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Abstract 

This thesis treats of the usage of online voting advice applications, 

VAA, by Swedish students at the Linnaeus university. Four 

questions are investigated: 1) to what extent do the students use VAA?  

2) do they follow the results? 3) are there any differences between groups? and 

finally 4) how do they reflect upon the VAA? 

 The thesis is based on a theory of electoral democracy where 

the elections and the voters are the focal point. The voters’ 

volatility is also theorised and put in connection with VAA. 

 A survey is used to answer questions 1–3 and semi-structured 

interviews to answer question 4. 

 The main findings are that a remarkable part of the Linnaeus 

students, 62 %, use VAA and the applications are mainly used by 

the young. A substantial part also seems to follow the results 

presented by the application, above all the students that took the 

VAA seriously. 14 % of the students based their vote exclusively 

on VAA results. 

 The students find positive and negative aspects to the use of 

VAA. They can be used for fun or be developing for the users. 

They should however only be used as a complement; the students 

point out that more information is needed to base the vote on. By 

informing the voters, the Linnaeus students think that VAA can 

mobilise voters and change their preferences. 

Keywords 
Voting advice applications, VAA, VAA use in Sweden, VAA use 

by students, Swedish voters. 

  



  

 

iii 

 

  



  

 

iv 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning _________________________________________ 1 
1.1 Problematik kopplad till partitest _____________________ 2 
1.2 Problemformulering ______________________________ 3 
1.3 Syfte och forskningsfråga __________________________ 4 

2 Tidigare forskning __________________________________ 4 
2.1 Svensk forskning _________________________________ 5 
2.2 Internationell forskning ____________________________ 5 
2.3 Uppsatsens bidrag till forskningen ____________________ 7 

3 Uppsatsens metoder ________________________________ 8 
3.1 Enkätundersökning _______________________________ 9 
3.2 Samtalsintervjuer ________________________________ 10 
3.3 Metodproblematik _______________________________ 12 

4 Teoretisk utgångspunkt – valdemokrati _______________ 14 
4.1 Medborgarna i en valdemokrati _____________________ 16 

5 Resultat och analys ________________________________ 20 
5.1 Linnéstudenterna använder partitest _________________ 20 
5.2 Resultaten spelar roll för en del studenter _____________ 23 
5.3 Partitest har både goda och onda sidor _______________ 25 
5.4 Testen kan ändra preferenser och mobilisera ___________ 28 

6 Slutsats __________________________________________ 31 
6.1 Avslutande diskussion ____________________________ 32 

Referenser __________________________________________ I 

Bilagor ____________________________________________ IV 
Bilaga 1 Enkätundersökning __________________________ IV 
Bilaga 2 Intervjuguide ______________________________ VII 
Bilaga 3 Intervjuinbjudan ___________________________ VIII 

 



  

 

v 

Diagram- och figurförteckning 

Diagram 5.1 Vilka andra informationskällor har använts _______ 25 
Figur 5.1 Att grunda partival på partitest ___________________ 26 
Figur 5.2 Mobiliseringskraft och förändringskraft av 
partipreferenser ______________________________________ 28 

 

Tabellförteckning 

Tabell 4.1 Vad väljarnas måste ha information om ___________ 17 
Tabell 5.1 Användning och resultat av partitest ______________ 20 
Tabell 5.2 Jämförelser i ålder och studieår __________________ 21 
Tabell 5.3 Jämförelser i ämnen och fakulteter _______________ 21 
Tabell 5.4 Jämförelser i politiskt intresse och engagemang _____ 22 
Tabell 5.6 Hur testet påverkade lagd röst __________________ 23 
Tabell 5.5 Användning och påverkan _____________________ 23 
Tabell 5.7 Graden av allvar påverkar ______________________ 24 
Tabell 5.8 Resultatröstning och politiskt intresse _____________ 24 



  

 

1 
 

1 Inledning 
Inför svenska val har det numera blivit kutym att media erbjuder de svenska väljarna vad 

de kallar valkompass eller partitest. Detta gäller i synnerhet tidningar men även tv och radio. 

Dessa test genomförs via internet på mediabolagens webbsidor. Ibland är de sammansatta 

av mediaföretaget självt och ibland köps tjänsten via ett annat bolag. Med hjälp av ett 

antal frågor får testdeltagaren reda på vilket parti som ligger närmast de egna åsikterna, i 

stil med: ”Dina svar ligger närmast Socialdemokraterna”, följt av en procentsiffra så att 

man kan jämföra sig med de andra partierna. 

 Redan 2002 började svenska tidningar tala om dessa valkompasser och man kunde till 

exempel läsa i tidningarna hur ”partitestet är ett redskap för dig som vill hitta ett parti att 

rösta på” (Garme, 2002a). I samband med det efterföljande riksdagsvalet konstaterade 

Dagens Nyheter att partitest hade blivit en succé och att miljontals väljare hade använt sig 

av dessa test: ”En ny form av politisk informationsväg har fått sitt genombrott i det här 

valet” (Brors, 2006). Att dessa test har blivit populära reflekteras bland annat av att över 

50 medieföretag använde sig att TT:s partitest 2014 inför det som i media kallades 

”supervalåret” (Sveriges radio, 2014) och den totala listan på medieaktörer som erbjöd 

sådana test slutade inte ens där. Dessa politiska test förekom 2014 i en mängd olika 

sammanhang sett ifrån mediaföretagets målgrupp. De gick att finna i allt från den 

”vanliga” kvällspressens webbsidor, exempelvis Svenska Dagbladet, till mer specialiserade 

tidskrifter som till exempel PC för alla. 

 Användningen av partitest ökar dessutom. År 2014 förklarade Aftonbladet att 

valkompassen hade satt nytt världsrekord i termer av hur många som använt sig av den i 

förhållande till befolkningen och detta fick enligt dem stöd av holländska Kieskompas som 

var med och utvecklade deras eget partitest (Andersson, 2014). Att användningen av 

partitesten ökar stöds även av svenska undersökningar som är kopplade till valen. År 2006 

gjorde 27 % av väljarna partitest inför riksdagsvalet och 2010 hade det ökat något, 28 % 

(Oscarsson, 2014). Inför det förra riksdagsvalet, 2014, märktes det dock en markant 

förändring, 46 % av väljarna gjorde partitest innan de gick till valurnorna (SCB, 2015). 

 Det har även vuxit fram en marknad för dessa partitest. Kieskompas har till exempel 

varit med och konstruerat valkompass i flertalet EU-länder, ett exempel på att även 

politiska åsikter kan förvandlas till en produkt på den globala marknaden. Den här 

uppsatsen sätter fokus på svenska medborgares användning av testen och deras 

förhållningssätt gentemot dem. 
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1.1 Problematik kopplad till partitest 
Partitesten framställs ofta som om de vore väldigt effektiva verktyg för väljarna. Garme 

(2002b) skriver i Expressen hur de förenklar väljarnas val och att det är de allra viktigaste 

frågorna som ställs – testet är så lätt att partivalet är gjort på endast två minuter. 

Aftonbladet å sin sida beskriver sina valkompass som träffsäkra och en fantastisk 

fördjupning som bland annat gör hela supervalåret begripligt (Kerpner, 2014). 

 Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är partitesten dock inte helt oproblematiska. Detta 

har även uppmärksammats av vissa partier. Folkpartiet varnade exempelvis inför super-

valåret för mindre seriösa test och de underströk vikten av ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot dem: även media har politiska inriktningar och intressen. Folkpartiet 

rekommenderade väljarna att själva gå igenom partiernas frågor och åsikter, samt att själv 

läsa på om ideologier (FP Järfälla, u.å.). 

 Även tidningarna har uppmärksammat problem med valkompasser. Ibland ger de 

nämligen olika resultat för samma testperson (Oldenburg och Sköld, 2014), vilket parti ska 

man egentligen rösta på då? Vissa tidningar har gått så långt att kalla dem ”rena rama 

lotteriet” (Klepke, 2006). Alla partier delar däremot inte Folkpartiets oro över val-

kompasser. Moderaterna och Socialdemokraterna ser dem som ett verktyg som kan ge 

väljarna en färdriktning och de ser inga problem med testens utformning. De litar på att 

väljarna är kloka personer som inhämtar information från olika källor inför valet (NA, 

2014). Det är här som situationen med partitest kompliceras lite. Forskning visar nämligen 

att partitester faktiskt påverkar hur vissa grupper av väljare röstar (Ruusuvirta och 

Rosema, 2009; Oscarsson och Holmberg, 2013; Pianzola, Joëlle, 2014). Det rör sig alltså 

inte endast om politisk underhållning (som vissa hävdar att testen utgör). Oscarsson och 

Holmberg (2013) kommer till exempel fram till att Moderaterna kan ha missgynnats i valet 

2010 på grund av att väljarna genomförde partitest. 

 Detta är problematiskt i flera avseenden. För det första eftersom testskaparen och 

testets utformning får stor betydelse, vilket ger stora konsekvenser. Beroende på hur testet 

är konstruerat kan person X positionera sig olika på vänster–höger-skalan. Om man då 

helt blint följer resultaten av ett partitest betyder det att konstruktionen av partitest kan 

vara avgörande för valutgången. Till och med statsvetare som har medverkat i 

konstruktionen av partitest tycker det är oroande att väljare påverkas av testen i och med 

riskerna för ”att hamna i händerna på testkonstruktörerna” (Björned, 2010). För det andra 

är det problematisk om väljarna fås att tro att de borde rösta enligt resultatet av ett 
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partitest eftersom de flesta test endast tar upp överensstämmelse i sakfrågor, men som 

Oscarsson och Holmberg (2008) påpekar är detta ett starkt normativt ställningstagande. I 

själva verket finns det ett flertal kriterier som väljarna kan använda sig av i samband med 

röstning, antingen enskilt eller i en sorts sammanvägning. Det kan vara allt från 

kompetensbedömning av partier eller partiledare till en bedömning av uppnådda resultat 

(en form av ansvarsutkrävande). Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det alltså 

problematiskt att ha en övertro på sakfrågor och partitester. Det är dessutom en klassisk 

situation när en regering inte fattar beslut enligt vad som utlovats innan valet (som då låg i 

linje med partiets sakfrågor). Då hjälper det inte att väljarna röstade fram regeringen med 

utgångspunkt i ett partis inställning i sakfrågor.  

1.2 Problemformulering 
Ovanstående utläggning visar att detta är ett angeläget ämne för statsvetare. I koppling till 

den här uppsatsen kan det mer specifikt sägas att det är intressant att fokusera på de 

svenska väljarna – de som utför partitesten inför valen. Hur är det med dem egentligen? 

