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Textversion poddavsnitt #68 Skolval och partier i 

skolan 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

“För väldigt många unga är skolan kanske den enda platsen där man får träffa en 

politiker. Det kanske är den enda platsen där man får möjlighet att lära sig om att ha 

trygga samtal när man tycker olika. Så behöver det ju vara i en demokrati.” 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

— 

 

Malin Svanberg: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Demokratiresan. Idag 

ska vi prata om skolval. Vi har med oss tre gäster. Först ut är Björn Kullander från 

SKR, välkommen. 

 

Björn: Tack så mycket. 

 

Malin: Vi har också med oss Rebecka Hinn från MUCF, välkommen. 

 

Rebecka: Tack, tack. 

 

Malin: Till sist har vi med oss Amanda Nielsen också från MUCF. 

 

Amanda: Tack. 

 

Malin: Vad står MUCF för? 
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Rebecka: Det står för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Man ska 

helt enkelt tänka ungdomsfrågor och civilsamhälle, då är det vår myndighet. 

 

Malin: Då ska vi prata om skolval, för det är ju ett valår. Vi börjar rakt på sak. Vad är 

ett skolval, Rebecka? 

 

Rebecka: Skolval till riksdagen eller EU-valet, det är viktigt att säga att det är just till 

riksdagen eller EU-valet. Annars är det lätt att förväxla det med ett annat skolval, ett 

val av skola. Jag tänker att det är viktigt att vi är tydliga från början att det här är inför 

valen. 

 

Det är helt enkelt ett simulerat val som man gör på högstadieskolor och 

gymnasieskolor där man får lov att testa på hur man gör när man går in i en 

röstningslokal, man tar en valsedel, lägger i valkuvert och lägger i vallådan. 

 

Så hela den processen, men det är väldigt mycket mer än det. 

 

Det handlar om att man ska göra en medveten röst så man vet varför man väljer just 

en valsedel och att man vet om att man kan påverka och att man redan idag har makt 

att påverka och hur man då kan göra. Så man som ung känner sig som en aktiv 

samhällsmedborgare. Inte bara sen, utan också nu. 

 

 

Malin: När började man arrangera skolval i Sverige? 

 

Rebecka: Nationellt började vi göra det 2002. Det var första gången som uppdraget 

gavs till oss på MUCF. Det är faktiskt 20-årsjubileum i år, vilket är trevligt. Det är 

roligt faktiskt, att vi gjort det så länge.  

 

Vi gjorde en rejäl undersökning tillsammans med Stockholms universitet förra 

skolvalet. Både till riksdagen som var 2018 och skolvalet till EU-valet 2019. Där 

tittade vi tillbaka och såg nånstans hur det har gått sedan 2002 och framåt. Det är en 

trevlig kurva som pekar uppåt hela tiden. Vi ser att om en skola varit med en gång så 

är man med igen. Det blir en god vana. 
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Malin: Jag tänker att vi ska återkomma till vilka erfarenheter ni har av skolvalet. Jag 

ska också peta in en fråga till Björn här, när hon nämner att det är 20-årsjubileum för 

skolvalen, så vet vi att vi har som minst ett 100-årsjubileum för de allmänna valen i 

Sverige också. 

 

Hur ser det ut där? Får partier vara i skolan inför den ordinarie valprocessen? 

 

Björn: Ja, absolut. Det får de. Vi ser att det har skett vissa förändringar i lagstiftningen 

under senare tid. Inför valet 2018 ändrade man lagstiftningen. Varje enskild rektor på 

respektive skola bestämmer om man ska låta partierna komma in eller inne. Det som 

är nytt är att man kan göra det utifrån olika kriterier. Att man kan utgå ifrån de partier 

som sitter i kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen eller EU-parlamentet 

och därmed göra en avgränsning. Man kan också göra en del andra avgränsningar, 

vilket kan underlätta för skolorna att arrangera den här typen av möten och debatter. 

