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1 Inledning 

Under hösten 2006 gick den politiska debatten varm och alla ville ha sitt sagt innan 

riksdagsvalet i september. Det var dock inte bara riksdagsval som stod på programmet i 

september 2006, det hölls även skolval i de allra flesta svenska skolor. Vissa partier hade 

lättare att locka till sig ungdomarnas sympatier, medan andra noterade ett magert resultat i 

skolvalet. Det fanns många olika strategier för att fånga ungdomarnas intresse, vissa pratade 

om ökade studiebidrag, medan andra slog an framtidsaspekten och ansvarskänslan. När 

rösterna var sammanräknade var det av naturliga skäl inte skolvalet det talades mest om. 

Sveriges röstberättigade hade sagt sitt, Reinfeldt till makten och endast de sju etablerade 

riksdagspartierna1 tog sig över 4 % spärren. De som ännu inte fått rösträtt, men som står på 

tur att rösta i nästa val, var av en annan åsikt. Om man ser till resultatet av 2006 års skolval i 

hela riket fick inte mindre än nio partier plats i riksdagen, med nykomlingarna Piratpartiet och 

Sverigedemokraterna.  

Utgången av ett skolval är lätt att vifta bort, då det inte har någon reell betydelse. Argument 

som att ”ungdomar är inte intresserade” eller att ”de begriper sig inte på politik” är lätta att ta 

till. Det kan dock också vara så att ungdomar visst är intresserade och begriper sig på politik 

betydligt bättre än många andra. De skiftande resultaten kanske inte beror på att de 

röstberättigade vet bättre, utan att det helt enkelt beror på olika synsätt om vad som är viktiga 

politiska frågor. Det är naturligtvis nödvändigt att sätta en åldersaspekt på detta, i vissa åldrar 

är det helt enkelt inte rimligt att vara insatt i eller intresserad av politik. Faktum är dock att 

under tredje året på gymnasiet, och i vissa fall ännu tidigare, är det för många debut i 

vallokalen och den gången är det allvar.  

Ungdomars åsikter och engagemang intresserar mig, framförallt för att jag vet att det finns 

där. Intresseområdet behöver dock inte finnas inom politiken, men då finns det säkert också 

en bra anledning till det. Att Sverigedemokraterna och Piratpartiet tar klivet in i 

”ungdomarnas riksdag” måste betyda något. Om det sedan skulle visa sig vara för att det är 

häftigt att vara annorlunda eller för att ”man bara tar något” eftersom skolval är totalt 

ointressant, är det ett svar så gott som något. Ett ökat politiskt ointresse eller bara ett 

                                                 
1 Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet. 
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annorlunda tankesätt kommer i allra högsta grad påverka framtidens regeringar. Ungdomarna 

är framtiden och att veta hur de tänker är av största vikt för framtidens politik. Just 

ungdomarna, hur de tänker och vad de påverkas av är i fokus i denna studie. Studien är utförd 

som en fallstudie och gjord i hopp om att kunna sprida ljus över framtidens väljare. Själv gör 

jag det inte till min uppgift att gå vidare med resultatet, det lämnar jag åt den som vill och 

förstår sig på vikten av det. Min uppgift är att ta reda på hur det förhåller sig med 

gymnasisternas politiska åsikter, något som alla samhällsmedborgare borde ta i beaktning.  

2 Bakgrund 

Då resultatet av 2006 års skolval ligger till grund för denna studie kommer resultaten från det 

riksomfattande skolvalet samt från den skola, där fallstudien genomförts att rapporteras och 

kommenteras i bakgrunden. Bakgrunden rymmer även en forskningsinramning kring studien, 

både nationellt och internationellt, där tidigare studier av intresse presenteras. Resultatet av 

dessa studier utvecklas och diskuteras vidare i kapitel 5, resultat och analys. 

2.1 Forskningsinramning 

Ungdomars politiska intresse är utvärderat och omdiskuterat, inte bara i Sverige utan även 

internationellt. Vilka frågor som lockar till sig unga väljare skiftar mellan länder och kulturer, 

liksom graden av intresse. Forskningen på området ungdomars politiska intresse är relativt 

utbredd. De länder som utmärker sig bland de främsta inom området är Storbritannien och 

Kanada, där ett sjunkande valdeltagande bland unga gett upphov till ökat intresse för sådan 

forskning (Henn, Weinstein & Wring, 2002; Howe, 2006). 

2.1.1 Sverige 

I Sverige har Ungdomsstyrelsen gjort ett flertal utredningar kring ungdomar och politik. Ingen 

av dessa har dock varit direkt kopplad till utgången av skolvalen, trots att debatten kring dem 

varit stor i svensk media. Ungdomspolitik är dock på intet sätt underskattat, utan något som 

tas på allvar av svenska makthavare. I december 2004 antog riksdagen en proposition kring 

ungdomspolitik ”Makt att bestämma – rätt till välfärd”. De två huvudpunkterna i 



 3 

propositionen var att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt samt verklig tillgång till 

välfärd. Dessa två punkter ska, enligt propositionen, ligga till grund för hur ungdomars 

levnadsvillkor behandlas. Propositionen innehöll även ett antal strategier för hur man ska få 

till stånd dessa mål för den nationella ungdomspolitiken (Regeringens proposition).   

På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling har Ekman och Todosijevic (2003) utvärderat 

och publicerat en översikt av forskningen på området. Ungdomars engagemang och politiska 

värderingar diskuteras även i ett flertal av Statens offentliga utredningar (SOU 1997:71; 

1998:101; 1999:93; 1999: 132), som även då de är av äldre datum på många vis ger en bild av 

området som fortfarande kan betraktas som aktuell. En än mer aktuell bild av det skiftande 

politiska intresset och engagemanget bland svenskar är något som presenteras av forskaren 

Sörbom (2002). I sin doktorsavhandling från Stockholms universitet Vart tar politiken vägen 

– om individualisering, reflexivitet och görbarhet i det politiska engagemanget har hon 

undersökt det politiska engagemanget och intresset genom att intervjua folk ifrån olika 

generationer. Sörbom fokuserar inte enbart på unga människor, men hon urskiljer vissa 

huvuddrag i dagens politiska klimat. Ett av dessa är den mer lättillgängliga politiken idag, 

men som paradoxalt nog inte genererar i något ökat engagemang från de ungas sida. På temat 

engagemang bland unga märks också SOU 1999:93, där bland andra ovan nämnda Sörbom är 

medförfattare.  Sörbom är även författare till ungdomsstyrelsens skrift 2003:5 ”Den goda 

viljan – en studie av ungdomspolitik i nio kommuner”. Ungdomsstyrelsen har utgivit ett flertal 

skrifter och attitydundersökningar kring ungdomars politiska intresse, bland andra 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1 och 2006:4 samt ”De kallar oss unga” (2000).   

2.1.2 Internationellt   

Det politiska engagemanget varierar kraftigt mellan olika länder, även då det gäller unga 

väljare. I många länder har det publicerats utredningar kring de ungas politiska åsikter, vissa 

länder framträder dock tydligare än andra. En av länderna är Storbritannien, där forskarna 

Henn, Weinstein och Wring tillsammans och i andra konstellationer har gett ut ett flertal 

artiklar, som behandlar ungdomars politiska intressen i Storbritannien. Valdeltagandet i 

Storbritannien är lågt, 61 procecnt i parlamentsvalet 2005 (The British electoral commission) 

i jämförelse med Sveriges riksdagsval 2006 där 81.99 procent av de röstberättigade deltog 

(Valmyndigheten). Intresset är dessutom ännu lägre när det gäller unga och med detta som 

bakgrund undersöker Henn, Weinstein och Wring eventuella orsaker. De slår emellertid fast 
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att unga människor förefaller intresserade av politik och positivt inställda till den 

demokratiska processen. Det ointresse som tidigare framhållits och som stöds av ett lågt 

valdeltagande beror snarare på en pessimism inför de som är valda att representera folket i 

politiken (Henn, Weinstein & Wring, 2002).   