Hur oreflekterat väljer, genomför och följer de svenska väljarna de här partitesten? Har de 

ett kritiskt förhållningssätt gentemot partitest? Kanske passerar granskande tankar 

obemärkt förbi testtagarens sinne. Ett möjligt scenario vore till exempel att partitesten 

följs helt utan eftertanke och att man går till valurnorna med partitestets resultat som det 

enda underlag på vilket man sedan röstar – utan att ha läst partiprogram, hållit sig 

uppdaterad i media angående partipolitik eller satt in sig i partiernas hjärtefrågor. I det 

fallet skulle man kunna hävda att testkonstruktörerna har makt att styra tusentals väljare i 

endera riktningen på den klassiska vänster–höger-skalan.  

 Det är inte orimligt att ställa sig dessa frågor. Mediaföretagen vill att gärna se att 

konsumenterna väljer just deras valkompass och de gör gärna reklam för dem genom att 

framhålla att de är skapade av statsvetare, experter och sakkunniga. Det är lätt för svenska 

väljare att få intrycket av att det är ett ”riktigt” test som de gör, som verkligen kommer att 

peka med rak hand mot vad man borde rösta på – och som är vetenskapligt neutralt utan 

att risken föreligger för manipulerade eller ”styrande” resultat. Utifrån ovanstående 

resonemang har vi nu kommit till punkten för uppsatsens syfte och forskningsfråga. 
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1.3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en begränsad grupp av svenska väljares 

förhållningssätt gentemot partitest, hur de har använt dem och hur de har påverkat deras 

val. Den väljargrupp som mer specifikt kommer att undersökas är svenska studenter. 

Följande frågor kommer besvaras i uppsatsen: 

1. I hur stor utsträckning genomför svenska studenter på Linnéuniversitetet partitest? 

2. I hur stor utsträckning följer studenterna resultaten? 

3. Finns det några skillnader mellan olika grupper av studenter, gällande ovanstående 

frågor? 

4. Hur reflekterar studenterna över partitesten utifrån följande teman: 

– Att grunda partival på partitest. 

– Testens mobiliseringskraft och förändringskraft av partipreferenser. 

Alla frågor kommer inte besvaras med hjälp av samma undersökningsmetod, vilket 

presenteras senare under kapitel 3: Uppsatsens metoder, men innan det ska vi först se över 

den redan existerande forskningen på området kring partitest. 

2 Tidigare forskning 
Som forskningsobjekt är fortfarande partitest en relativt ny företeelse men allt fler 

forskare börjar intressera sig för det här området. De allra första studierna började dyka 

upp mellan 2005 och 2007 och olika forskningsöversikter har visat att man generellt kan 

dela in studierna i tre kategorier: partitesters effekter på väljare, testens uppbyggnad som i sin tur 

påverkar resultaten som ges till testtagaren och slutligen vad partitesten faktiskt är bra för, det 

vill säga deras syfte (Rosema m.fl., 2014). 

 Det var först 2010 som forskare mer på allvar började intressera sig för partitesten 

(Garzia och Marschall, 2012). För upplysnings skull kan det nämnas att på engelska kallas 

dessa partitest: voting advice applications, VAA. Den här forskningsöversikten är disponerad 

som så att först presenteras läget inom svensk forskning och sedan går vi över till den 

internationella delen. 
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2.1 Svensk forskning 
Även om forskare överlag har börjat intressera sig för partitest är det lugnare på den 

svenska fronten. De undersökningar som har gjorts har utgått från det svenska val-

forskningsprogrammet, SNES, som genomförs av SOM-institutet (samhälle, opinion och 

medier) vid Göteborgs universitet i samband med valen i Sverige. Det rör sig främst om 

två personer. Den första, som ofta bjuds in i media och som även har varit med och 

skapat partitest, är Henrik Oscarsson. Den andra är Sören Holmberg. Oscarsson och 

Holmberg har visat att svenskarna faktiskt genomför partitest och att det ökar mellan 

varje val. Vid förra valet låg som sagt siffran för partitestdeltagande på 46 % (Oscarsson, 

2014). De har även visat att andelen som uppger att de har påverkats av resultaten från 

testen är 8 % (Oscarsson och Holmberg, 2008, 2013). Partitester kan dessutom ibland 

gynna vissa typer av partier. Till exempel kan Centerpartiet ha gynnats i valet 2006 medan 

Moderaterna missgynnades i valet 2010. Detta talar för att partitest har en reell effekt på 

valutgången.  

 Det intressanta med de här resultaten är att uppkomsten av partitest har börjat röra 

om i den politiska grytan och väljare kan sägas börja röra sig mer mellan partier. 

Resultaten i den här uppsatsen kommer delvis kunna jämföras med Oscarsson och 

Holmbergs resultat. Dock är de här undersökningarna som nämnts ovan endast en del av 

en större, svensk väljarforskning och den andel som faktiskt ägnas åt partitest är ytterst 

liten, vilket är synd för dem som intresserar sig för partitest. Dessutom, utöver Oscarsson 

och Holmberg verkar det inte finnas någon annan svensk forskning i frågan. Läget 

internationellt sätt är däremot annorlunda. 

2.2 Internationell forskning 
På det internationella planet kan det konstateras att finländare, belgare, nederländare och 

schweizare ägnat mycket tid åt att undersöka partitest och många intressanta studier har 

producerats. En stor del studier har gjorts i Nederländerna på just Kieskompas som 

nämndes i inledningen och en anledning kan ju tänkas vara att det företaget har blivit så 

stort och därmed dragit på sig mycket uppmärksamhet. 

 En studie som har ett par år på nacken men som fortfarande är välciterad är 

Ruusuvierta och Rosema (2009). De kommer fram till att partitest påverkar 

mobiliseringen av väljarna: testen får fler väljare att faktiskt gå och rösta. Detta är 

intressant, men det mest uppmärksammade resultatet är att partitest har stor effekt på 

partival. Chansen att väljaren byter parti är mellan 9 och 27 % högre för testanvändare 
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jämfört med dem som inte genomfört partitest. Det är särskilt väljare som ännu inte 

bestämt sig hur de ska rösta som påverkas av partitest. Ruusuvierta och Rosema kommer 

fram till att över hälften av de osäkra väljarna röstar enligt vad partitestet 

rekommenderade, vilket måste sägas vara en anmärkningsvärt stor siffra. Vi måste dock 

komma ihåg att både partitest och forskningen om dem är relativt ny och mycket kan ha 

hänt sedan dess. Detta gäller generellt inom forskningen om volatila (rörliga) väljare, men 

på samma gång visar Ruusuvierta och Rosemas resultat att partitest har effekter på val och 

väljare och det gör den här uppsatsen angelägen. Särskilt i ljuset av att det inte finns 

mycket svensk forskning som behandlar partitest.  

Mobiliserande 

Att partitest får fler att gå och rösta får även stöd i andra studier. Bland annat i en gjord av 

Gemenis och Rosema (2014). Studien är betydligt nyare och visar att ungefär 4 % fler 

väljare gick till valurnorna tack vare att de gjort partitest. Det var alltså tack vare partitestet 

som de bestämde sig för att rösta överhuvudtaget, annars skulle de ha stannat hemma. 

Detta resultat var lägre än i andra studier som visat siffror på ända upp till 15 % men 

Gemenis och Rosema menar att de studierna ska tolkas med försiktighet. Även 

Ruusuvierta och Rosema (2009) fick siffror kring 4 % när det gällde mobilisering.   

 Återigen är det de politiskt osäkra väljarna som påverkas mest. Den här studien visar 

även att yngre väljare i synnerhet påverkas i samband med att de gör partitesten. Det är 

tack vare dessa test som de unga obeslutsamma väljarna bestämmer sig för att rösta. 

Partivalseffekt 

Just studier om partitestens effekter är ganska vanliga. Wall m.fl. (2014) har visat att om 

väljaren redan innan partitestet genomförs bara seriöst har övervägt att rösta på ett enda 

parti finns det inga synbara effekter av partitest på väljarnas partival. Men om väljaren 

däremot har övervägt andra alternativ redan innan testet genomförs kan partitestet så att 

säga vara det som får bägaren att rinna över och man väljer då i större grad att följa 

partitestets rekommendationer. Wall m.fl. har alltså visat att partitesters effekter även har 

att göra med hur ”öppen för förslag” väljaren är redan innan valet. 

 Även Kamoen m.fl. (2015) har intresserat sig för effekter på partival. De fann att  

ungefär 15 % av partitestdeltagarna blev påverkade av partitestets resultat och 

rekommendation. De flesta undersökningarna av effekter på partival och mobilisering 

understryker dock att undersökningsmetoden spelar stor roll för resultaten. Dessutom är 

man inte helt klar över riktningen på kausaliteten, om den ens finns överhuvudtaget. Ett 
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exempel är att även om person X röstade enligt resultatet på partitestet kan det ha varit 

andra saker som faktiskt gjorde att denne röstade på ett givet parti. Kanske lästes tidningar 

och kanske sågs tv-debatter efter att testet hade gjorts, till exempel. 

 Problemet med metoder och utfall gäller även för partitesten i sig. Lefevere och 

Walgrave (2014) har visat att valet av indikatorer i partitesten spelar stor roll för vilket 

parti som testet slutligen rekommenderar. I korthet gäller att ju fler frågor på vänster–

högerskalan som inkluderas, desto bättre fungerar testen för att leda testdeltagaren till 

”rätt” parti. Men ju fler indikatorer som inkluderas som är på någon annan nivå, desto 

mer fördel ges till små partier och partier med väldigt tydliga åsikter i en specifik fråga, 

”extrempartier” i en viss mening. Samtidigt missgynnas mittenpartier om det finns för 

många indikatorer som behandlar väldigt specifika (extrema) dimensioner. Mittenpartier 

ligger ju per definition ofta i mitten av sådana frågor och de får betala priset för detta. 

Testkonstruktörens val av hur testet byggs upp kan alltså få ganska stora konsekvenser för 

resultaten i partitestet och i förlängningen, som vi har sett på den andra forskningen, för 

resultaten i valet. I likhet med vad som diskuterades i inledningen kan detta beskrivas som 

ett problem, beroende på vilken teoretisk ansats man har gentemot demokrati, 

medborgare och partitest. 

2.3 Uppsatsens bidrag till forskningen 
Trots den tidigare forskningen inom ämnet kommer den här uppsatsen att lämna sitt 

bidrag och det är fortfarande angeläget att intressera sig för partitest. Som genomgången 

av den svenska forskningen visade är intresset från svenskt håll för partitest ganska svalt. 

Inte heller internationella studier använder Sverige och svenskarna som forskningsobjekt 

och detta gör att det finns ett tomrum att fylla, vilket den här uppsatsen kan vara en del 

av. Vi vet ju faktiskt inte om svenska väljare beter sig på samma sätt som exempelvis de 

nederländska när det gäller användningen av partitest. Uppsatsen är också angelägen 

eftersom att det alltid är intressant att jämföra nya resultat med äldre. Den svenska 

forskningen som finns i dag kommer att vara en referenspunkt med vilken de nya 

resultaten jämförs. På så vis kommer förhoppningsvis de nya resultaten korroborera, 

förstärka, den tidigare svenska forskningen. Av just den anledningen har vissa delar av den 

här uppsatsens undersökningsmetoder anpassats till Oscarsson och Holmbergs studier. 

