man inte är intresserad då? 
193. K5: Man kan ju inte vara tvingad till att rösta. 
194. M1: Det handlar ju mer om att det är ett eget val liksom. Eh, för det 

påverkar ju allting ni gör och liksom… Eh… hur mycket pengar ni får. Det 
beror på vad ni röstar. Hur mycket bidrag ni får. Det beror på vad ni röstar. 
Vad kaffet kostar. Det beror på vad ni röstar. Vad de där kläderna kostar. Det 
beror på vad ni röstar. Liksom allting i hela… Allting i vardagen beror på vad 
ni röstar. Liksom håller vägen utanför erat hus, det beror på vad ni röstar.  

195. K4: OKEJ, JAG FATTAR. 
196. M1: Att rösta är ju liksom grundpelaren i samhället. 
197. K5: Men shit, i så fall står jag utanför.  
198. M1: Du vill inte ta del av samhället?  
199. K4: Okej, tack. Jag tänker ändå inte rösta. 
200. K5: Kan man rösta blankt? 
201. Sara: Det kan man göra. 
202. K5: Nu gör jag visst ett val, jag röstar blankt. Fast det gör ju inte någon 

skillnad i och för sig men, jag vill ändå uppleva själva röstgrejen.  
203. Sara: Nu har jag inga fler frågor. Har du några Malin? 
204. Malin: Jaa… Några av er är ju inte så intresserade av politik, skulle ni 

vilja vara mer intresserade? Alltså det coolt att kunna prata om politik, eller 
anses det vara tråkigt om man är politiskt aktiv? Vad tycker ni? 

205. K5: Alltså om man är typ på Pitchers och så hör man någon som börjar 
prata politik, alltså då går jag… 

206. K1: Det var någon på studentkryssningen som började prata politik med 
mig i cafeterian, som ba: Hur tror du valet går?  Man ba: Inte här…  

207. K5: Nej alltså om nån… Om man typ är på krogen så hör man folk prata 
om politik, alltså då går jag därifrån. Alltså… 

208. K1: Det passar ju inte alla, att prata om politik.  
209. K5: Nej alltså… Jag tycker, alltså, det är lite för fin-människor. 
210. K3: Det är ju lite töntstämplat också.  
211. M1: Men tack då! Haha. 
212. K5: Nej men jag vet inte, alltså… 
213. K4: Jag tänker inte ens på det, jag lider inte av att jag inte vet någonting 

om politik. 
214. K5: Nej, inte jag heller. Alltså jag trivs som det är. Alltså jag hade nog 

inte… Alltså jag vet att jag aldrig kommer bli den där politiktjejen typ, men 
ja, jag vet inte. 

215. K4: Vi får se hur det blir… 
216. K5: Sen om 40 år jag ba sitter i kommunstyrelsen, kan du rösta på mig? 
217. Alla skrattar. 
218. Malin: Sen funderar jag på, ni vill ju veta mer om partierna, och 

personerna och dom står för partiledarna förstår jag det som? Och ni vill inte 
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ha kunskap om det här praktiska? Hur ni röstar, var ni röstar och vad er röst 
betyder och sådär. Men jag tänker just om partierna, vill ni ha kunskap om 
frågorna, miljöfrågor? Vad man faktiskt bidrar med, om jag röstar på 
Centerpartiet, vad kommer de göra för landet? Mer så? 

219. K1: Jaa. 
220. K5: Mm. Alltså bara mer allmänt eller? Ja men, de där grundfrågorna, 

typ vad de gör med skolan och bla bla bla.  
221. Malin: Och sen bara sista, tycker ni att det är för mycket information? 

Alltså ni är trötta på krogen, ni går därifrån om det är någon som pratar 
politik. Tycker ni att det är överflöd med information kring valet eller är det 
för lite information? 

222. K1: Det är nästan för lite information egentligen… 
223. K5: Nej! 
224. M1: Jag tycker bara att det beror på vart… alltså, när man ska lyssna på 

politik då måste man ju vilja lyssna på det också. 
225. K1: Ja men ofta så syns ju partierna mest precis innan valet. Dom syns 

ju liksom inte… alltså, de kanske börjar synas över sommaren, de har ju 
liksom inte synts så mycket nu under våren så.  

226. M1: Det beror jättemycket på vilken skola man går på. 
227. K5: Vilken skola man går på? 
228. M1: Ja, alltså för oss spelar det ju stor roll, för jag menar här på Klara 

då får ju inga ungdomspartier kampanja eller något sånt där. Liksom på 
Carlforsska och ABB och Rudbeck, de har ju kampanjer en gång i veckan 
ungefär, alltså såhär många ungdomspartier. 

229. K5: Varför får inte vi ha det? 
230. M1: Jaa det avgör ju Katrin. Hon säger… Jag har pratat med henne om 

det, och hon har sagt såhär: nej, släpper vi in ett parti då kommer SD och jag 
vill inte ha hit dem. 

231. K1: Jaha…  
232. K3: Varför inte då? Det är väl också ett parti? 
233. M1: Ja jag vet, men det är ju… Det är hennes val att göra det. Alltså 

egentligen är det inte hennes val. Lagen är emot henne där men… 
234. K1: Men då är det väl därför ingen får komma hit.  
235. M1: Ofta så orkar man inte bry sig, för en sån här liten skola liksom. 
236. K1: Ja, typ tre elever, vad ska man göra här? 
237. M1: Ja det är mycket sånt alltså. Man fokuserar sig på större skolor där 

man är fler människor.  
238. Malin: Det var allt jag hade. 
239. Sara: Ok. Då tackar jag för idag, men innan ni går härifrån skulle jag 

gärna få era kontaktuppgifter, om ni har några frågor till mig eller så, så 
mejlar jag er min mejladress. Tack så mycket för idag! 

 