Den kanadensiska forskaren Howe jämför i sin studie “Political Knowledge and Electoral 

Participation in the Netherlands: comparisons with the Canadian case” (2006) det 

nederländska folkets politiska intresse och delaktighet med kanadensarnas. Det kanadensiska 

valdeltagandet bland unga människor är relativt lågt och fortsätter enligt författaren att falla. 

Även intresset för politiska frågor är lågt och författaren väljer därför att ta upp 

Nederländerna som exempel på ett land med ett högt valdeltagande (runt 80 procent) och som 

i mätningar har visat goda kunskaper kring politik bland yngre människor. Bland länder där 

unga människor uppvisar goda kunskaper kring politik, nämns även Sverige, Norge, Danmark 

och Tyskland. Howe poängterar dock att det under senare år skapats ett glapp vad gäller 

kunskaper kring politik mellan den yngre och äldre befolkningen. Skillnaden mellan de två 

länderna är i detta fall att i Nederländerna verkar detta inte påverka valdeltagandet, medan 

Kanadas ungdomar inte i lika hög grad är intresserade av att delta i de allmänna valen. Den 

tyske sociologen Becks förklaring till ett minskat politiskt engagemang är inte kunskapsbrist, 

utan snarare att den individualisering han anser utvecklas i samhället leder människor bort 

från partipolitiken. Enligt Beck är det inte längre så att människor söker sig till ett politiskt 

parti och köper alla dess idéer. Istället lägger man sig vinn om att själv söka de svaren man 

vill ha på olika sakfrågor, vilket kan innebära en splittrad partitillhörlighet (Beck, 1996).      

2.2 Skolvalet 2006 

I september 2006, en vecka innan riksdagsvalet, genomfördes ett skolval i Sveriges högstadie- 

och gymnasieskolor. Deltagandet i skolvalet var liksom i ett riksdagsval frivilligt och alla 

högstadie- och gymnasieskolor i Sverige inbjöds att delta. Av dessa var det 1379 skolor och 

totalt 404 917 elever som valde att delta. Den siffran ger ett totalt valdeltagande bland 

högstadie- och gymnasieelever på nästan 87 procent. Projektet Skolval2006 genomförs av 

Ungdomsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Genomförandet sker i samarbete med Sveriges 

elevråd (SVEA), Myndigheten för skolutveckling, Sveriges ungdomsråd och 

Valmyndigheten. Syftet med skolvalet är att ge ungdomar en chans att göra sin röst hörd och 
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att för en del av dem erbjuda ett första möte med partipolitiken. Skolvalet genomförs med 

riktiga riksdagsvalsedlar för att i största mån lika ett riksdagsval. Resultaten som redovisas 

nedan är viktade resultat, det vill säga antalet blanka och ogiltiga röster har räknats bort vid 

procenträkningen (Ungdomsstyrelsen, 2006). Anledningen till det är att viktade resultat är de 

som betraktas som slutgiltiga och som vanligtvis redovisas. I riksdagen ligger de viktade 

resultaten till grund för de mandat som fördelas mellan partierna. Nedan presenteras resultaten 

från hela riket samt Sandagymnasiet, där fallstudien genomfördes.    

2.2.1 Resultat från hela riket  

Skolvalet genomfördes en vecka innan det ordinarie riksdagsvalet och utgången av skolvalet i 

hela riket redovisas i figur 1 och tabell 1. Alla partier som redovisas med partinamn 

representerar de som fick över 4 procent röster i skolvalet. Förutom de ordinarie 

riksdagspartierna fick således både Piratpartiet (Pp) och Sverigedemokraterna (Sd) över 4 

procent. Då resultaten som redovisas är viktade, syns inte de antal röster som registrerades 

som blanka i skolvalet. I hela riket noterades dock 9,2 procent av rösterna som blanka 

(Ungdomsstyrelsen, 2006). Siffran redovisas här därför att det är en relativt hög siffra i 

jämförelse med riksdagsvalet 2006, där antalet blanka röster var ungefär 1,75 procent 

(Valmyndigheten).  
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Figur 1: Resultat skolval hela riket (n=404917)                   
Källa: Ungdomsstyrelsen 2006 

Tabell 1: Resultat av 
skolval i hela riket. 
Procentuell fördelning 
(n=404917) 

   Källa: Ungdomsstyrelsen 2006 

M 26,2
S 22,5
Mp 10,9
V 10,3
Fp 7,7
C 7
Pp 4,4
Kd 4,2
Sd 4,3
Övriga 1,9  
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2.2.2 Resultat från aktuell skola 

Den skola där studien genomförs är Sandagymnasiet i Huskvarna. Skolan är en 

gymnasieskola som, inom fem nationella program, individuella programmet samt 

gymnasiesärskolan, bedriver undervisning för cirka 1000 elever. Sandagymnasiet är även ett 

idrottsgymnasium och erbjuder möjligheter för elever med idrottsintresse att få utöva sin 

idrott på skoltid.2 Resultatet från Sandagymnasiet redovisas i figur 2 och tabell 2. Noteras bör 

att Sverigedemokraterna även här kom över 4 procent och det med råge. Procentsatsen för det 

partiet förtjänar lite extra uppmärksamhet, då de markant skiljer sig från utfallet i riket i 

övrigt. Då diagrammet endast redovisar viktade resultat syns inte det antal röster som 

noterades som blankröster i skolvalet på Sandagymnasiet. Nämnas bör dock att då rösterna 

räknades samman visade sig 11,5 procent av rösterna vara blanka (Ungdomsstyrelsen, 2006).   
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2.2.3 Summering av Skolvalet 2006 

Skolvalet 2006 bjöd på en del uppseendeväckande siffror. Ytterligare två partier förutom de 

etablerade riksdagspartierna noterade över fyra procent av de viktade rösterna. I resultatet från 

Sandagymnasiet är detta extra uppseendeväckande, då Sverigedemokraterna noterade 16 

procent, mot endast 4,3 procent i det riksomfattande skolvalet. Den här studien har dock inte 

som syfte att särskilt belysa vissa partiers framgångar i skolvalet, utan ge en mer övergripande 

                                                 
2 Se även kapitel 3.1 

Figur 2: Resultat skolval Sandagymnasiet (n=881)    
Källa: Ungdomsstyrelsen 2006 

S 27,34
M 20,05
C 5,73
Fp 4,43
Kd 8,2
V 7,03
Mp 5,47
Sd 16,02
Pp 1,56
Övriga 3,78  

Källa: Ungdomsstyrelsen 2006 

Tabell 2: Resultat av 
skolval Sandagymnasiet. 
Procentuell fördelning 
(n=881) 

S 27,4
M 20,1
C 5,8
Fp 4,4
Kd 8,2
V 7
Mp 5,5
Sd 16
Pp 1,6
Övriga 3,8  
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bild av hur intresset ser ut. Då den aktuella skolan valdes ut lades ingen vikt vid resultatet i 

skolvalet, utan övriga kvalitéer låg till grund för urvalet.3 Övriga tendenser från skolvalet var 

ett högt antal blanka röster, vilka inte redovisas i ett viktat resultat, men ej för den sakens 

skull bör klassas som ointressanta. Med dessa resultat som bakgrund är syftet med studien att 

visa på de faktorer som påverkat siffrorna. 

3 Syfte och frågeställning 

Undersökningen är utförd som en fallstudie av Sandagymnasiet i Huskvarna och har som 

syfte att undersöka hur intresset för politiska frågor ser ut hos gymnasieelever och vilka 

eventuella skillnader som går att spåra mellan exempelvis könen. Bakgrunden till studien är 

det skolval som hölls hösten 2006, då den syftar till att undersöka hur de politiska sympatier 

som framkom i valet bildas och vad som kan ha påverkat valresultatet. 