Innan jämförelserna kan börja ska vi först gå igenom den här uppsatsens metoder. 
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3 Uppsatsens metoder 
Det är två metoder som används i den här uppsatsen för att svara på frågeställningarna. 

Frågeställningarna 1 till 3 besvaras med hjälp av en enkätundersökning medan fråge-

ställning 4 i huvudsak besvaras med hjälp av samtalsintervjuer. En del av frågorna i enkäten 

kopplades dock till fråga 4 för att på så sätt ha en plan B ifall ingen ville ställa upp på 

intervjuer. Dessa frågor användes även för urvalet av respondenterna till samtals-

intervjuerna. 

 I frågan om metodval kan det nämnas att det inte fanns någon färdig text eller databas 

att konsultera eller arbeta med utifrån uppsatsens forskningsfrågor. Det gick alltså inte att 

direkt göra exempelvis en textanalys (det fanns ingen text att analysera), utan för att kunna 

genomföra studien var materialet tvunget att samlas in och bearbetas redan från början. 

Alla forskningsfrågor i denna uppsats har svarspersonerna själva eller deras tankar som 

studieobjekt, vilket gör att respondentundersökningar är passande (Esaiasson m.fl., 

2012:228). Frågeställningarna 1 till 3 är av generell art där målet är att undersöka hur 

vanligt förekommande ett fenomen är och detta kräver i sin tur ett större urval och ett 

stort antal svarande. Enkätundersökningar ger möjlighet till sådana generaliseringar. 

 Samtalsintervjuer har däremot använts för att besvara frågeställning 4. Det är svårt att 

komma åt människors värderingar, åsikter och bedömningar, att så att säga gå in på 

djupet, inom ett visst område med hjälp av enkäter, vilket frågeställning 4 frågar efter. 

Komplicerade fenomen fångas helt enkelt inte upp så lätt av enkäter eftersom forskaren 

inte vet på förhand vilka tankar som respondenterna kan ha och då är det svårt att skapa 

en ruta för varje möjlig tankegång i en enkät. Eftersom det är tankarna som står i centrum 

för samtalsintervjuer passar de bra i detta hänseende och de kräver dessutom ett mindre 

urval. 

 En möjlighet hade varit att lämna öppna frågor i enkäten (Esaiasson m.fl., 2012:236) 

för att även svara på frågeställning 4. Där hade respondenterna fått skriva ner sina tankar 

och åsikter, men på det sättet som enkäten distribuerades och fylldes i fanns det inte 

mycket tid för sådana frågor. Dessutom tror jag att respondenterna lättare delar med sig 

av sina åsikter (medvetet eller ej) i lediga samtal. Esaiasson m.fl. är också tveksam till 

metoden med öppna frågor. Nedan beskrivs nu tillvägagångssättet mer i detalj för både 

enkäten och samtalsintervjuerna. 
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3.1 Enkätundersökning 
Enkäten besvarades av 164 respondenter och den finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

Materialet hanterades och analyserades i programmet SPSS, främst genom korstabeller 

men också genom diagram. Inspiration till utformningen av enkäten hämtades bland 

annat från Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetets undersökningar. Generella råd har följts vid 

enkätfrågornas utformning (jfr. Esaiasson m.fl., 2012:240–250), exempelvis det att ha 

generella frågor framför mer specifika, att ta en fråga i taget och att undvika svåra ord och 

samtyckesfrågor. Frågornas exakta formulering spelade stor roll för hur respondenterna 

förstod och svarade på dem. Detta diskuteras mer under metodproblematikavsnittet nedan. 

Samtidigt måste vi komma ihåg att det inte finns några ”bästa frågor” och att det svårt att 

bedöma om en fråga faktiskt är bra ställd eller inte (Esaiasson m.fl., 2012:242). Innan 

enkäten användes gavs den ut på prov vilket följdes av diverse revideringar. 

 Respondenterna informerades om att deras medverkan var anonym och konfidentiell. 

Eftersom jag med denna enkät arbetade med ett stort urval kom denna anonymitet även 

”automatiskt”. Det är ointressant att veta vad en enskild respondent tycker och tänker, 

utan de är endast ”en siffra” i hela urvalet. Det är vad som framkommer generellt bland 

alla respondenter i urvalet som jag som forskare intresserar mig för. Anonymitet är en 

ännu viktigare detalj vid samtalsintervjuerna. 

Operationalisering 

Olika delar av enkäten är operationaliseringar av uppsatsens frågeställningar. Enkätens 

första del är en operationalisering på frågeställning 3. Med hjälp av exempelvis information 

om respondenternas ålder och huvudstudieområde samt politiskt intresse, kommer de att 

kunna delas in i olika grupper för jämförelses skull. Enkätens andra del är konstruerad på 

sitt sätt för att besvara de andra frågeställningarna. Frågeställning 1 operationaliserades 

genom enkätfråga 9 till 11. Dessa frågor har koppling till om studenterna använder sig av 

partitest. Frågeställning 2 operationaliserades genom enkätfråga 12 till 17. De kan kopplas 

till hur studenterna använder resultaten från partitesten. Frågeställning 4 operational-

iserades genom enkätfrågorna 18 och framåt. Den information som framkommer genom dem 

kan kopplas till bland annat om partitestet hade mobiliserande effekter för 

respondenterna. 
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Urval och materialinsamling 

Uppsatsens frågeställningar vänder sig specifikt mot studenter vid Linnéuniversitetet och 

skillnader mellan dem. Av den anledningen gjordes inget slumpmässigt urval utifrån till 

exempel studentlistor utan med tyngdpunkt på just jämförelser mellan studenter togs 

beslutet att dela ut enkäten i olika klasser tillhörande varje institution eller åtminstone 

varje fakultet. Målsättningen var att nå ut till minst en klass från institution, varför alla 

institutioner kontaktades vid Linnéuniversitetet. 

 Mottagandet var blandat. Inom ämnen som teknik, humaniora och utbildning var 

gensvaret generellt sett positivt bland institutionerna medan exempelvis ingen klass 

nåddes inom hela den ekonomiska fakulteten (ekonomihögskolan). Undersökningen låg så 

att säga mycket i händerna på lärarnas goda vilja att hjälpa till. Rent praktiskt gick det till 

så att jag fick komma och låna ett par minuter innan den ordinarie föreläsningen, och 

enkäten fylldes i och samlades upp på plats. Även om urvalet inte blev stort kommer vissa 

jämförelser fortfarande kunna göras mellan de respondenter som ställde upp. 

 Ett visst bortfall förekom. Vissa respondenter missade att svara på frågor eller satte 

flera kryss där frågan endast tillät ett. Konsekvensen blir att den frågan inte kan användas 

alls. Däremot betyder det inte att hela enkäten i fråga blir oanvändbar. Andra delar kan 

fortfarande användas beroende på vilken enkätfråga som analyseras, varför det inte 

presenteras någon exakt siffra på totalt bortfall. Som exempel kan det nämnas att 

bortfallet på fråga ett om ålder endast var 4. 

3.2 Samtalsintervjuer 
För att besvara den fjärde frågeställningen användes respondentintervjuer. Den typ av intervju 

som användes var vad Trost kallar semistrukturerad med öppna frågor (2013:40ff). Det betyder 

att flera områden avhandlas och det finns inga på förhand uppställda svarsalternativ, 

graden av standardisering är alltså låg, och respondenten får resonera helt fritt. Alla 

respondenter fick svara på samma sorts frågor utifrån en på förhand uppställd intervjuguide. 

Det är dock inte viktigt i vilken ordning frågorna ställs, eller ens om alla besvaras. Det är 

bara viktigt att guidens tematiska frågor tas upp, det vill säga att de två teman gås igenom. 

Intervjuguiden finns som bilaga i uppsatsen. 

  



  

 

11 

Operationalisering 

Det är intervjuguidens huvudfrågor som är operationaliseringen av frågeställning 4. 

Denna intervjuguide är uppställd av olika sorters frågor (jfr. Esaiasson m.fl. (2012:264ff): 

De tematiska frågorna är det viktigaste frågorna under intervjun som behandlar den 

företeelse som står i centrum för undersökning; de är vittomfattande och breda. De 

behandlar de teman som preciseras i frågeställningen. Respondenten ska själv utveckla 

sina resonemang kring dessa utan att bli störd av forskaren, men i vissa fall måste ändå 

andra frågor ställas. Uppföljningsfrågorna används för att få fram mer innehållsrika svar, det 

vill säga att få respondenten att prata mer. De är markerade i kursivt i intervjuguiden. De 

tolkande frågorna används framför allt på slutet i ett resonemang för att se om det som just 

sagts har uppfattats på ett korrekt sätt av forskaren (inte markerade i guiden). Om det är 

en viss aspekt som inte blir behandlad ”av sig själv” av respondenten under intervjun kan 

även direkta frågor ställas. Dessa ställs dock endast om något av särskild vikt inte kommit 

upp. 

 Frågorna är utformade utifrån de allmänna råd som Esaiasson m.fl. (2012) och Trost 

(2012) ger: de ska vara i deskriptiv form och man ska undvika att ställa varför-frågor. Allt 

för att försöka framkalla spontana beskrivningar från respondenterna. Trost (2012:93, 

134) påpekar hur viktigt det är under intervjuns gång att förhålla sig neutral och tolerant 

till det som respondenten säger, även om inte forskaren håller med om den världsbild som 

frammålas. Det viktiga under intervjun är just respondentens verklighetsuppfattning och 

åsikter. Innan intervjuerna påbörjades ställdes uppvärmningsfrågor för att få 

respondenterna att bli bekväma.  

Urval och materialinsamling 

Urvalet till samtalsintervjuerna gick till på det viset att respondenterna fick svara på en 

fråga i enkäten om de ville delta i vidare intervjuer. Detta kallar Trost (212:140) 

bekvämlighetsurval. 25 respondenter angav att de gärna vill ställa upp på intervjuer. Alla som 

svarade ja sammanställdes sedan på en lista där deras enkätsvar jämfördes. Utifrån 

principen om maximal variation (Esaiasson m.fl., 2012:260) och utifrån de olika teman som 

stipuleras i frågeställning 4 gjordes sedan ett strategiskt urval av respondenterna.  

10 respondenter valdes ut och om sedan teoretisk mättnad inte skulle uppnås var tanken 

att göra kompletteringar i efterhand (se Esaiasson m.fl. 2012:261). Detta eftersom det inte 
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är några problem att byta ut eller lägga till respondenter när det är tankekategorierna som 

är intressanta, inte respondenterna i sig (Esaiasson m.fl., 2012:259, 262). 