 

Malin: Varför är det viktigt att vara tydlig med vilka avgränsningar man gör när man 

bjuder in partier till skolan? 

 

Björn: Det är viktigt så det blir likvärdiga förutsättningar för de partier som är aktiva 

lokalt. Det har också varit viktigt för att underlätta för skolorna att göra den här typen 

av arrangemang. Man har upplevt det som lite otydligt innan, vad vi har förstått. 

 

Fortfarande är det så att ganska många skolor nekar partier från att komma in 

överhuvudtaget. Det är ju en olycklig utveckling. Det är klart att det är viktigt att 

partierna har möjlighet att vara på skolorna. Det är klart att arrangeras det skolval så är 

det ett bra tillfälle att bjuda in partierna för att ha den här typen av debatter, möten och 

möjligheter för eleverna att ta del av partiernas budskap och program. 

 

Malin: Om man jobbar i skolan och vill bjuda in partier till skolan eller tycker att man 

borde göra det, finns det något material som man kan ta stöd av för att göra 

avvägningarna som du nämnde? 

 

Björn: Vi på SKR har tagit fram en skrift som heter “Politiska partier i skolan - vad 

gäller?”. Den kan man ladda ner på vår hemsida. Där finns också förslag på 

handlingsplan för hur man ska tänka i de här frågorna. 

 

Malin: Det som knyter ihop de två ämnesområdena som vi inlett det här poddavsnittet 

med är skolans demokratiska uppdrag. Att vi dels ska prata om de allmänna valen som 
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sker i Sverige, men också att man får möjlighet att prova på demokrati i sin egen skola 

tillsammans med sina klasskamrater och andra årskurser. Jag tänker att vi behöver 

ringa in vad skolans demokratiska uppdrag är. 

 

Rebecka: Det demokratiska uppdraget handlar om att förmedla och förankra både 

kunskaper och demokratiska värden för att utbilda medvetna och kompetenta 

samhällsmedlemmar. 

 

Det har varit inskrivet i skollagen sen efterkrigstiden. Det säger egentligen allt. Det är 

kanske extra viktigt idag och att folk tänker på det ännu mer nu, hur viktigt det är. Vi 

kan inte ta demokrati för givet. Det finns vissa som säger att vi här i Sverige kanske är 

fredsskadade och tar det här för givet. Det är nog det farligaste man kan göra faktiskt. 

Demokrati är en färskvara, något vi behöver jobba med alltid. 

 

Malin: Björn, jag tänker fråga dig. 

När vi pratar om skolans demokratiska uppdrag. Kan vi se resultat av den i hur 

exempelvis förstagångsväljare deltar i de allmänna valen? 

 

Björn: Absolut. Vi kan se att valdeltagandet bland förstagångsväljare faktiskt har ökat 

under senaste valen. 2018 ökade det från 83% till 86% jämfört med föregående val.  

 

Vi ser också att det finns skillnader här bland förstagångsväljarna. Det är inte en 

homogen grupp, förstås. 

Till exempel är det fler som röstar bland de som går studieförberedande program 

jämfört med de som går yrkesförberedande. Det finns också skillnad mot bakgrund, 

om man har svensk eller utländsk bakgrund och beroende på föräldrarnas 

utbildningsnivå. 

 

Generellt så har det ökat. Det som också är intressant i det här sammanhanget är att 18 

och 19-åringar röstar i högre utsträckning än 20 och 21-åringar. Det vill säga att de 

som fortfarande är aktiva eller precis har varit aktiva, eller det vill säga går i skolan 

och gymnasiet. De röstar i högre utsträckning. Det är intressant att ha med sig. Har 

man väl röstat en gång i ett val så är sannolikheten också större att man röstar i 

kommande val. 
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Malin: Amanda, vad tänker du om det som Björn säger om att de som tillhör den 

yngre skaran av förstagångsväljarna deltar i högre grad. Vad tror du det kan bero på? 