Frågeställningarna är: 

- Hur ser gymnasieelevers politiska intresse ut? 

- Vilka politiska sakfrågor tilltalar gymnasieelever? 

- Vilka faktorer påverkar ungdomarnas politiska ståndpunkt? 

Ett av studiens centrala begrepp är politik, vilket kan ha en mängd olika betydelser. Den 

politik som åsyftas i den här studien är främst den politik som bedrivs av de sju etablerade 

partierna och som förekommer i grupperingar där en demokratisk process bedrivs, i det här 

fallet elevråd eller lokal styrelse. Det är politik som system som avses, där huvuddragen är 

hämtade ur partipolitiskt arbete.  

 

 

 

    

                                                 
3 Se kapitel 4.1 
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4 Metod 

I det här kapitlet diskuteras de val som gjorts kring undersökningens utformning samt de 

avgränsningar som bör beaktas av läsaren. 

4.1 Datainsamling 

I undersökningen användes en enkät med strukturerande frågor. Dessa frågor är grundade på 

studiens syfte och frågeställningar. De är utformade för att få ut den information som krävs 

för att besvara frågeställningarna samt några frågor om elevernas bakgrund. Enkäten består 

dels av frågor med endast ett par alternativ, dels två frågor där respondenterna får skatta sin 

attityd till påståenden på en skala mellan ett till sju. En etta anger ett mycket lågt intresse 

medan en sjua innebär ett mycket högt intresse4.  Tanke har dock även lagts på att inte 

konstruera en alltför lång enkät, då ett stort antal frågor kan få till följd att det blir mindre 

attraktivt att besvara enkäten. Valet att använda enbart strukturerade frågor grundar sig på 

frågornas natur samt tidsaspekten då det gäller analysen (Bryman, 2002). Min egen 

bedömning var att undersökningen borde generera ett tillfredställande resultat utan att 

innehålla några öppna frågor. Öppna frågor skulle även kunna betyda en mer komplicerad 

enkät för respondenterna att fylla i och därmed kunna generera i en minskad svarsfrekvens. 

Att använda en kvantitativ undersökning var dock inte något som var självklart. Valet föll 

dock på en kvantitativ metod utförd som enkätstudie, eftersom en kvalitativ metod, såsom 

djupintervjuer, endast hade belyst några få elevers politiska intressen. Då frågeställningarna i 

uppsatsen är av en mer kartläggande natur, borde en kvantitativ metod bättre uppfylla syftet 

med studien (Neuman, 2006). 

4.2 Urval 

Den skola, där fallstudien genomförts, är Sandagymnasiet som ligger i Huskvarna. Metoden 

att göra en fallstudie grundar sig på praktiska skäl, då det inte fanns möjlighet till en 

undersökning av större omfattning. För att göra en mer generell studie skulle urvalsstorleken 

                                                 
4 Se bilaga 1. 
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behöva vara betydligt större och undersökningen skulle inte gå att genomföra inom en rimlig 

tidsperiod. Den skola som används i fallstudien ingår i mina pedagogiska kontakter och jag 

har således gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Skolan bedriver undervisning för 

cirka 1000 elever, erbjuder både praktiska och teoretiska program och har elever från 

varierande social bakgrund. Sandagymnasiet är även ett så kallat idrottsgymnasium, vilket 

innebär att elever med intresse för och/eller talang för vissa idrotter får möjlighet att utvecklas 

inom idrotten i skolans regi. De elever som utnyttjar dessa möjligheter ingår i de vanliga 

klasserna men har även schemalagd träning (Sandagymnasiet, 2007). 

För att höja reliabiliteten i undersökningen representerar deltagarna i studien skolans alla 

nationella program. Det individuella programmet samt gymnasiesärskolan finns 

representerade på skolan (Sandagymnasiet, 2007), men deltog inte i undersökningen. 

Anledningen till att det individuella programmet och särskolan inte finns med i 

undersökningen var att det inte fanns möjligthet att genomföra undersökningen där. Det fanns 

ytterligare en anledning att endast ha med nationella program, då dessa finns representerade 

på ett stort antal svenska gymnasieskolor. Deltagarna var, av praktiska skäl, representerade 

klassvis och således inte slumpmässigt utvalda. De klasser som deltog i undersökningen var  

medvetet utvalda för att representera en så stor mångfald vad gäller ålder och program som 

möjligt (Neuman, 2006). Från de program som innefattar flest av skolans elever var 

deltagarantalet något högre. 

I undersökningen deltog 131 elever från fem olika program. Det ursprungliga antalet 

deltagare var tänkt till cirka 150 stycken, men på grund av frånvaro i klasserna blev det 

slutgiltiga antalet 131 elever. Jag beslöt mig dock efter avslutad datainsamling att inte 

komplettera antalet enkäter, då det gick att se klara tendenser bland svaren. Dessa tendenser 

bedömde jag inte skulle förändras med ett tillägg på ytterligare 20 enkäter.   

4.3 Bortfall 

Studien omfattade 132 utdelade enkäter. Av dessa besvarades 131 stycken. Anledningen till 

bortfallet var tidsbrist för eleven i fråga och då bortfallet kan betraktas som obetydligt blev en 

komplettering aldrig aktuell. Enstaka interna bortfall förekommer även i enkäterna, i de fall 

frågorna redovisas i resultatkapitlet, redovisas även bortfallet på den aktuella frågan.  
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Den testfråga som konstruerades för att stärka reliabiliteten i undersökningen5 genererade inte 

i några ytterligare bortfall. Det svar som bedömdes som givet gavs i samtliga fall utom ett. 

Den aktuella enkäten togs särskilt i beaktning för att kontrollera att övriga frågor var ifyllda, 

och att exempelvis inte endast samma alternativ markerats på alla frågor. Enkäten räknades 

dock med i resultatet, då den bedömdes vara ifylld med eftertanke på övriga frågor.  

4.4 Analytiskt förfarande 

Efter slutförd datainsamling har enkäterna gåtts igenom och kodats om. Då samtliga frågor i 

enkäterna är strukturerade var en omkodning till siffermaterial genomförbar (Bryman, 2002). 

Siffermaterialet har sedan lagts in och behandlats i dataprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Funktionerna i programvaran gör att det sedan är möjligt att jämföra 

valfria variabler mot varandra. Genom korstabeller är det möjligt att jämföra exempelvis grad 

av påverkan baserat på kön, eller hur elevernas uppfattning om att kunna påverka samhället 

skiljer sig mellan de olika gymnasieprogrammen. Dessa tabeller redovisas inte i sin helhet i 

uppsatsen, resultatet av dessa tas dock upp i kapitel 5. 

4.5 Forskningskvalitet 

För att stärka reliabiliteten i undersökningen har ett antal olika åtgärder vidtagits innan och 

under datainsamlingen. Dessa åtgärder är hämtade från Neuman (2006) och Bryman (2002).   

Samtliga deltagare har vid tiden för undersökningen befunnit sig i en miljö som är välbekant 

för dem, i det här fallet ett klassrum under lektionstid, detta på grund av den nervositet en 

obekant miljö kan innebära. För att undvika konstruerade svar har de inte fått ta del av några 

enkätfrågor i förväg, inte heller fått någon information om vad enkäten behandlade. Av 

samma anledning har undersökningen utförts inom en så kort tidsperiod som var praktiskt 

möjligt, i det här fallet handlar det om tre dagar. Enkäten har även utrustats med en så kallad 

testfråga, som har ett givet svar. Frågan som lyder ”Jag anser att sommarlovet bör förkortas 

med en månad” är att betrakta som självklar. Alternativet ”ja” betraktas som en 

varningssignal att enkäten inte är ordentligt genomläst eller inte tagen på allvar. Ett ”ja” 

skulle således kunna generera i att enkäten ogiltigförklaras och noteras som externt bortfall. 