 De utvalda respondenterna kontaktades via e-post och bjöds in via en intervju-

inbjudan. Den finns som bilaga. Av de 25 respondenter som initialt uppgivit intresse var 

det dock endast 7 som slutligen ville ställa upp på intervju när det kom till kritan. Jag 

bedömer ändå, efter de genomförda intervjuerna, att teoretisk mättnad kan vara uppnådd 

eftersom svaren i de sista intervjuerna inte gav många nya aspekter. 

 Intervjuerna skedde antingen där respondenten önskade eller i biblioteket på 

Linnéuniversitetet. I brevet som skickades till respondenterna togs forskningsetiska 

detaljer upp, exempelvis informerat samtycke, möjlighet att ångra sig och anonymitet. 

Respondenterna lovades nämligen anonymitet och därför kommer de i analysen kallas 

NN1, NN2, och så vidare. Intervjuerna spelades in på diktafon och samtalen 

transkriberades sedan för analysens skull.  

 När det gäller analysen av transkriberingarna kommer kartläggningsmetoden (Esaiasson 

m.fl., 2012:272) att användas. Det innebär att samtliga relevanta aspekter av ett fenomen 

(varje tema från frågeställningen) kartläggs och sorteras in i över- och underkategorier 

som presenteras i ett schema. 

3.3 Metodproblematik 
För kännedom om metodproblematik ska vi nu kortfattat se över aspekter kring validitet 

och reliabilitet så att undersökningens svaga sidor kommer ut i ljuset.  

Enkätundersökningen 

När det gäller enkäterna kan det först nämnas att uppsatsen undersöker något som skedde 

för en ganska lång tid sedan. I enkäten efterfrågas det hur respondenterna förhöll sig för 

snart två år sedan när de gjorde partitest innan valet. Det är inte lätt för respondenterna 

att komma ihåg sådana detaljer och om man eftersträvar en undersökning med hög 

tillförsikt kanske man ska genomföra sådana här undersökningar väldigt när inpå valet. 

 Formuleringen av enkätfrågorna är väldigt avgörande för hur respondenterna 

uppfattar och svarar på dem. Trots att enkäten provades på flera personer innan den 

började användas, med efterföljande revideringar, hade vissa respondenter problem med 

att fylla i den. Ett exempel på vad som hade behövts ändrats och preciseras är: ”Hur 

många år du har studerat?” jämfört med ”hur många år har du studerat på högskolenivå?”. 
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Men som i många andra undersökningar är brister i analysverktyget något som man får 

leva med när det väl har börjat användas. 

 När det gäller jämförelser mellan studenter är urvalet från vissa institutioner väldigt 

små. Där får man se upp med generaliseringarna och antingen bara jämföra de 

institutioner som gav flest respondenter, eller jämföra studenterna på annat sätt, 

exempelvis utifrån politiskt intresse. Man kan även ifrågasätta om hela urvalet i sig är 

representativt för studenterna på Linnéuniversitetet. På grund av tidpunkten för 

uppsatsskrivandet var inte många tredjeårselever eller masterstudenter tillgängliga. Det gör 

att respondenterna till större del är första- eller andraårselever. Men samtidigt, tack vare 

det svenska utbildningssystemet där kurser kan läsas som man vill, var det inte ovanligt att 

respondenterna hade fler än två studieår. Som nämnts innan var det vissa fakulteter, 

exempelvis ekonomihögskolan, som inte ingår i urvalet, vilket man måste ha i tanken. Allt 

sammantaget tror jag ändå att urvalet kan sägas vara representativt för Linnéstudenterna. 

Man kan nästan säga att det var slumpen som gjorde att läraren lät mig komma och lämna 

ut mina enkäter under föreläsningen. 

 En detalj som också ska nämnas har att göra med den kommande analysen. Det är 

viktigt att skilja på upplevda och verkliga förhållanden. Till exempel har respondenterna i 

enkäten fått skatta sin egna politiska kännedom. Detta är en självskattning som strikt 

menat in betyder samma sak som den ”sanna” politiska kännedomen. Samma gäller när de 

bedömer hur mycket partitesten påverkade deras partipreferenser. Det är en detalj som 

man måste vara medveten om när man analyserar och tolkar resultaten. 

Samtalsintervjuerna 

Om vi går över till samtalsintervjuerna finns det först och främst problem som till 

exempel den så kallade intervjuareffekten där respondenten kan ge olika svar beroende på 

vilken som intervjuar Esaiasson m.fl. (2012:267). Nu finns det ingen riktig lösning på detta 

i den här uppsatsen eftersom den skrivs av en person, utan det gäller mest att vara 

medveten om att fenomenet existerar. Ett sätt för att stärka reliabiliteten är att ta fram en 

ordentlig intervjuguide (vilket används i den här uppsatsen) och på det viset hoppas på att 

nästkommande forskare får fram väldigt snarlika svar när samma forskningsfrågor 

undersöks. 

 Ett annat problem med intervjuerna är självselektion i urvalet (Trost, 2012:140), i den 

meningen att de respondenter som deltar i samtalsintervjuerna mer eller mindre har valt 
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sig själva eftersom de har fått frågan på enkäten om de vill delta och sedan svarat ja. Detta 

kan påverka resultatet på det viset att vi inte får ta del av tankar från dem som kanske inte 

är lika entusiastiska kring att delta; detta kallar Esaiasson m.fl. (2012:236) undersöknings-

effekten. Det ger problem utifrån användningen av principen om maximal variation i 

urvalet.  

 En uppenbar brist är att inte fler respondenter lät sig intervjuas och att vi därmed inte 

riktigt kan veta om den teoretiska mättnaden är uppnådd, men som redan nämnts 

bedömer jag att den kan vara det. Vi har nu gått igenom metodproblematiken och det är 

dags att gå över till uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

4 Teoretisk utgångspunkt – valdemokrati 
Jag förutsätter i den här uppsatsen vissa teoretiska antaganden. Till att börja med sorterar 

denna uppsats under kategorin väljarforskning och det är inte självklart att just väljare är 

något att intressera sig för i en demokrati. Finns det väljare finns det också val och synen 

på om valen i demokrati spelar någon roll beror på vilket normativt demokratiideal man 

använder sig av. Gilljam och Hermansson (2003) ger en indelning av demokratiska ideal i 

tre kategorier: valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Det finns dock andra 

forskare som delar in demokratier och dess teorier på andra sätt. Lindensjö (1999) delar 

exempelvis in dem i åtta olika klasser med exempel som realistisk demokrati och populistisk 

demokrati.  

 Om vi sätter vår utgångspunkt i Gilljam och Hermansson definition kan vi konstatera 

att valen i sig har olika stora värden beroende på vilket av de tre olika demokratiidealen 

som ansätts. I en valdemokrati är det föga förvånande något som är väldigt viktigt och 

grundläggande medan det tappar i värde i deltagar- och samtalsdemokratier. Det kan 

förvisso förekomma val även i former av deltagar- och samtalsdemokratier, särskilt 

deltagardemokrati, men betydelsen för medborgarens deltagande i valen tonas ner till 

förmån för former av direktdemokratiskt deltagande och opinions- och preferensbildning 

genom en idealisk samtalssituation där omröstning faktiskt blir mer eller mindre 

överflödig. 

 Den här uppsatsen tar ansats i det valdemokratiska idealet och i den sortens 

medborgare som förutsätts i en valdemokrati. Valdemokrati kan sägas vara en 

samlingskategori av varianter av normativa ideal som har valen som brännpunkt. Manin 

(1997/2002) beskriver hur folkets dom i regelbundna, återkommande val är systemets 
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absolut viktigaste egenskap. Dahl (1971, 1997) lägger också stor vikt på just valen och 

deltagandet i dem, det som kallas proceduriell demokrati. Valen och allmän rösträtt 

försäkrar att ingen väljare har mer makt än någon annan. Politisk jämställdhet är alltså 

grundläggande och dessutom måste det råda effektivt deltagande. Det betyder att väljarna inte 

ska kunna hindras från att utnyttja deras röst, dels på valdagen, men även i betydelsen av 

att få uttrycka sig i debatten och att sätta saker på dagordningen. Det viktiga med 

demokrati är alltså sättet det utförs på, processerna, och inte nödvändigtvis vad det leder 

till.  

 Det är genom valen som väljarna har möjlighet att påverka representanternas (de 

styrandes) beslut, men sättet som väljarna ska använda sin röst på beror på vilken 

teoretiker man frågar. Schumpeter (1942/2010) menar att demokrati i sin innersta natur 

handlar om ”det institutionella arrangemang för att komma fram till politiska beslut, i 

vilket individer vinner makten att fatta beslut genom att konkurrera om folkets röster”. 

Hans modell är en konkurrensdemokrati där medborgarna på valdagen väljer mellan 

kandidater, konkurrenter, precis som när de väljer mellan olika produkter i mataffären. 

Detta ska baseras på hur det styrande har presterat under den föregående mandatperioden 

och det har ingenting att göra med om vilken politik som ska föras i framtiden. Detta 

kallas ansvarsutkrävande i efterhand eller retrospektiv röstning. Man kan säga en makthavare 

belönas eller bestraffas utifrån vad som har levererats eller inte. Vi ska dock komma ihåg 

att detta bara är en variant av hur väljarna ska eller kan agera på valdagen.  

 Ett annat sätt att använda sin röst ger Manin m.fl. (1999). Det rör sig nu om 

mandatgivande eller prospektiv röstning. Väljarna ska inte bry sig om hur makthavarna har 

presterat eller om de hållit tidigare löften under den föregående mandatperioden, utan de 

ska blicka framåt och basera sina röster på hur partierna kommer att prestera under nästa 

mandatperiod. Partier och kandidater presenterar sina program för framtida förbättringar 

och medborgarna väljer vilket program som de vill se implementerat. Mandagivandet kan 

alltså utgå från partiers åsikter och i vilken grad de överensstämmer med väljarens, men de 

kan också utgå från, exempelvis, social representation som man sedan antar kommer 

skapa en bra politik i framtiden. Manin (1997/2002) menar dock att det institutionella 

systemet i en valdemokrati ger retrospektivt röstande större kraft än prospektivt: ”ett nej 

har större kraft än ett ja”, men det hindrar inte väljarna att använda endera sättet, eller att 

kombinera dem. 
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 Dessa två nyckelbegrepp, mandatgivande och ansvarsutkrävande i efterhand, är vad 

Gilljam och Hermansson kallar grundläggande mekanismer i en valdemokrati och så att 

säga vad en valdemokrati i huvudsak handlar om. Det är tack vare grundantagandena om 

att vi lever i en valdemokrati och att valen är viktiga som det blir intressant att studera 

väljarna och i sin tur, vilket är angeläget för den här uppsatsen, hur de använder sig av 

partitest i samband med att de lägger sina röster i valet. 

 De två grundläggande mekanismerna ställer olika krav på medborgarna, och i längden 

har det även normativa konsekvenser för hur väljarna borde använda sig av partitest, 

vilket vi ska gå över till nu. 