 

Amanda: Jag tror att det var det som Björn redan var inne på lite. Just att man varit i 

skolan i närtid eller att man fortfarande är i skolan och att det har en positiv inverkan 

och att det främjar valdeltagande. Jag tror det är mycket av nyckeln. 

 

Jag kan också fylla på i det som Björn sa om ett ökat valdeltagande. Vi kan också se 

liknande trender. Vi har mätt ungas intresse för dels samhällsfrågor och politik i drygt 

20 års tid. Vi kan se en svag ökning över tid även där, både när vi tittar på intresse för 

samhällsfrågor och på politik. Framförallt är det ett intresse som ökar bland unga 

tjejer. Vi ser en ökning rent generellt av ungas intresse för de här frågorna. Sen är det 

också intressant i förhållande till skolvalet. Vi kan se ett ganska tydligt glapp mellan 

intresset för politik och samhällsfrågor. Det är ungefär 20 procentenheter fler unga 

som är intresserade av samhällsfrågor, ungefär sex av tio, medan bara fyra av tio är 

intresserad av politik. 

  

Jag tror också att skolvalet kan vara ett bra sätt att få igång diskussionen om politik, 

ge kunskap om det demokratiska systemet och partipolitik samt främja ett intresse för 

valdeltagande och politiskt deltagande i stort bland unga. Det kan vara en bra väg in 

där. Att faktiskt göra något åt det här glappet som vi kan se. 

 

Malin: Rebecka, du nämnde lite om vad ni sett under de senaste 20 åren. Jag tänker att 

vi ska återgå till det som Rebecka pratade om inledningsvis: vilka lärdomar ni har 

dragit av skolvalen från 2002 och framåt. Om ni vill dela med er lite av det. 

 

Rebecka: Vi tittar lite grann på vilka skolor som deltar och varför man väljer att inte 

delta, och så. Börjar vi med vilka skolor som deltar så är den absoluta huvudorsaken 

vilket huvudmannaskap skolan har. Om den är kommunal eller är en friskola. Det är 

ett gap som bestått ända sen 2002 där friskolorna ligger runt ungefär 40-45 % och de 

kommunala skolorna ligger runt 60 %. De har legat där hela tiden. Vi hoppas 

verkligen och jobbar rätt hårt nu för att minska det gapet och ser till så att det blir lika 

många och får med oss alla friskolor. 

 

Sen ser vi också att särskolor har deltagit i mycket mindre grad och också 

gymnasieskolor med yrkesprogram. Kombinerar man då yrkesskola eller särskola med 

friskola så har det varit ett totalt bottennapp. Vi hoppas intensivt att det kommer bli en 

förändring och vi kommer också jobba med riktade insatser och mycket dialog. Vi tror 
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att det kan vara just en kunskapsfråga. Att vi ska bli ännu bättre på att sprida och få 

med oss dem. 

 

Malin: Det är intressant att höra om skillnaden mellan vem som är huvudman för en 

skola. Vi har tidigare haft ett avsnitt om breddat valdeltagandet som handlar om hur 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar deltar i valet. Där har siffrorna 

varit oerhört låga och det finns många sätt att arbeta med det här. Jag vill 

rekommendera avsnittet som heter “Rätt att rösta”. Det är avsnitt nummer 53 om man 

är nyfiken på att lyssna mer om det. 

 

Jag skulle gärna återgå till det här om huvudmannaskap. Vad tror ni gapet består i? 

Vad kommer det av? 

 

Rebecka: Vi har pratat med en del friskolor och koncerner. De vet inte heller riktigt. 

De har tänkt att det delvis kan handla om okunskap, men det kan också handla om en 

prioriteringsfråga. De vi har varit i kontakt med är rätt så … till exempel nu med 

Academedia, så har vi ett jättefint samarbete där de ligger på hela sin koncern att vara 

med i skolvalet. De tar ett helhetsgrepp, det är det som det kanske handlar om. Man 

behöver ta de här helhetsgreppen och visa på vilket stöd som finns och visa att det är 

viktigt. Att det inte bara är ett event och tomtebloss som görs, utan att det här är ett 

sätt att jobba systematiskt med skolans demokratiuppdrag. Att det är viktigt på riktigt. 