                                                 
5 Se kapitel 4.6 



 11 

Det behöver dock inte bli fallet om enkäten i övrigt bedöms vara ifylld ordentligt. Frågorna i 

enkäten är heller inte av det slag att det kan upplevas en ordningseffekt, som skulle kunna 

minska uppmärksamheten då frågorna läses och besvaras. Enkäten har även pilottestats av två 

personer i ungefär samma ålder som de tänkta deltagarna (Bryman, 2002 & Neuman, 2006). 

I utformandet av undersökningen har tagits i beaktande att skapa en så representativ 

reliabilitet som möjligt. Det betyder att samma svar skulle fås om undersökningen utfördes på 

en annan subpopulation. I den aktuella undersökningen har detta skett genom att urvalet varit 

så representativt som möjligt vad gäller olika kön och undergrupper i skolans värld. Genom 

att utföra undersökningen i så väl teoretiska som praktiska program bör resultatet i möjligaste 

mån bli representativt (Neuman, 2006).  

Beslutet att genomföra undersökningen som en fallstudie av en gymnasieskola är en åtgärd 

för att säkra den externa validiteten. Att göra en fallstudie tar bort möjligheten att generalisera 

i någon högre grad, även om undersökningen är gjord på vad jag bedömer vara en vanlig 

svensk gymnasieskola (Bryman, 2006). 

4.6 Forskningsetik 

De etiska begreppen kring den gjorda studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer för en god 

forskningsetik (Vetenskapsrådet). I de regler som utarbetats av det före detta Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, som numer uppgått i Vetenskapsrådet, trycker man 

särskilt på fyra huvudpunkter (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 

Dessa huvudpunkter har ägnats särskild åtanke i denna studie. De aktuella åtgärderna beskrivs 

nedan. 

Samtliga deltagare blev tydligt informerade om sin uppgift i studien samt att deras medverkan 

var frivillig. Ingen av deltagarna behövde vara med utan att de själva gett sitt samtycke. 

Under deras medverkan hade de möjlighet att närhelst de önskade, avbryta studien och 

därmed sin medverkan i densamma, utan att utsättas för påtryckningar. Undersökningen var 

anonym och samtliga deltagare var klart informerade om detta. Efter avslutad studie 

förstördes formulär som använts i undersökningssyfte. Deltagarna fick även information om 

vad studien skulle leda till samt var de kunde få tag i ett exemplar av densamma. Även rektor 

och berörda lärare på den aktuella skolan var informerad om undersökningen och gav sitt 

godkännande till genomförandet av densamma.     
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5 Resultat och analys 

Nedan följer de resultat som framkom efter avslutad datainsamling. Resultaten redovisas i 

form av diagram och tabeller, beroende på hur de anses vara mest översiktliga. Varje fråga 

kompletteras också med kommentarer och referenser till den forskning som presenterats i 

kapitel 2. De resultat som redovisas är hämtade från enkätstudien utförd på Sandagymnasiet 

under våren 2007.6  

Undersökningen syftar till att ta reda på hur elevers politiska intresse ser ut. För att få en 

översiktlig bild av intresset blev gymnasisterna tillfrågade om sitt engagemang i politiska 

organisationer och elevråd/lokal styrelse. Sex personer svarade att de var aktiva i någon 

politisk organisation på sin fritid, vilket ger en procentsats på 4,6 procent. Engagemang i 

elevråd/lokal styrelse var marginellt högre, åtta personer eller 6,1 procent angav att de deltog i 

något av dessa. Carle skriver i SOU 1999:93 om ungas engagemang. Enligt honom är det inte 

intresset för politik som har minskat bland unga utan snarare deras vilja att engagera sig 

partipolitiskt. De mest aktuella siffror han nämner är från 1994, då det partipolitiska 

engagemanget bland unga uppgick till 14 %. Det hade då sjunkit markant från 1968 då det 

uppmätte 20 procent (Carle, 1999). Skulle den trenden hålla i sig borde unga som engagerar 

sig partipolitiskt vara än lägre idag, vilket även framkommer i studien på Sandagymnasiet. 

Carle skriver vidare om att de åtaganden unga ägnar sig åt på det politiska planet ofta handlar 

om tillfälliga insatser som exempelvis bojkotter eller namninsamlingar. Hans slutsats är 

således att det minskade engagemanget beror på en ovilja att lägga ner någon större tid på 

partipolitik (Carle, 1999). Det partipolitiska avståndstagandet är något som enligt sociologen 

Beck har att göra med den individualisering som sker i samhället. Människor är idag mer 

måna om att bilda sig en egen uppfattning i sakfrågor. En partipolitisk tillhörighet är inte 

längre lika viktigt, de egna åsikterna går framför partiet och skiljer de två sig åt är det 

individens uppfattning som väger tyngst, snarare än att den frågan förbises. Detta leder i 

förlängningen till ett minskat politiskt engagemang (Beck, 1996). 

För att undersöka inom vilka ämneskategorier gymnasisternas politiska intresse är högst, fick 

de på en skala mellan 1 och 7 gradera sitt intresse för åtta olika kategorier av sakfrågor, som 

ofta debatteras i politiken. Kategorierna var angivna i förväg och baseras på en kontroll av 

samtliga riksdagspartiers hemsidor och bedömdes av mig vara de vanligast förekommande 

                                                 
6 Se bilaga 1. 
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där. Urvalet baserades på de huvudlinjer som gick att skönja i partiernas partiprogram. Dessa 

huvudlinjer jämfördes sedan mot varandra och de som bedömdes vara mest framträdande hos 

flest partier fick ligga till grund för alternativen i enkätundersökningen. (Riksdagspartiernas 

hemsidor) 

 

Resultatet av undersökningen visar att jämlikhetsfrågor är det som tilltalar gymnasisterna 

mest och skattefrågor är det som kommer längst ner på listan. Ingen av de angivna 

kategorierna kommer över ett medelvärde på 3,5 på en sjugradig skala och intresset kan sägas 

pendla mellan svagt och måttligt. Jämlikhet och miljöfrågor var det flest deltagare uttryckte 

ett starkt intresse inför, vilket dock blandades med dem som angav ett lågt eller mycket lågt 

intresse. Skattefrågor och energipolitik höll sig på en relativt konstant, låg nivå. Nämnas bör 

att 21 procent av respondenterna angav en etta, det vill säga ett mycket lågt intresse för fem 

eller fler av alternativen. De alternativ som markerades med en etta var varierande, 

arbetsfrågor och familjepolitik tenderade dock att få färre ettor än de övriga alternativen.  

Då deltagarna istället fick frågan om vilket eller vilka områden, som var av störst vikt vid 

valet av ett visst parti, var det svårt att skönja något mönster mellan de partier som valts och 

deras traditionella, ideologiska frågor. Det fanns även möjlighet att själv ange ett skäl till 

varför man valde ett visst parti. Några av dem som angett att de röstat på Socialdemokraterna, 

angav som skäl att de ansåg att samhället var bra som det var. Utöver dessa var det endast 

fyra av deltagarna som utnyttjade möjligheten. De angav alla nedladdning av musik och 

filmer från Internet som viktigast. Dessa fyra enkäter, samt de enkäter där flyktingfrågor 

angetts som viktigaste skäl var de enkäter där man lättast kunde utläsa tydligast traditionella 

parifrågor. Flyktingfrågor tilltalade i störst utsträckning de som röstat på partier med starka 

åsikter kring invandring. De deltagare som ansåg att nedladdning av musik och film från 

Tabell 1: Intresse för politiska sakfrågor graderat på en
skala 1-7 där 1= mycket lågt intresse och 7= mycket högt intresse.

m SD

Jämlikhet 3,5 1,83
Sociala frågor 3,28 1,81
Arbetsfrågor 3,18 1,72
Miljöfrågor 3,15 1,82
Familjepolitik 2,85 1,53
Flyktingfrågor 2,68 1,77
Energipolitik 2,61 1,47
Skattefrågor 2,47 1,48
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Internet var viktigt sympatiserade alla med Pirat partiet. Flyktingfrågor var också en av de 

frågor där det gick att se en tydlig skillnad mellan mycket högt intresse och mycket lågt 

intresse på den sjugradiga skalan. I övrigt kan man se en tendens hos ungdomarna att luta åt 

de mer humana frågorna, medan klassiska partipolitiska frågor, som skatter och 

energiförsörjning, inte intresserar ungdomarna i någon större utsträckning.  