4.1 Medborgarna i en valdemokrati 
Vilka egenskaper som valdemokratins idealmedborgare måste ha grundar Oscarsson 

(2006) just på denna mandat– och sanktionsmodell, på engelska kallat the responsible party model. 

I modellen väger både ansvarsutkrävande och mandatgivande lika tungt i väljarnas 

röstningskalkyler. Tanken är att partierna går till val på ett program som de söker mandat 

för att få genomföra. Detta tar sedan väljarna ställning till och de partier som får starkast 

stöd bildar regering. Vid nästa val tar väljarna ställning till: 

 vad regeringen gjort med sitt mandat (sanktion) 

 och partiernas nya program (mandat). 

Detta fortsätter sedan i varje val och det borgar för att representanterna (politikerna och 

partierna) blir lika lyhörda för alla medborgares preferenser under mandatperioden. Det 

här ställer dock stora krav och förutsätter att medborgarna förfogar över stora mängder av 

relevant politiskt information. Medborgarna behöver däremot inte av naturen vara 

allvetande, utan väljarnas informationstillstånd beror på den politiska kontexten: ansvaret 

för att det finns vettig information att tillgå ligger på flera aktörer – och på det politiska 

systemet i helhet (Oscarsson, 2006:41). 

 Dessutom förutsätter valdemokratimodellen att medborgarna har en sorts grund-

kapacitet av att inte i för hög grad påverkas av predispositioner. Det betyder att väljarna 

måste kunna se saker ur nya perspektiv och inte vara låsta i egna föreställningar. I korthet 

måste de motstå tillfälliga opinionsförändringar på samma gång som de förblir rörliga och 

inte stannar kvar i gamla mönster. Vi ska nu gå igenom ett par relevanta punkter av vad 

väljarna, enligt valdemokratimodellen, måste ha för sorts information som de på valdagen 

baserar sitt beslut på. De är alla sammanfattade i tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Vad väljarnas måste ha information om 

Ansvarsutkrävande i efterhand 
förutsätter att medborgarna  

har information om: 

Mandatgivande 
förutsätter att medborgarna  

har information om: 

 vem/vilka som har haft 
regeringsansvaret på olika  
politiska nivåer. 

 vilken politisk nivå som har haft 
ansvaret för olika verksamheter. 

 hur ansvariga på olika politiska 
nivåer har skött sitt jobb under  
den gångna mandatperioden. 

 vilka politiska alternativ (partier  
och kandidater) som finns. 

 ideologiska skillnader mellan 
partierna. 

 partiernas ståndpunkt i  
aktuella sakfrågor. 

 vad partierna tänker göra under  
nästa mandatperiod. 

 partiernas interna sammanhållning 
och organisation. 

 partiernas storlek. 

 partiernas preferenser inför  
eventuell koalitionsbildning  
efter valet. 

Till att börja med ser vi att listorna för ansvarsutkrävandet och mandatgivandet är olika 

långa och att de därmed kräver olika mängder med information, men det gör för den 

sakens skull inte ansvarsutkrävandet i efterhand speciellt mycket lättare. Nu kommer inte 

varje punkt kommenteras särskilt men i korthet handlar det om att rätt politiker ska ställas 

till svars för rätt saker och för detta kräver ansvarsutkrävandet i efterhand till exempel att 

väljarna har information vem som har agerat på vilken nivå i flernivådemokratin (till 

exempel kommun, stat eller till och med EU) och hur de har skött sig. Vissa frågor kan 

vara särskilt knepiga när flera politiska nivåer och aktörer är inblandade. Dessutom är 

frågan i sig, om när ett uppdrag ska anses vara utfört, inte lätt att svara på men väljaren 

måste ändå ha en uppfattning om detta vid ansvarskrävande i efterhand i en valdemokrati. 

 För mandatgivandet är vissa punkter mer komplicerade än andra. Information om 

vilka partier som det finns att välja på är tämligen oproblematisk. Samma sak gäller 

partiernas storlek som i samspel med partisammanhållningen påverkar deras 

förutsättningar för att agera i enlighet med deras partiprogram under kommande 

mandatperiod (Oscarsson, 2006:39). De ideologiska skillnaderna däremot kräver lite mer 

av väljaren. Partiideologi består nämligen i sig av tre delar: verklighetsuppfattningar (är), 

idéer om det goda samhället (bör) och handlingsrekommendationer (gör). För att kunna 

göra jämförelser mellan de olika ideologiska ståndpunkterna krävs information om varje 

del. 
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 Punkten om ideologier och den om sakfrågor är intressanta för denna uppsats. Först och 

främst eftersom de hör samman: ställningstagande i sakfrågor markerar partiers ideologier, 

men de är även intressanta eftersom partitest, vilket vi intresserar oss för, mer eller mindre 

endast berör partiers sakfrågor. Andra delar av partiideologin, t.ex. verklighets-

uppfattningarna berörs aldrig. Inte heller de andra punkterna på listorna i tabell 4.1 berörs 

i partitest. För att påminna understryks det igen att både ansvarsutkrävande i efterhand 

och mandatgivande väger lika tungt för väljaren i den här modellen om valdemokrati och 

därför borde till exempel varken sakfrågorna eller punkten om partiernas storlek vara det 

enda beslutsunderlaget inför valet. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt blir det 

intressant att se om svenska väljare, i vårt fall studenterna vid Linnéuniversitetet, använder 

sig av partitest och på vilket sätt. Det blir intressant att se om partitestet är den enda 

grund på vilken partivalet grundas. Det blir också intressant att se till vilken grad väljarna 

är beredda att byta parti om partitestet rekommenderar ett, för dem, nytt parti som kanske 

inte var tänkbart att rösta på tidigare. Detta område kallas volatilitet och det finns teorier 

om detta. 

Volatila väljare 

Dalton och Wattenberg (2000) observerar en nedåtgående trend när det gäller väljare och 

partiidentifikation. Allt sedan 1960 identifierar sig väljarna allt mindre med partier och det 

märks av i partimedlemslistorna. Teorierna om varför detta sker är många. Exempelvis 

förklaras detta av att massmedia har förändrats när det gäller innehåll och att de har tagit 

över rollen som informationsförmedlare till väljarna. En annan anledning kan sägas vara 

en erosion av gruppbaserad politik. Men en stor del antas bero på förhöjningen av den 

generella utbildningsnivån samt en förändring av väljarnas intressen mot mer 

postmateriella värden. Dalton (2000) visar att denna trend är särskilt synbar hos yngre 

generationer. Den högre utbildningsnivån gör att partier inte längre behövs som kanal för 

att förstå och bilda sig uppfattningar på den politiska arenan, utan det är något som 

väljaren kan bearbeta själv. En annan del antas bero på systemets och partiernas 

prestation. Väljarna uppfattar att systemet inte längre ger någonting, det presterar inte, och 

därför tappas förtroendet för detsamma. 

 Konsekvensen av försvagningen av väljarnas partiidentifikation visar sig på det 

politiska beteendet i väljarkåren. Den tidigare partiidentifikationen fungerade som en 

guide vid valen och gjorde så att väljarna inte var intresserade av att byta parti. Detta gäller 

speciellt i parlamentära system som i Sverige (Dalton m.fl., 2000). Med minskad 
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partiidentifikation har det följt en befrielse för väljarna att rösta annorlunda jämfört med 

föregående val. En annan konsekvens har blivit att nya politiska aktörer (även partier) har 

det lättare att ge sig in, och accepteras, på den politiska arenan trots att tidigare erfarenhet 

saknas. 

 Väljarnas volatilitet har med andra ord ökat till en följd av minskad partiidentifikation 

och även om man fortfarande är medlem i ett parti är man mindre trogen till detta 

(Dalton m.fl., 2000:60). Väljarna röstar idag mer utifrån kandidater och kampanjfrågor, 

det vill säga mer kortsiktigt. Här kan sakfrågorna som partitest riktar in sig på tänkas vara  

en del av denna kortsiktiga röstning och kanske kan man även hävda att partitestens 

uppkomst i sig är en del av den här utvecklingen av partiidentifikation och volatila väljare. 

För att koppla till denna uppsats kan det nämnas att respondenterna kan tänkas vara 

orädda inför att byta parti och därmed följer partitestens resultat utan problem. Något 

som analysen får indikera. 

Sammanfattning 

Valen det viktigaste i en demokrati, enligt vår utgångspunkt i valdemokrati, och vi kan 

därmed intressera oss för väljarna och hur de använder sig av partitest. Väljarna borde 

basera sina partival på antingen ansvarskrävande i efterhand eller mandatgivande, eller en 

kombination av båda. Med varje modell följer en lång lista med information om som 

väljaren måste ha för att basera partivalet på och det är tveksamt om partivalet borde 

baseras på endast en av dessa punkter, till exempel sakfrågorna som partitesten använder 

sig av. Dagens väljare är väldigt volatila, enligt teorin om volatila väljare, och det innebär 

att de inte drar sig för att byta parti och block i valen. Detta sker eftersom 

partiidentifikationen har minskat bland väljarna. 
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5 Resultat och analys 
Resultat- och analysdelen är disponerad enligt frågeställningarna och kommer att 

avhandlas från fråga ett till fyra. Frågeställning tre om jämförelser bakas in i varje kategori 

och tas inte upp separat. Vi ska därför börja med att tolka resultaten från enkät-

undersökningen. 

5.1 Linnéstudenterna använder partitest 
Uppsatsens första frågeställning handlar om i hur stor utsträckning svenska studenter på 

Linnéuniversitetet använder sig av partitest. I tabell 5.1 presenteras resultaten som 

framkom i enkätmaterialet. 

Tabell 5.1 Användning och resultat av partitest  

 Nej Ja Totalt 

Inför förra valet, gjorde du ett partitest? 37,9 62,1 100 

Gjorde du flera test? 35,4 64,6 100 

Om du gjorde flera partitest,  
fick du samma resultat på dem? 

58,1 41,9 100 

Kommentar: visas i procent. 

Vi kan se att merparten av de svenska Linnéstudenterna har genomfört partitest i 

samband med det förra valet. 62 % uppger att de har gjort ett test och bland dessa har i 

sin tur 65 % gjort flera test. Dessutom 58 % uppger att de fått olika resultat vid de 

tillfällen som de gjorde flera test, vilket kan skapa problem om man nu seriöst vill använda 

sig av partitesten som röstunderlag (vilket test ska man gå efter?). 

 Detta är lite annorlunda siffror än dem som Oscarsson och Holmberg (2013) kommer 

fram till. De framlägger att 72 % av hela väljarkåren inte gjorde partitest och, mer 

intressant för denna uppsats, att 60 % av de med hög utbildning inte gjorde partitest. 

