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PRESSMEDDELANDE 
 
1,2 miljoner förstagångsväljare 
 
Gratistidningarna erbjuder medborgarna 
valskola med K-G Bergström 
 
 
Gratistidningarna vill att alla väljare skall kunna gå till valurnorna den 11 september 
påklädda med kunskap om vad det lokala valet handlar om, vilka frågor som är 
aktuella i respektive kommun, vilka företrädarna är och vad de vill göra som politiker 
om de blir valda.  
 
Idag kom nyheten att 1,2 miljoner medborgare i Sverige är förstagångsväljare i höst. Många av dessa 
är unga och har, på grund av pandemin, haft långa perioder av hemstudier under de senaste två åren. 
Detta har inneburit att många inte haft besök av kommunala politiker på samma sätt som man brukar i 
skolorna. Därtill har vi många nya medborgare från andra delar av världen som skall rösta i de svenska 
valen för första gången. 
Det finns en uppenbar risk att mediebevakningen inför valet enbart talar till de som redan förstått 
systemet och den demokratiska processen. Men om du aldrig röstat tidigare eller inte följt debatten 
under den gångna mandatperioden så kan det vara svårt att skaffa sig en ordentlig förståelse om hur 
det går till och vad de tre olika valen handlar om. Risken är då, enligt våra bedömningar, också 
betydligt större att man inte deltar och utnyttjar sin demokratiska rättighet. 
 
Valskola med K-G Bergström – en folkbildningsinsats för lokaldemokratin 
Gratistidningarna har därför tillsammans med den rutinerade politikjournalisten K-G Bergström tagit 
fram en valskola i 10 artiklar som publiceras i tidningar runt om i landet och når hem till över 1 miljon 
hushåll. Artiklarna är en sorts grundkurs i lokalvalet, med allt från ”varför man skall rösta”, ”hur lokal 
demokrati fungerar”, ”vilka ansvar har faktiskt en kommun, och vilka har de inte?”  Hur kan man få 
reda på vad de folkvalda åstadkommit och hur kan man få reda på vad de vill göra framåt. Det 
nationella valet spottar fram nyheter i en strid ström och där skall man vara särdeles skicklig för att 
undvika informationen från de nationella medierna. Men i det lokala är det tvärtom. 
 

” Jag ser valskolan som årets folkbildningsinsats, säger Ann-Louise Kleen som är ordförande i 
Gratistidningarnas förening, och pekar på hur hennes egen tidning i Sandviken gjorde en lokal 
bevakning inför det senaste EU-valet och där valdeltagandet ökade med hela 5,95 procent i 
kommunen. Med den höga räckvidd som en gratistidning har lokalt är det extra viktigt att vi 
inte bara skriver om valet för de som redan är politiskt intresserade utan att vi också skapar en 
större förståelse hos våra förstagångsväljare. 

 
För mer information  
Kontakta Gratistidningarnas Branschorganisation 
Ann-Louise Kleen, ordförande, annlo@dinlt.se, +46 703 28 98 01 
Dennis O Krook, projektledare, dennis@gratistidningarna.se, +46 708 99 29 01 
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Gratistidningarna i Sverige  
 

Gratistidningarnas förening representerar 142 lokalt utgivna gratistidningar, hemdistribuerade till varje brevlåda och 
hushåll i utgivningsområdet. Gratistidningarna i Sverige har en veckoupplaga på över 3,5 miljoner exemplar vilket gör att de 
når hem till i stort sett varje svenskt hushåll. Den genomsnittliga läsarräckvidden är 64 procent. Det gör Gratistidningen till 
den perfekta distributören av lokal journalistik. Demokratiskt hem till alla. 