Då en liknande studie genomfördes i Storbritannien framgick det även där att unga inte visar 

något större intresse för den traditionella politiken. Författarna till studien kom emellertid 

fram till att de brittiska ungdomarna var intresserade av politik, men att de frågor som 

intresserade dem inte var samma som de man brukar klassa som traditionella politiska frågor 

(exempelvis ekonomi, arbete och lagar). Enligt författarna är unga mer intresserade av att 

delta i de frågor som lämpar sig för en direkt politik (Henn, Weinstein & Forrest, 2005). Detta 

stämmer även med det Carle (1999) skriver om ungdomars vilja att engagera sig i exempelvis 

bojkotter och namninsamlingar.  

Då de brittiska ungdomarna fick ange den fråga de ansåg viktigast i politiken, gick utfallet 

delvis emot uppfattningen att de vänder sig från den traditionella politiken. Den fråga flest 

ansåg viktigast var hälsa, vilket även ungdomarna i undersökningen på Sandagymnasiet 

värderade högt (i studiet på Sandagymnasiet kallat sociala frågor). Mer ”moderna” frågor som 

miljöfrågor och invandring kom relativt långt ner på listan bland de brittiska ungdomarna 

(Henn, Weinstein & Forrest, 2005). Noteras bör dock att de endast ombads markera den 

enskilda fråga de ansåg vara viktigast, medan ungdomarna i studien på Sandagymnasiet fick 

gradera intresse för samtliga alternativ.    

Att svenska gymnasieelevers politiska intresse sviktar är något som även framkommer i 

Ungdomsstyrelsens undersökning 2002 som presenteras i ”De kallar oss unga” (2003). Bland 

de tillfrågade ungdomarna mellan 16 och 19 år svarade 33 procent att de var ganska eller 

mycket intresserade av politik. På påståendena ”man bör blanda sig i politiken, stödja det rätta 

och protestera mot det som är fel” och ”varje medborgare ska försöka sätta sig in i hur man 

styr och bestämmer i landet” var det 28 respektive 19 procent som instämde helt 

(Ungdomsstyrelsen, 2003).    

Då ett av studiens huvudsyften är att undersöka vilka faktorer som påverkar ungdomarna i sin 

politiska ståndpunkt, var några frågor i enkäten konstruerade för att undersöka detta. I en av 

frågorna fick eleverna själva uppskatta i vilken mån de påverkades av kompisar, föräldrar och 

media på en sjugradig skala. 
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Av tabellen går det att utläsa att eleverna själva inte anser sig påverkas speciellt mycket av 

någon av faktorerna. Lägst påverkansgrad har enligt dem själva deras kompisar, medan 

föräldrarna i högre grad kan påverka deras politiska åsikter. En majoritet (65,6 %) uppgav sig 

inte heller i förväg veta vad deras kompisar tänkte rösta på i skolvalet. Enligt 68,5 % pratade 

de dock efteråt med sina kompisar om vad de hade röstat på. Av undersökningen att döma 

anser sig de tillfrågade eleverna inte heller påverkas i någon större utsträckning av media.  

Bilden som undersökningen visar delas i mångt och mycket av forskaren Bruhn som i en egen 

undersökning bland ungdomar i tjugoårsåldern kommit fram till liknande resultat. Bruhn 

pratar om ungdomars ökade självständighet i gentemot varandra och en tro på att uppfylla 

sina egna mål utan att påverkas av kompisar. Ungdomar säger sig inte påverkas nämnvärt av 

sina kompisar när det gäller värderingar, de visar också en tolerans när det gäller varandras 

olika åsikter. Ungdomarna uppger ofta att de deltar i flera olika gruppkonstellationer, både i 

skolan och på fritiden, vilket gör dem mer individuella och opåverkade av en specifik grupps 

åsikter. Enligt Bruhn är det också få ungdomar som känner en social klasstillhörighet som 

skulle påverka dem i deras åsiktsbildande. Tvärtom svär sig de allra flesta fria från alla typer 

av auktoriteter och poängterar frihet och individualism (Bruhn, 1999). 

Av de tre faktorer som angavs i undersökningen uppgav ungdomarna sig påverkas mest av 

sina föräldrar. De flesta forskare än ense om att politisk socialisationen sker redan i unga år, 

dess betydelse är dock mer omtvistad. Vissa talar om en tidig politisk socialisation där de 

värderingar som då lärs in följer med och i påverkar resten av livet. En av dessa är Inglehart 

som tillsammans med Basanez och Moreno (1998) skriver om den tysta revolutionen. Den 

tysta revolutionen innebär att de värderingar, som är starkast framträdande under uppväxten 

hos en generation, följer med dem genom livet och formar på så vis det samhälle de lever i. 

Processen sker i det dolda men får enligt författarna en stor påverkan på samhället i stort. 

Andra forskare talar istället om den politiska socialisationen som något som grundläggs i 

unga år, men som sedan formas och förändras genom åren (Rice & Feldman, 1997).  

Tabell 2: I vilken grad tror du att du påverkas av följande?
 1= Inte alls 7= I mycket hög grad

m SD

Kompis 2,24 1,31
Förälder 2,95 1,72
Media 2,86 1,52
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De forskare som stöder resonemanget med påverkan under unga år stöder också ofta tesen om 

en relativt stor, om inte mycket stor, påverkan från föräldrarna (Hammarström, 1993). Något 

som talar emot den är dels den aktuella undersökningen på Sandagymnasiet där siffran inte 

kan ses som speciellt hög, dels en undersökning bland ungdomar runt 20 år gjord av Bruhn 

(1999). Enligt Bruhn beror den låga påverkansgraden inte bara på ungdomarnas vilja att vara 

självständiga.  

Även föräldrarna uppmuntrar på många sätt ungdomarna att tycka på sitt eget sätt, även om 

det skiljer sig från föräldrarnas. Enligt Bruhn (1999) talas det heller inte så mycket om 

partipolitik i hemmen. Bruhn nämner emellertid inte någon siffra på hur vanligt/ovanligt det 

är med politiska diskussioner i hemmen. Det gör det svårt att jämföra med materialet från 

undersökningen på Sandagymnasiet där 47,3 procent av de tillfrågade uppgav att de i förväg 

visste vad deras föräldrar skulle rösta på i riksdagsvalet. En stor andel av deltagarna i Bruhns 

undersökning uppger också att de har ett annorlunda röstbeteende än sina föräldrar, vilket 

ytterligare stärker tesen av ett oberoende bland de unga. Även den tyske sociologen Beck talar 

om en ökad individualisering i samhället. Individualiseringen sker på alla plan, även i 

familjerna och innebär att människor i högre grad bildar sina egna uppfattningar om olika 

frågor. Det finns inte längre samma behov av att ha någon som tycker likadant omkring sig 

och enligt Beck är det en process som pågår på alla plan i samhället, inte bara det politiska 

(Beck, 1996).  

Vad gäller medias påverkan får eleverna i undersökningen ett medeltal på 2,86 på en skala 

mellan ett och sju, där sju anger en mycket hög påverkansgrad. Att även media genererar en 

relativt låg siffra är återigen något som får stöd av Bruhn (1999). Enligt honom sker tv-

tittandet oplanerat och ungdomarna bläddrar ofta igenom programmen utan att fästa någon 

större uppmärksamhet vid dem. Detta gäller i synnerhet program som debatter eller 

nyhetssändningar. Om ungdomarna överhuvudtaget har dessa på så är det oftast i bakgrunden. 