Denna grupp motsvarar urvalet i den här uppsatsen och vi kan konstatera att sifforna är 

omvända. Vi kan nu fråga oss om någon studie är felaktigt gjord eftersom det trots allt är 

ganska stora skillnader, men som nämndes i introduktionen har användning av partitesten 

ökat mellan varje val och just Oscarsson och Holmbergs studie från 2013 är baserat på 

material från 2010. De senaste siffrorna från SCB (2015) visade att 46 % av den totala 

väljarkåren använde sig av partitest i valet 2014 och om mönstret upprepar sig, det vill 

säga att högskole- och universitetsstudenter i större utsträckning använder sig av dem, 

borde inte siffrorna i den här uppsatsen vara långt ifrån ”sanningen”. Det är inte helt 

orimligt, i mina ögon, att användningen av partitest bland högutbildade har ökat med 20 

procentenheter på fyra år (2010–2014) eftersom varje ny generation i Sverige och i världen 

är allt mer uppvuxen och van med internet och sociala media. 
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Jämförelser av studenterna 

När vi sedan börjar jämföra studenterna ser vi i tabell 5.2 att ålder kan tänkas ha ett 

samband med användningen av partitest. Först ska det påpekas att ålderskategorierna 

36–39 och 50–89 har ett väldigt litet antal respondentsvar (5 eller färre) och därmed kan 

resultaten bli lite missvisande. Samma gäller för antalet studieår från fyra och uppåt. 

Tabell 5.2 Jämförelser i ålder och studieår 

 

Inför förra valet, gjorde du ett partitest? 

Totalt Nej Ja 

Ålderskategorier Upp till 19 21,4 78,6 100 

20-25 34,5 65,5 100 

26-29 34,6 65,4 100 

30-35 66,7 33,3 100 

36-39* 50,0 50,0 100 

40-45 55,6 44,4 100 

46-49 85,7 14,3 100 

50-89* 20,0 80,0 100 

Hur många år har du studerat? 1 34,3 65,7 100 

 2 45,7 54,3 100 

 3 35,6 64,4 100 

 4* 50,0 50,0 100 

 5* 66,7 33,3 100 

 Fler än 5*  100 100 

Kommentar: visas i procent. En asterisk markerar ett litet antal respondentsvar. 

Om vi bortser från kategorierna med få respondentsvar märker vi att de yngre väljarna i 

större utsträckning använder sig av partitest. Speciellt de allra yngsta, där 79 % uppger att 

de använt partitest. Sedan sjunker användandet i ett tydligt mönster. Visserligen ökar det 

igen något vid åldern 40–45 men denna kategori har 9 respondentsvar och kan misstänkas 

vara icke-representativt. Detta stämmer i stora drag överens med vad Oscarsson och 

Holmberg (2013) kommer fram till. Däremot verkar antalet studieår inte ha någon 

inverkan alls på användandet. Både de studenter med ett och de med tre studieår ligger på 

runt 65 % partitestanvändning och inget mönster går att finna. 

Tabell 5.3 Jämförelser i ämnen och fakulteter 

 

Inför förra valet, gjorde du ett partitest? 

Totalt Nej Ja 

I vilket ämne kommer du att ha flest poäng 
när du är klar med din utbildning? 

Psykologi 31,8 68,2 100 

Språk 47,1 52,9 100 

Pedagogik 44,1 55,9 100 

Samhällsstudier 40,0 60,0 100 

Statsvetenskap 29,2 70,8 100 

Maskinteknik 29,4 70,6 100 

Vilken fakultet tillhör studenten Hälsa 31,8 68,2 100 

Konst- och humaniora 45,7 54,3 100 

Samhällsvetenskap 38,7 61,3 100 

Teknik 23,8 76,2 100 

Kommentar: visas i procent. 
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När vi jämför respondenterna utifrån vilket som är deras huvudämne eller deras fakultet, 

tabell 5.3, framgår det skillnader. Här ska det nämnas att kategorierna kulturvetenskap, 

utbildningsvetenskap och skog- och träteknik är borttaget på grund av få respondentsvar. 

Studenterna inom psykologi, statsvetenskap och maskinteknik är de som till största del 

använder partitest, nära 70 % svarade ja. Språkstudenter är de som använder dem minst, 

men andelen som använder dem är fortfarande hög, 53 %. Nu är frågan om det är av en 

slump, eller om studenterna inom psykologi, statsvetenskap och maskinteknik har 

någonting gemensamt; det kan ju vara svårt att se något samband och det är ett intressant 

resultat men tyvärr ryms inte en förklaring av detta fenomen inom ramen för denna 

uppsats. 

 Ännu tydligare skillnader framkommer då respondenterna jämförs med utgångspunkt 

från deras intresse och engagemang inom politik. 

Tabell 5.4 Jämförelser i politiskt intresse och engagemang 

 

Inför förra valet, gjorde du ett partitest? 

Totalt Nej Ja 

Är du politiskt aktiv? Nej 39,0 61,0 100 

Ja 30,8 69,2 100 

Hur politiskt intresserad är du? 1 Lite intresserad 62,5 37,5 100 

2 58,3 41,7 100 

3 34,9 65,1 100 

4 34,9 65,1 100 

5 Mycket intresserad 22,7 77,3 100 

Hur skulle du skatta dig själv när 
det gäller din kännedom om politik i 
allmänhet? 

1 Jag kan lite om politik 54,5 45,5 100 

2 56,3 43,8 100 

3 32,9 67,1 100 

4 26,7 73,3 100 

5 Jag kan mycket om politik 33,3 66,7 100 

Kommentar: visas i procent. 

Vi kan se i tabell 5.4 att den politiska aktiviteten inte spelar någon större roll för parti-

testanvändandet: om du är medlem i något parti eller frivilligorganisation är det endast 8 

procentenheters större chans att du använder partitest. Det är i stället det politiska 

intresset och kännedomen om politik som spelar roll. Dessutom, när det kommer till 

politisk aktivitet är det endast 8 % av alla respondenter som har svarat att de är politiskt 

aktiva, något som kan tänkas stämma överens med vad Dalton (2000) framlagt om 

minskad partiidentifikation. Det vi ser kan alltså vara resultatet av att väljare numera inte 

identifierar sig med ett parti och därmed inte är villiga att engagera sig i den politiska 

rörelsen. Detta kan tala för att Linnéstudenterna också är volatila och inte drar sig för att 

byta parti. 40 % av Linnéstudenterna angav dock en fyra eller högre på frågan om politiskt 

intresse så även om de identifierar sig mindre med partierna själva finns det fortfarande 
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utrymme för andra politiska frågor. Teorin om volatila väljare menar att det är just sak- 

och kampanjfrågor som väljarna intresserar sig av och det kan vara detta som sifforna 

visar om Linnéstudenterna. 

 Det är tydligt att det (upplevda) politiska intresset påverkar om Linnéstudenterna 

använder sig av partitest. Andelen av de minst intresserade som använder dem är endast 

38 medan andelen av dem med stort politiskt intresse är 77, vilket är en markant skillnad. 

Samma sak gäller för självskattningen av den politiska kännedomen där det uppenbaras att 

om man skattar sig lågt ligger användningen under 50 % medan om man skattar sig själv 

högre ligger partitestanvändningen över 60 %. 

5.2 Resultaten spelar roll för en del studenter 
När vi ser över hur respondenterna har använt sig av partitesten framkommer ett par 

intressanta resultat. I tabell 5.5 ser vi att partitesten hade stor potential att påverka 

eftersom 40 % av Linnéstudenterna inte hade bestämt sig hur det skulle rösta vid det 

tillfället som de tog partitestet. Dessutom, även om endast 4 % uppger att partitestet fick 

dem att faktiskt byta parti, röstade 36 % i enlighet med vad testresultatet visade. Det finns 

ju en möjlighet att väljare, innan testet togs, har lutat åt ett alternativ och samtidigt 

övervägt ett annat och i samband med testet har de sedan bestämt sig och följaktligen 

röstat på det parti som partitestet föreslog. Detta skulle ligga i linje med Wall (2014) och 

tanken om att testen kan vara det som får bägaren att rinna över åt endera hållet vid valet 

av parti och det kan i viss mån kopplas till väljarnas volatilitet. 

 

 

Tittar vi på tabell 5.6 ser vi dessutom att 41 % uppger att partitestet spelade roll vid 

partivalet; 4 % uppger att det till och med spelade en stor roll, vilket skulle kunna tänkas 

stärka tesen kopplat till Wall. Nästan 10 % angav även en 4 eller högre på hur avgörande 

partitestet var vid partivalet och det visar att det finns en betydande andel Linnéstudenter 

som påverkas av och följer partitestens resultat. 

Tabell 5.6 Hur testet påverkade lagd röst 

 % 

Hur avgörande var testresultatet  
för ditt val av parti? 

1 Inte avgörande 45,5 

2 15,8 

3 Varken eller 28,7 

4 8,9 

5 Väldigt avgörande 1,0 

Totalt 100 

Spelade resultatet någon roll  
för hur du röstade i valet? 

Det spelade ingen roll 56,0 

Det spelade en viss roll 41,0 

Det spelade en stor roll 3,0 

Totalt 100 

Tabell 5.5 Användning och påverkan 
 Nej Ja Totalt 

Hade du bestämt dig för hur du skulle 
rösta innan du tog partitestet? 

40,0 60,0 100 

Röstade du enligt testresultatet? 64,0 36,0 100 

Ändrade du åsikt, dvs. bytte parti, efter 
att ha genomfört partitestet? 

96,0 4,0 100 

Kommentar: visas i procent. 
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Tabell 5.7 Graden av allvar påverkar 

 

Spelade resultatet någon roll för hur du röstade i valet? 

Totalt 
Det spelade 
 ingen roll 

Det spelade 
 en viss roll 

Det spelade  
en stor roll 

På hur stort allvar 
tog du testet? 

Litet allvar 100   100 

2 71,1 28,9  100 

3 30,0 70,0  100 

4 30,8 46,2 23,1 100 

Stort allvar 25,0 75,0  100 

Kommentar: visas i procent. 

Vi kan också se, i tabell 5.7, att det gör skillnad om studenten tar testet på allvar, det vill 

säga motsatsen till att göra det för skojs skull. De studenter som angav att de gjort testet 

på ganska stort allvar, 3 eller högre, är även dem som har angivit att partitestet spelade en 

roll i deras val av parti. 

 På hur stort allvar man tog testet, samt hur politiskt intresserad man är, har även 

påverkat ifall man röstar enligt testresultatet. I tabell 5.8 framkommer det nämligen att de 

som röstar enligt testresultatet också är dem som tar testet på större allvar. Av dem som 

angav en trea eller högre i ”grad av allvar” röstade minst 50 % enligt resultatet. Dessutom, 

de som inte har något intresse alls av politik och de som är väldigt intresserade röstade 

också enligt resultatet i större grad. De studenter med medelstort intresse för politik har i 

sin tur inte följt testresultatet. 

Tabell 5.8 Resultatröstning och politiskt intresse 

 

Röstade du enligt testresultatet? 