De åsikter som kom fram om valdebatterna var att det var svårt att få någon ordentlig 

information ur dem, då en stor del av tiden gick åt till vad som upplevdes som bråk och tjafs 

(Bruhn, 1999). Då den politik som avses i studien är den rent partipolitiska och då får mest 

uppenbart utrymme i rena debattprogram, kan Bruhns resonemang mycket väl stödja den låga 

siffra som framgick i studien på Sandagymnasiet. 
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Då de tre angivna faktorerna för påverkan slås samman och istället delas upp på kön, visar det 

sig tydligt att män anser sig påverkas mindre av föräldrar, kompisar och media sammantaget, 

än vad kvinnor gör. Figur 3 visar ett sammanlagt resultat av alla tre alternativen (media, 

föräldrar, kompsiar) och andelen ettor, tvåor och så vidare, som markerats av respondenterna. 

Figuren visar även uppdelningen mellan kvinnor och mäns svar. Av figuren går att utläsa att 

en betydligt större del av männen angav en etta, det vill säga att de inte ansåg sig påverkas, på 

något/några av alternativen. Kvinnorna har överlag angett högre siffror, det viss säga större 

påverkansgrad, på frågan än vad männen har gjort. Något material som stärker detta, vad 

gäller identitetssökande och påverkan från utomstående av pojkar respektive flickor har ej gått 

att finna. Vad som däremot framkommit i både undersökningen på Sandagymnasiet och i 

Ungdomsstyrelsens undersökning (2003) och som kan sägas stödja resultatet är det faktum att 

män är mer villiga att tala om politik med sina vänner. Enligt Ungdomsstyrelsen är män också 

generellt sett mer intresserade av politik än vad kvinnor är. Detta kan tyda på att män 

påverkas mindre då de genom att ta in mer information också har lättare att bilda sig en egen 

uppfattning. 

Trots att eleverna inte anser sig påverkas i så särskilt hög grad av vad deras kompisar anser då 

det gäller politik visar enkätundersökningen att det förekommer en diskussion kring politik 

bland eleverna. På frågan ”hur ofta pratar du och dina kompisar om politiska frågor” blev 

utfallet som följer: 

Figur 3: Sammantagen påverkan av kompisar, föräldrar och media där 
1=inte alls påverkad och 7=mycket hög påverkansgrad (n=392)                                                                                                 
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Resultatet visar att det förekommer diskussioner kring politik bland gymnasieeleverna. Det är 

dock inte något som sker speciellt ofta och 25 procent uppger att de aldrig talar om politiska 

frågor med sina kompisar. Figur 4, som är uppdelad på män och kvinnor, visar också att 

männen är något mer villiga att diskutera politik med sina kompisar. Detta är något som stöds 

av Ungdomsstyrelsen, som i sin attitydundersökning bland svenska ungdomar mellan 16-19 år 

fann att pojkarna generellt sätt var mer intresserade av politik än sina kvinnliga 

motsvarigheter. På den direkta frågan hur ofta de brukade diskutera politik med sina vänner 

uppgav även där männen att de oftare talade om politik med sina vänner än vad kvinnorna 

gjorde. Precis som i undersökningen på Sandagymnasiet uppgav dock de flesta av både 

männen och kvinnorna att de sällan pratade om politik (Ungdomsstyrelsen, 2003).   

Resultatet av enkäten indikerar inte bara ett politiskt ointresse, utan också en bristande tilltro 

till att själva kunna påverka samhället. På frågan ”Anser du själv att du kan påverka 

samhället” svarade 63,1 procent (bortfall noterat till 0.8 procent) att de inte ansåg sig kunna 

påverka. Då Ungdomsstyrelsen 2003 gjorde en attitydundersökning bland unga framkom även 

där en pessimism för ungas egen förmåga att kunna påverka samhället. Då deltagarna i 

Ungdomsstyrelsens undersökning ställdes frågan vem som hördes i samhällsdebatten. Bland 

ungdomar 16-19 år ansåg 53 procent att ingen hörs och endast 4 procent instämde i påståendet 

”jag hörs” (Ungdomsstyrelsen, 2003). En liknande bild går att skönja i en undersökning gjord 

Figur 4: Förekommande av politiska frågor som samtalsämne 
bland gymnasieelever. (n=130)                                                
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av den internationella forskningsorganisationen för skolutvärdering, IEA. I deras 

undersökning fick bland andra svenska 14-åringar uttrycka sina känslor inför demokrati och 

politik i Sverige. I undersökningen framkom det att så många som 68 procent ansåg att 

makten i Sverige tillhörde några få personer och att den stora massan av medborgare har 

väldigt lite makt att påverka (Amnå, 2001).  

I undersökningen på Sandagymnasiet framkommer det ingen skillnad mellan könen i tron på 

att kunna påverka. Dock framkommer en skillnad mellan de olika programmen. Den största 

pessimismen gick att spåra bland eleverna på barn och fritid- samt handelsprogrammet där   

71 procent inte ansåg sig kunna påverka samhället. Den mest positiva bilden visade eleverna 

på naturvetenskapliga programmet där en majoritet (55 %) svarade ja på frågan. I skriften 

”Allt eller inget” (2000) beskriver Bruhn två olika ungdomsgrupper, som uppvisar skiftande 

intresse för politisk påverkan. Båda grupperna vänder politiken ryggen, men den ena gruppen 

ser lättare andra vägar att påverka, vilket inte gör det politiska ointresset särskilt komplicerat. 

För den andra gruppen, som enligt Bruhn innehåller många invandrarungdomar, blir en 

marginalisering ett hot mot samhällsdeltagandet. För dessa ungdomar bildas ett upplevt 

utanförskap och ett politiskt förakt som i sin tur kan slå tillbaka på dessa ungdomar då det 

gäller att etablera sig i samhället som vuxen. Bruhn varnar också för att vissa ur den gruppen 

upplever ett underläge som i förlängningen kan leda till våld, droger och kriminalitet (Bruhn, 

2000). 

Uppfattningen om att inte kunna påverka samhället är således tydlig, både i undersökningen 

på Sandagymnasiet samt andra, tidigare gjorda undersökningar bland svenska ungdomar 

(Bruhn, 1999; Ungdomsstyrelsen, 2003). Även de brittiska forskarna Henn, Weinstein och 

Wring (2002) samt Henn, Weinstein och Forrest (2005) presenterar i sina forskningsartiklar 

liknande uppgifter. En gemensam nämnare bland både svenska och utländska forskare är den 

misstro och pessimism som finns mot styrande politiker. Detta har emellertid inte påverkat 

Sverige i samma grad som Storbritannien, där ett lågt valdeltagande bland annat anses vara 

resultatet av politikerföraktet (Henn, Weinstein & Forrest, 2005).      

5.1 Resultatsammanfattning 

Huvuddragen i studien pekar mot ett relativt lågt intresse för de klassiska politiska frågorna 

bland gymnasieeleverna. Siffrorna tyder också på en ovilja att engagera sig politiskt, både i 

skolan och på fritiden. Det politiska engagemanget skiljer sig inte mellan män och kvinnor, 
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utan är relativt lågt hos båda könen. Männen är dock i högre grad än kvinnorna villiga att 

prata om politik med sina kompisar. Detta trots att politik som samtalsämne inte är så vanligt 

förekommande bland gymnasisterna. 

En viss pessimism går också att spåra då en majoritet av eleverna inte ansåg sig kunna 

påverka samhället. Någon skillnad mellan kvinnor och män gick inte att skönja, däremot 

framkom en viss skillnad mellan de olika programmen. De mest positiva eleverna tillhörde 

naturvetenskapliga programmet medan eleverna barn- och fritid- och handelsprogrammet 

tillhörde dem som var mest negativa. 