Totalt Nej Ja 

På hur stort allvar tog du testet? Litet allvar 87,5 12,5 100 

2 78,9 21,1 100 

3 46,7 53,3 100 

4 50,0 50,0 100 

Stort allvar  100 100 

Hur politiskt intresserad är du? Lite intresserad 33,3 66,7 100 

2 90,0 10,0 100 

3 78,0 22,0 100 

4 53,6 46,4 100 

Mycket intresserad 41,2 58,8 100 

Kommentar: visas i procent. 

Dock använder inte Linnestudenterna endast partitesten. 86 % av studenterna angav att 

de använt sig av andra informationskällor än partitest på vilka de har baserat sitt partival. 

Dessa redovisas i diagram 5.1. Det är främst tv-debatter och nyheter på internet som har 

använts medan video på sociala medier har använts minst.  
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Diagram 5.1 Vilka andra informationskällor har använts 

 
  Kommentar: varje stapel representerar andelen i urvalet (som gjorde partitest) som svarat ja inom varje kategori. 

När studenterna läser på partiers webbsidor och i partiers valprogram (som ändå 40 % av 

studenterna gjort) får de en chans att bilda sig en uppfattning om bland annat vad 

partierna tänker göra under nästa mandatperiod och genom nyheter på internet kan de 

bilda sig en uppfattning om hur politikerna har skött sig under mandatperioden. 

 Detta talar för att en betydande del av Linnéstudenterna har ganska goda 

förutsättningar för att rösta enligt valdemokratimodellen, genom både ansvarskrävande i 

efterhand och mandatgivande. Det är dock enligt mig anmärkningsvärt att 14 % av 

studenterna endast använder sig av partitesten som beslutsunderlag.  

 Vi ska nu gå över till analysen av samtalsintervjuerna och se vad respondenterna hade 

för reflektioner kring partitesten. 

5.3 Partitest har både goda och onda sidor 
I enkäten framkom det att förutom de 62 % som svarade varken eller var de svenska 

Linnéstudenterna generellt sett positiva snarare än negativa gentemot partitesten och det 

var framför allt som komplement till partibeslutet som respondenterna ville att testen 

skulle användas. Detta framkom även under samtalsintervjuerna. I Figur 5.1 är en del av 

resultatet från intervjuerna presenterade.  

 Respondenternas utsagor kunde delas in i positiva och negativa aspekter och ibland 

ansågs det att användningen av partitest var positiv eller negativ beroende på när man tar 

testet i förhållande till valets tidpunkt. Man kan ju hinna ändra ståndpunkt flera gånger 

efter att testresultatet presenteras om man exempelvis tar testet väldigt tidigt. En sista 

kategori sammanställdes där respondenterna angav hur de tyckte att man borde använda sig 

av partitesten. Varje underkategori representerar en aspekt som en eller flera respondenter 

uttalade stöd för. 
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Figur 5.1 Att grunda partival på partitest 

En av de negativa aspekter som respondenterna anger har att göra med testanvändarna: 

Partitest är för de lata och dessutom borde vi redan vara så bra insatta i politiken, om vi 

vill rösta, att partitest i praktiken inte behövs. En intressant åsikt handlade om 

konfirmeringsbias. NN6 berättade om detta: 

Ibland tycker jag det är en del märkliga frågor, liksom, så det känns lite som att det blir 

någon slags… jag vet inte… confirmation bias, kanske […] Det känns ändå som att folk på 

något sätt ändå har lite koll på vad de vill rösta och där kommer det hamna i vilket fall som 

helst. 

Respondenten är negativ till partitesten och tror att testtagarna använder dem endast för 

att stärka sina redan existerande uppfattningar. Detta eftersom att man kan räkna ut hur 

man ska svara på frågorna för att få ett visst resultat. Testen är alltså inget som i själva 

verket hjälper en att välja eller att upptäcka något nytt parti. 

 Många negativa åsikter om partitest och om användningen av dem handlar om testens 

begränsningar och detta att det är mycket som testen förbiser, exempelvis andra politiska 

dimensioner. Alla typer av frågor får nämligen inte plats i ett partitest och de frågor som 

väljare X brinner för, och som är avgörande för dennes partival, kan vara helt uteslutet 
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Hur väljarna borde 
använda sig av 

partitest

Endast komplement

• Test är endast en del av partival

•Är ett hjälpmedel

•Vi borde inte grunda hela valet på 
dem

•Viktigt att ha en informationsbas 
innan testet tas

Ett första steg

• Startpunkt varifrån egna 
efterforskningar sedan görs

• Egna efterforskningar krävs 
utöver testresultatet

•Ger en första indikation på var 
man står

Flera test måste tas

• Ett test räcker inte

• Flera test måste tas

Som konfirmation

• För att se så att man ligger där 
man trodde

Inte använda alls

•Vi borde inte använda testen alls
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från partitestet och vad tjänar det då till att basera sitt partival på partitestet? NN7 belyser 

detta: 

Det blir lite larvigt att man ska göra ett test och så ska man veta vad man tycker. För det 

känns som att det är så mycket andra… så många olika saker i ett partiprogram som inte 

kan göras på ett test […] Hur mycket känslor som man liksom… hur man upplever saker och 

hur man tolkar saker. Så jag kan väl tycka att det kanske inte är det bästa [att göra partitest] 

[…] Jag tror man ska vara lite cynisk mot det. 

Andra respondenter är inne på samma linje och menar att mer information än partitestet 

behövs som underlag för partivalet. NN3 har även åsikter om den typ av frågor som ställs: 

Det är lite ledande frågor också. Och kanske att det är just sakpolitiska frågor som partierna 

driver. De är inte direkt ideologiska grundande i alla meningar. 

Vissa åsikter ger alltså uttryck för bristande bredd i den typ av frågor som partitesten 

använder sig av. Utifrån den teoretiska utgångspunkten om valdemokrati kan man säga att 

det är positivt att det finns en medvetenhet bland väljarna om att partivalet kan (eller ska) 

grundas på fler aspekter än sakfrågor. Modellerna för ansvarskrävande i efterhand och 

mandatgivandet, sammantaget, ger inte mindre än tio punkter av information som krävs 

vid valtillfället och sakfrågor är som sagt bara en av dem. 

Allt är inte negativt 

Partitest har även goda sidor. I figur 5.1 ser vi även att Linnéstudenterna uttalar stöd för 

dem. Det går till exempel att göra test bara för skojs skull och de är även bra ur 

informationssynpunkt för att jämföra partier med varandra. Partitesten förenklar på så vis 

en krånglig politiskt värld där det inte alltid är så lätt att läsa mellan raderna om vad partier 

och politiker faktiskt säger och menar. Det är särskilt för vissa typer av väljarna som 

testen antas vara mer användbara, enligt NN3: 

Jag tycker att om man inte har något, eller litet, intresse av politik så tycker jag att man 

borde göra ett partitest och se […] För någon som inte har någon förkunskap direkt så kan 

man svara på 30 frågor, det tar ungefär 5 minuter, så får man i alla fall någon form av… ska 

jag rösta höger eller vänster, liksom. 

Testen är alltså bra för olika grupper av väljare. Detta gäller för dem utan förkunskaper 

och dem som kanske velar mellan två partier och ännu inte har bestämt sig. Även unga 

och de som inte röstat tidigare antas ha speciellt stor nytta av testen. 

 Även om positiva aspekter om partitesten framkom under intervjuerna var alla noga 

med att själva användningen av partitesten endast skulle vara ett komplement i partivalet. 

Flera test behöver tas och mer information behöver sökas upp. En aspekt av partitesten är 
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att de är en bra startpunkt från vilken man kan söka mer information på egen hand, till 

exempel i partiprogram, vilket NN4 påpekar: 

Man kan ju göra det och kanske ha det som komplement, kanske, i så fall, tror jag. För att 

se lite, som sagt, vad det blir för skillnader och sedan kanske gå in och läsa lite då. Bara en 

sådan enkel grej, och det gör ju inte alla: går in på hemsidorna för alla partierna och läser. 

Om man redan har en idé om vilket parti man sympatiserar med kan man även använda 

testet till att konfirmera detta. För vissa respondenter vägde dock de negativa aspekterna 

över de positiva och de ställde sig frågan om man ens borde göra partitest alls, än mindre 

basera sitt partival på det. 

5.4 Testen kan ändra preferenser och mobilisera 
Under samtalsintervjuerna diskuterades även om respondenterna tror att partitesten kan 

få väljarna att dels gå och rösta (mobilisering), och dels förändra hur väljarna röstar (ändra 

preferenser). Resultatet presenteras i figur 5.2 nedan. 

Figur 5.2 Mobiliseringskraft och förändringskraft av partipreferenser 

En del av Linnéstudenterna tror att partitest kan få medborgarna att gå och rösta och att 

det är olika grupper av människor som påverkas. Bland annat dem som tycker att politik 

är svårt och som genom partitesten får hjälp med att förstå vad partierna vill ha sagt. 

Testens mobiliseringskraft och förändringskraft av partipreferenser 

Ja, det kan få 
medborgarna att rösta

På vilket sätt

•Ger medvetenhet

•Ögonöppnare

• Ser saker i nytt ljus

•Ger engagemang

•Ger motivation

Påverkar

•De lata

•De godtrogna

•De som litar fullständigt på testet

•De utan politisk kännedom

•De som tycker politik är svårt

Nej, det får inte 
medborgarna att rösta

De som inte röstar gör 
det av en anledning

Test hjälper inte

Partitest ändrar 
preferenser för vissa

På vilket sätt

• Formar preferenser för dem som inte redan har 
en

•Ögonöppnare genom information

•Ändrar synen på frågor snarare än preferenser

• Påverkar om man är i valet och kvalet mellan 
två partier

Påverkar speciellt

•De utan tid att sätta sig in i politik

•De bekväma som inte vanligtvis orkar rösta

•De som har svårt att förstå politik

•De med utan politisk kännedom

•De med lite politisk kännedom

•De som tar testet på allvar

•De med litet politiskt intresse

Påverkar inte

•De utan politiskt intresse

•De politiskt aktiva
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Genom att de blir informerade och mer självsäkra på vad de själva egentligen har för 

åsikter i olika frågor antas de få en vilja och motivation till att gå och rösta. NN5 delar den 

åsikten: 

Man kanske får lite motivation. Man kanske känner, typ att, att om det är ett parti som 

stämmer in exakt på en, då kanske man känner att man vill göra sin röst hörd. 