Deltagarna i undersökningen visade också en klar tendens att inte anse sig påverkas av varken 

familj, kompisar eller media när det gällde åsiktsbildning. Sammantaget uppvisade eleverna 

en mycket svag grad av påverkan, där männen i än högre utsträckning ansåg sig opåverkade. 

Familjen var den faktor som om möjligt hade mest inflytande och ungefär hälften av eleverna 

påstod sig veta vad deras föräldrar röstade på i riksdagsvalet. Samma siffra gällande 

kompisarna var något lägre, även om en majoritet efteråt diskuterade vad de röstat på.  

Då eleverna fick ange vilka sakfrågor som intresserade dem mest, var tendensen att eleverna 

intresserar sig mer för humana frågor såsom jämlikhet och sociala frågor snarare än 

energipolitik och skattefrågor. Eleverna visade inte heller någon partipolitisk konsekvens, då 

de fick markera vilken fråga som var viktigast för dem då de valde ett visst parti. De 

traditionella hjärtefrågorna hos partierna verkade inte vara de som lockade mest, med 

undantag för de partierna med starka åsikter kring flyktingfrågor. 
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6 Diskussion 

Av antalet tidigare utförda studier att döma finns det en stor vilja att utforska ungdomars 

intressen och engagemang på det politiska planet. Dock är det få eller inga studier, som har 

några direkta kopplingar till skolvalet och resultaten som visar sig där. Studierna baseras 

generellt inte på de partipolitiska sympatier som finns hos de unga, snarare deras vilja att 

engagera sig politiskt. Resultatet av tidigare studier är dock på många vis samstämmiga med 

resultatet av studien på Sandagymnasiet. Ett relativt svalt politiskt intresse utmärker sig som 

huvuddrag i den här, likt så många andra studier både internationellt och nationellt. De 

brittiska forskarna Henn, Wring och Weinstein (2002) talar dock om ett levande intresse som 

skyms av att det inte ser ut som vi förväntar oss att det ska. Det är viktigt att ta med den 

insikten, istället för att döma ut dagens ungdomar som ointresserade. Det man traditionellt 

brukar se som partipolitik är inte det som intresserar dagens ungdomar.  

De sakfrågor som väckte störst intresse hos ungdomarna i studien var de lite modernare 

politiska frågorna som jämlikhet och miljö. Att just dessa frågor väcker mer sympatier än till 

exempel skattefrågor är det troligtvis inte många som höjer på ögonbrynen åt. Skattefrågor 

berör naturligtvis i högre grad de som har arbete. Relativt uppseendeväckande är dock att 21 

procent av deltagarna markerade ett mycket lågt intresse på fem eller fler av de åtta 

alternativen. Med de siffrorna kan man anta att det finns en gruppering mellan dem som har 

ett relativt starkt politiskt intresse och dem som inte har något intresse alls av politik. Det 

höga antal blankröster som redovisades i skolvalen, både nationellt och på den aktuella 

skolan, kan antas tillhöra den grupp som inte anser sig tillräckligt intresserade av politik för 

att ta ställning.   

Gymnasieeleverna i undersökningen anser sig inte påverkas i någon större grad av de 

människor de har omkring sig. Inte heller media lyckas komma under skinnet på ungdomarna. 

Resultatet kan tolkas på olika sätt; kanske är det så som de uppger, att de inte påverkas av alla 

budskap som haglar omkring dem. Eller kanske är det så att deras självbild sviktar och de inte 

själva är medvetna om hur deras åsikter bildas. Forskare på området (Bruhn 2002; Carle 

1999) talar dock om en ökad individualisering bland unga, där man inte längre är beroende av 

att få medhåll från folk omkring sig. Om man väljer att jämföra ett lågt intresse med en låg 

påverkansgrad, kan man också komma till slutsatsen att då de inte är intresserade blir de inte 

heller påverkade. Det kan vara en avskärmning mot politiska budskap som är svaret på varför 
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de inte påverkas. Detta gäller i synnerhet de som inte anger att de pratar om politik med sina 

kompisar och som inte heller anger några höga siffror för intresset kring sakfrågor.  

Undersökningen visar också att politik inte är det samtalsämne som föredras bland dagens 

gymnasieelever, eller rättare sagt inte, det som traditionellt sett ses som politik. Detta kan 

dock bero på att enkäten behandlade politik som klassisk partipolitik, medan deras 

diskussioner är av en annan art. Det skulle således kunna vara så att eleverna diskuterar sådant 

som kan falla inom en bredare ram för begreppet politik, men inte själva är medvetna om det 

eller avleddes på grund av den mer klassiska politik som behandlades i enkätens övriga 

frågor.  

Om det är så att det är en politisk värdeförändring vi ser i samhället, som av den anledningen 

genererar i vad som kan tolkas som ett lågt intresse i enkäten, är det på tiden att vi får upp 

ögonen för det. Samhället är i ständig förändring och det skulle ju vara märkligt om inte också 

politiken utvecklades. Det som idag är ungdomsfrågor kan om några år vara det som lockar 

väljarna till vallokalen. De politiska partierna tappar idag ungdomar som är villiga att 

engagera sig i deras verksamhet. Är det inte då dags att ta reda på orsakerna? Att ungdomar 

inte skulle ha tid att engagera sig på grund av en fullmatad fritid anser jag inte duger som 

förklaring. Det som istället upptar deras tid är bara det som lyckats fånga deras 

uppmärksamhet. Skulle de politiska partierna göra samma sak skulle ungdomarna vara 

upptagna med deras frågor istället. 

En tendens har synts bland unga att ty sig till vad som kan klassas som ickedemokratiska 

partier och grupperingar. Om det demokratiska system vi har idag och dess aktörer inte lyckas 

tilltala ungdomarna, finns det andra som gör det. Av den enkla anledningen att värna om 

demokratin, tycker jag att det är av yttersta vikt att vi hjälper ungdomarna att få upp ögonen 

för politiken igen. En majoritet av ungdomarna anser inte att de har möjlighet att påverka det 

samhälle de lever i och där finns det mycket som behöver göras hos både partier, skola och i 

hemmen.     

6.1 Skolans roll 

Vi lever i ett informationssamhälle med budskapen haglande omkring oss. Att sovra bland 

alla dessa budskap är naturligtvis inte lätt. Där anser jag att skolan har en viktig roll, inte bara 

som kunskapsförmedlare, utan också som vägledare för att underlätta för livet utanför skolan. 
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Skolan ska enligt Lpf 94 (Skolverket) se till att eleverna på gymnasiet förbereds på ett liv som 

samhällsmedborgare som själva kan ta ansvar. I det ingår det att veta sina rättigheter och 

skyldigheter, varav en är att rösta. Jag anser att skolan måste bli bättre på att öppna elevernas 

ögon för vikten av den demokratiska processen samt att och hur de kan vara med och påverka 

sin situation. Grunden till det läggs, enligt mig, i ett väl fungerande elevråd och i bästa fall 

även en fungerande lokal styrelse med elevmajoritet. Där får eleverna möjlighet att framföra 

sina åsikter och driva en demokratisk process, vilket jag tror kommer att uppmuntra dem att 

delta i det politiska samhällslivet även som vuxna. Här ges även ett forum för eleverna att 

uttrycka den eventuella värdeförändring i politiken som man idag kan spåra hos ungdomarna.       

6.2 Metodreflektion 

Valet att använda en kvantitativ metod i form av en enkätstudie kom av det syfte som fanns 

med studien. Då studien var tänkt att ge en överblick av hur ungdomars politiska intresse ser 

ut, snarare än att svara på frågan varför, anser jag fortfarande att en enkätstudie var rätt väg att 

gå. Vad som dock inte går att få fram i resultatet är svaret på varför utfallet ser ut som det gör. 