Andra respondenter är inne på samma sak och menar att åsiktsöverensstämmelsen med 

vissa partier eller kunskapshöjningen om alla partiers ståndpunkter kan agera som en 

ögonöppnare som får även de lata som inte själva söker information till att rösta. Det 

finns även en mer negativ aspekt av detta. NN1 tror att de godtrogna och blåögda väljarna 

som litar fullt ut på partitesten också kan ledas till att rösta i valet, men att detta inte 

nödvändigtvis är en positiv sak: 

Samtidigt kanske det inte är så himla bra om folk går och röstar när de egentligen inte vet 

vad de röstar på. Om man sitter där och är inte insatt alls och sedan bara: Ja, men jag gör 

ett test på 2 minuter på Aftonbladet, sedan går man och röstar […] det är ju bra att folk 

röstar, men man ska ju rösta av rätt anledning och är man uppvuxen i ett land där man här 

sådan fri rösträtt då borde man utnyttja den utan att behöva ett test på Aftonbladet. 

I korthet menar NN1 att väljarens lagda röst ska baseras på mer information än resultatet 

av ett partitest. En röst baserat på bara partitest är ganska ”ihålig”. Kan vi verkligen stå för 

vår röst när vi inte har mer information att gå på? Kanske hade vi valt ett annat parti om 

vi vetat mer om andra frågor? 

 Alla Linnéstudenter tror dock inte att partitesten har någon inverkan. En åsikt är att de 

som inte röstar gör det av en anledning, exempelvis deras grundläggande inställning till 

samhället eller till det politiska klimatet. I de fallen antas partitesten vara helt 

verkningslösa. 

Förändring av preferenser 

Partitesten kan ändra partipreferenserna för vissa. De som antas kunna påverkas är i 

mångt och mycket samma sorts människor som Linnéstudenterna tror mobiliseras med 

hjälp av testen; med tillägget av exempelvis de människor med lite tid att sätta sig in i 

politiken och som använder partitesten som en sorts genväg till information, eller de som 

(seriöst) använder sig av testen med målet att faktiskt använda resultatet i slutändan. 

Endast dem utan politiskt intresse och de politiskt aktiva tros förbli helt opåverkade. 
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 Respondenterna tror att partitest synnerligen kan påverka dem som redan står och 

väger mellan två partier. Partitestet kan här tänkas vara det som avgör hur rösten läggs i 

valet, lite grand samma tanke som Wall m.fl. (2014) har. NN3 tror dock att det väljarnas 

syn på frågor kan ändras, snarare än preferenserna i sig:   

Det är vissa frågor som man fick svar på som man fick reflektera över och tänka att: Åh, det 

här var någonting som inte har gåtts igenom så mycket på nyheterna eller 

partiledardebatterna så fick man läsa på lite mer om det och vad man tycker om det och 

[det] är intressant sedan att se hur det partiprogram, [som] man själv följer eller har läst 

mest av, inte alltid stämmer överens med vad man själv tycker och ideologiska grunder. 

Partitest, enligt NN3, kan alltså ha inverkan på vår kunskap om partiers ståndpunkter och 

få oss att inse att parti X står eller inte står för en viss åsikt, även om vi trodde motsatsen. 

Partitesten kan alltså agera vägvisare i politiska frågor och i viss mån få väljarna att ta 

ställning i vissa frågor. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta kort ska det nämnas att 62 % av Linnéstudenterna genomför 

partitest inför valen och att det speciellt är de yngre som använder dem. Det finns 

skillnader i hur stor grad grupper av studenter använder sig av partitesten och dessutom 

spelar det politiska intresset och kännedomen om politik in på användandet. Ju mer 

intresse, desto högre partitestanvändning. Vissa Linnéstudenter anger att testresultatet 

spelade roll för hur de röstade och 14 % av Linnéstudenterna använde endast partitestet 

som underlag till valet av parti. 

 Linnéstudenterna finner både positiva och negativa aspekter med partitesten. Åsikter 

om kritik mot användarna blandas med argument för att testen är utvecklandet för dem. 

Testen ska dock användas som komplement och de är ett bra första steg mot att själva 

finna mer information om partierna och politikerna. Genom att agera som bland annat 

informationsgivare och ögonöppnare kan partitesten, enligt studenterna, få medborgarna 

att dels rösta, dels förändra partipreferenser. Vi har nu kommit till uppsatsens slutsats. 
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6 Slutsats 
Den här uppsatsen behandlade fyra frågeställningar om partitest och forskningsobjektet 

var de svenska studenterna vid Linnéuniversitetet. Den första frågan var i hur stor 

utsträckning svenska studenter på Linnéuniversitetet genomför partitest. Det har framkommit att den 

större delen, 62 % av studenterna, gjorde partitest i samband med det förra valet och av 

dessa gjorde i sin tur 65 % flera test. Detta resultat är annorlunda än det som Oscarsson 

och Holmberg fick fram i deras studie från 2013. De fick fram lägre siffror, men det är 

inte orimligt att partitestanvändningen har ökat idag jämfört med förra valet, 2010. 

 Den tredje frågeställningen löd: finns det några skillnader mellan olika grupper av studenter? 

och den gällde för både frågeställning ett och två. Det visar sig att det finns skillnader 

bland Linnéstudenterna i hur de använder partitesten. Det var främst de yngre som gjorde 

partitest inför förra valet. Kategorin upp till 19 år är den största med 79 % partitest-

användning. Däremot har studieår ingen inverkan alls. Ett annat resultat är att studenterna 

inom psykologi, statsvetenskap och maskinteknik är de största användarna medan 

språkstudenter använder partitest minst. Det framkommer även att de studenter som är 

mer intresserade av politik och de som kan mycket om politik i större utsträckning 

använder sig av testen än dem med lite intresse och lite politikkännedom. Av dem som 

har angett att de har stort politiskt intresse gjorde 77 % partitest.  

 Den andra forskningsfrågan handlade om i hur stor utsträckning studenterna följer resultaten. 

Undersökningen visar att 36 % av Linnéstudenterna röstade enligt vad partitestet 

presenterade som resultat. Även om vi i termer av kausalitet inte kan vara säkra på att det 

var partitestet som gjorde att studenterna röstade enligt testresultatet kan vi konstatera att 

det finns stor möjlighet till påverkan utav partitesten. Speciellt eftersom 40 % av 

respondenterna svarade att de inte hade bestämt sig hur de skulle rösta innan de tog testet. 

Vidare uppgav 45 % att partitestet spelade en roll i valet av parti och nästan 10 % av 

studenterna uppgav dessutom att testresultatet till stor del var avgörande för partivalet, 

vilket visar att det är en betydande del som påverkas och följer partitesten.  

 En jämförelse av studenterna visar att det främst är dem som tog testet på allvar som 

även påverkades av dess testresultat och som röstade enligt detta. Partitest är dock inte allt 

eftersom 86 % av Linnéstudenterna även använder andra informationskällor inför valet. 

Detta är bra utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt om valdemokrati där minst tio 

olika sorters information är önskvärt. Det är dock fortfarande en ganska stor grupp, 14 % 

av studenterna, som endast använder partitestet som underlag när de röstar. 
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 Den fjärde forskningsfrågan var hur studenterna reflekterar över partitesten utifrån två teman: 

Att grunda partival på partitest och testens mobiliseringskraft och förändringskraft av partipreferenser. 

Ett första svar på den frågan är att Linnéstudenterna har många och differentierade 

reflektioner kring partitesten. Studenterna finner både goda och onda sidor av att använda 

dem. Kritik ges mot testanvändarna och testfrågorna, dessutom anses testen vara 

begränsade i termer av vad för information som man borde rösta utifrån. Detta blandas 

med åsikter om att partitesten är utvecklandet för väljarna och att de kan användas för 

nöjes skull. Testen anses även vara positiva för att jämföra partier och för att förenkla den 

politiska världen för väljarna. 

 Testen ska dock, enligt studenterna, i första hand användas som komplement och de 

är ett bra första steg för väljarna som sedan själva kan finna mer information om partierna 

och politikerna inför valet. Även här, ur valdemokratisk synvinkel, är det positivt att 

väljarna har en medvetenhet om att partitest inte behöver vara det enda att grunda sitt 

partival på. Linnéstudenterna har även höjt röster för att partitestens negativa sidor ibland 

väger tyngst och att man därför helt enkelt inte bör använda dem alls.  

 Genom att agera som bland annat informationsspridare och ögonöppnare tror 

Linnéstudenterna att partitesten kan få medborgarna att dels rösta och dels förändra 

partipreferenser för vissa grupper av människor, till exempel dem som tycker politik är 

svårt eller dem som inte har tid att sätta sig in i den. 

6.1 Avslutande diskussion 
En ambition med den här uppsatsen var att se om olika grupper av studenter använde 

partitest annorlunda. Även om vissa intressanta resultat framkom, exempelvis att 

studenter inom statsvetenskap, psykologi och maskinteknik var de som använde sig mest 

av partitesten, är det olyckligt att inte fler ämneskategorier kunde upprättas och 

undersökas. En fakultet helt utan respondenter var ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitet och det hade varit intressant att undersöka de studenterna också. Frågan 

är om det inte behövs ett annat tillvägagångssätt för att nå ut och samla in information vid 

den här typen av jämförelser så att forskaren inte behöver bero så mycket på lektorernas 

goda vilja. Kanske kan en enkät på internet provas, till exempel. 

 Något som även påverkade undersökningen negativt var att 18 respondenter inte 

längre ville ställa upp på intervju, men detta är inget man kan göra åt. Jag tror inte att 

något annat tillvägagångssätt hade varit bättre i det här avseendet, utan det såg väldigt ljust 
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ut från början när jag kunde göra urval bland de 25 intresserade för intervju. Även dessa 

studenter hade tentamenstider och det är möjligt att deras egen tid inte räckte till. 

 Det har varit intressant att se hur Linnéstudenterna använder sig av partitesten och att 

den här studien i viss mån förstärker tidigare forskning i den bemärkelsen att vi ser att en 

betydlig del av väljarkåren numera använder sig av de här partitesten. Vi har även sett att 

merparten av studenterna inte baserar sitt val på enbart testen och sakfrågorna vilket har 

gett utrymme för teorin om valdemokrati. 

 Den framtida forskningen skulle dels kunna ägnas åt att göra liknande undersökningar, 

men med andra typer av jämförelsegrupper. Med mer tid har man även tid att skapa fler 

och större urvalsgrupper med fler respondenter, för säkrare resultat. Dels kan framtida 

forskning ägnas åt att utreda varför skillnader mellan grupper förekommer. Det vi har sett 

i denna uppsats är endast samband och inte orsaker. Varför använder studenter inom 

maskinteknik partitest oftare än språkstudenter? Ett tredje förslag för framtida forskning 

är att försöka göra en liknande, jämförande undersökning men där problemet med 

självskattningar är undkommet. Kanske finns det andra sätt att mäta väljares politiska 

intresse för att sedan se om detta ger intressanta korrelationer med partitestanvändning? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätundersökning 
Här nedan visas enkäten som användes i undersökningen.
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Intervjuguiden användes vid intervjuerna som vägledning. 

 



  

 

VIII 

Bilaga 3 Intervjuinbjudan 
Brevet användes för att bjuda in respondenter till att delta i intervjuer. 

 