En kvalitativ metod i kombination med enkätundersökning skulle tydligare kunna peka på 

orsak och verkan. Att kombinera de båda metoderna var inte möjligt i denna studie, på grund 

av tidsmässiga ramar. Det skulle dock vara möjligt att bygga på med djupintervjuer eller 

studie med fokusgrupper för att bredda bilden som ges i den här studien. 

På grund av praktiska skäl var inte heller ett större urval möjligt, något som kunnat ge större 

signifikans till studien. Att göra en fallstudie eliminerar möjligheterna till någon större 

generell tolkning, vilket naturligtvis hade varit än mer intressant. Att göra en studie i sådan 

omfattning är naturligtvis svårt, men det hade varit intressant att få med åtminstone ytterligare 

någon eller några skolor. Detta hade gett svar på hur pass allmängiltig Sandagymnasiet är 

samt breddat bilden av hur ungdomar tänker kring politik och påverkan. 

6.3 Forskningsreflektion 

Ungdomars politiska intresse är något som, med all rätt, är relativt uppmärksammat inom 

forskningen. Det är emellertid tunt när det kommer till ungdomspolitik i anslutning till 

skolval. Utgången av dessa är sällan utvärderad eller diskuterad, trots det uppsving som 

kunnat ses för ickedemokratiska rörelser ibland ungdomarna. Just detta område finner jag 
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extra intressant och anser vara viktigt att gå vidare med i en mer djupgående studie. Då den 

här studien, likt många andra endast snuddar vid ytan av intresset skulle en djupdykning vara 

både intressant och nyttig. Det talas om en värdeförändring bland de unga som framträder på 

det politiska planet. De nya attityderna är visserligen undersökta av bland andra Sörbom 

(2003) och Ungdomsstyrelsen (2003), men jag anser att ytterligare studier bör göras för att 

verkligen få fram vilka frågor som fångar dagens ungdomar. Då flera av statens offentliga 

utredningar är av äldre datum anser jag att det vore på sin plats att komplettera med en mer 

aktuell bild av ungdomars politiska intresse. Det bristande politiska förtroende som många 

studier visar, är något som också bör undersökas grundligt. Ett förakt inför politiken är något 

som på sikt kommer att få stora samhälleliga konsekvenser och orsakerna till det är viktiga att 

få fram, inte minst om det ska gå att förändra bilden.    

6.4 Slutsatser 

Resultatet av undersökningen på Sandagymnasiet och de tidigare studier som gjorts pekar mot 

vad som kan tolkas som ett ointresse för politik. En klick ungdomar framstår som mycket 

ointresserade, medan de flesta ligger någonstans runt ett måttligt intresse. Många forskare 

talar om en samhällelig förändring och en politik som inte ser likadan ut hos de unga som hos 

den äldre generationen. Få kan dock peka på vari skillnaden ligger. Ska vi komma åt dessa 

ungdomar och få dem att vilja intressera sig för vad politiken kan innebära och vad den kan 

innebära i deras liv, måste vi ta reda på vad som ligger dem närmast hjärtat. Den ökade 

individualismen och motståndskraften till yttre påverkan kan på många sätt ses som något 

positivt. Att tänka själva är det vi gärna vill skicka med våra ungdomar och det är precis vad 

de anser sig göra. Om man sedan jämför detta med det ointresse som framkommer, när det 

gäller att ta till sig politiska åsikter i form av diskussioner eller liknande, finns det en risk för 

att det är en del av förklaringen i varför de undviker att påverkas. Det har sagts många gånger 

men förtjänar att sägas igen, ungdomarna är framtiden och vill vi behålla den starka ställning 

som politik och demokrati har i vårt samhälle måste även de förstå vikten av den. 
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 I 

Bilaga 1 

Enkät 

___________________________________________________________________________ 

Hej! 

Jag är student vid lärarhögskolan och håller just nu på att skriva mitt examensarbete. Arbetet 
går ut på att undersöka gymnasieelevers intresse kring politiska frågor. Jag skulle därför 
behöva din hjälp att svara på några frågor. Kryssa i det alternativ du anser stämmer in bäst på 
dig, observera att på vissa frågor går det att välja mer än ett alternativ. 

Tänk på att det är helt anonymt! 

 

Tack på förhand! 

Mvh, Therése Fridholm 

 

 

Kön:   □ Man □ Kvinna   

 

Årskurs:  □ 1 □ 2 □ 3 

 

Program:   □ Fordon   □ Barn och fritid 

□ Samhäll  □ Handel 

□ Natur   

 

Vad röstade du på i skolvalet, hösten 2006? 

 

□ Socialdemokraterna □ Miljöpartiet 

□ Moderaterna  □ Sverigedemokraterna 

□ Centerpartiet  □ Piratpartiet 

□ Folkpartiet  □ Blankröst 

□ Kristdemokraterna  □ Deltog ej 

□ Vänsterpartiet  □ Annat:________________________ 
    

 

 



 II 

Är du engagerad i någon politisk förening/organisation på din fritid? 

 

□ Ja  □ Nej 

 

 

 

Är du engagerad i elevråd eller lokal styrelse i skolan? 

 

 □ Ja □ Nej 

 

I vilken grad intresserar du dig för följande politiska sakfrågor? 1=Mycket lågt intresse 
7=Mycket högt intresse 

 

 

Skattepolitik  1   2 3 4 5 6 7 

 

Arbetsmarknad 1   2 3 4 5 6 7 

 

Familjepolitik  1   2 3 4 5 6 7 

 

Flyktingpolitik 1   2 3 4 5 6 7 

 

Miljöfrågor 1   2 3 4 5 6 7 

 

Energipolitik 1   2 3 4 5 6 7 

 

Jämlikhet 1   2 3 4 5 6 7 

 

Sociala frågor 1   2 3 4 5 6 7 

 

 

Hur väl hade du i förväg tänkt igenom vad du skulle rösta på i skolvalet? 

 

□ Väl genomtänkt           □ Ganska genomtänkt           □ Ogenomtänkt 

 

 



 III 

Visste du i förväg vad dina närmaste kompisar röstade på i skolvalet? 

 

 □ Ja □ Nej 

 

Hur ofta pratar du och dina kompisar om politiska frågor? 

 

□ Varje dag    □ Någon gång/vecka □ Någon gång/månad  

□ Mer sällan       □ Aldrig 

 

Pratade ni efteråt om vad ni hade röstat på? 

 

 □ Ja □ Nej 

 

Vilket/vilka områden anser du varit viktigast då du bestämde dig för att rösta på ett visst parti 
i skolvalet? 

Kryssa för ett eller flera alternativ 

 

□ Skattefrågor      □  Miljöfrågor  □ Flyktingfrågor      □ Familjefrågor  

 

□ Jämlikhetsfrågor   □  Energifrågor  □ Arbetsfrågor      □ Social/trygghetsfrågor 

 

□ Deltog ej       □ Röstade blankt  □ Annat:________________________________ 

 

Anser du att sommarlovet bör förkortas med en månad? 

 

 □ Ja □ Nej 

 

Hur viktigt upplever du skolvalet att skolvalet är? 

 

 □ Mycket viktigt □ Ganska viktigt □ Oviktigt 

 

 

 

Visste du i förväg vad dina föräldrar röstade på i riksdagsvalet? 

 

 □ Ja □ Nej 



 IV 

 

I vilken grad anser du att du påverkas i din politiska ståndpunkt av följande:  

1=Inte alls 7= I mycket hög grad 

 

Kompisar 1 2 3 4 5 6 7 

 

Föräldrar 1 2 3 4 5 6 7 

 

Media  1 2 3 4 5 6 7 

 

Anser du att du har möjlighet att påverka samhället? 

 

 □ Ja □ Nej 

 

 

Än en gång, tack! 