 

Björn: Jag tänkte flika in en fråga där angående det vi pratade om tidigare om 

politiska partier och politiska företrädares tillträde till skolan. Ser ni samma sak? Att 

det är skolor som säger nej till detta eller ser ni att många säger ja och välkomnar 

partierna i samband med de skolval som ni är med och arrangerar? 

 

Amanda: Vi släppte en rapport här strax innan årsskiftet som handlade om 

samhällsengagemang. En av de saker vi lyfte i den var att vi tyckte se en oroväckande 

tendens att skolor i lägre utsträckning bjuder in de politiska partierna. Att vi kan se 

indikationer på det och att den här lagändringen som kom för ett par år sen inte fått 

genomslag på så vis att de politiska ungdomsförbunden och partierna kommer ut.  

 

Vi har inte gjort någon systematisk undersökning men vi har pratat bland annat med 

företrädare för de politiska ungdomsförbunden. Vi pratade inte med alla, men med de 

som vi pratade med bekräftade allihopa att de upplever det som en utmaning. Att i de 

flesta städer finns det någon eller några skolor som inte bjuder in alls eller bara vart 

fjärde år. 
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Vi tycker det är en jätteutmaning, för vi kan ju se att den här typen av möten och 

kontaktytor mellan unga och politiska företrädare är jätteviktiga. Inte minst att unga 

får möta andra unga som är politiska aktiva. Det är en utmaning när de mötena inte 

längre tillåts ske. 

 

Rebecka: Vi märker också i kontakten vi har när vi är ute på skolor. Vi var precis på 

Nordiska Skolledarkongressen. Det finns en rätt stor oro kring att bjuda in politiska 

partier och hur man ska göra. Vi har tagit med det i en hel del av våra publikationer 

som finns med i demokratipaketet för skolan som vi har. Bland annat i en publikation 

som heter “Prata politik” där vi tydliggör vad som gäller, det som du var inne på 

innan, Björn, När man ska bjuda in och vem som tar beslut. När får man lov att säga 

nej till politiska partier? Vad händer om man faktiskt gör det? 

 

Det kanske är bättre att man tar de här obekväma diskussionerna i skolan och man 

visar på sätt att det blir ett bra slut någonstans. Att man jobbar med att ha trygga 

samtal. För väldigt många unga är skolan kanske den enda platsen där man får träffa 

en politiker. Det kanske är den enda platsen där man får möjlighet att lära sig om att 

ha trygga samtal när man tycker olika. Att tycka olika är ju naturligt, så behöver det ju 

vara i en demokrati, men vi behöver lära oss hur vi nånstans kan diskutera med 

varandra och komma vidare. 

 

Malin: Björn, jag tänkte fråga, vi är ju en politiskt styrd organisation. Vad tycker de 

förtroendevalda hos oss om partier i skolan?  

 

Björn: Vår politiska ledning har varit tydlig med att de tycker att skolor bör välkomna. 

Såklart måste varje skola få göra sina avvägningar. Det har vi full respekt för. Rent 

generellt tycker den politiska ledningen hos oss att man bör arbeta för att partierna ska 

få komma in i skolorna så mycket som möjligt.  

 

Malin: Kan MUCF hjälpa till där om man är en skola, är en skolledare eller att man 

jobbar med skolfrågor och lyssnar på den här podden och skulle vilja ha kontakt med 

andra skolor som har god erfarenhet av både skolval och partier i skolan. Kan ni 

förmedla sådana kontakter eller goda exempel då? 
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Rebecka: Absolut, och det kommer vi göra mycket nu under uppdragets gång. Både 

via våra nyhetsbrev men också de digitala erfarenhetsträffar som vi kommer erbjuda 

för alla som är med på skolvalet, så absolut. 

 

Vi kommer också ha demokratimentorer, både bland skolpersonal men också bland 

elever som kommer gå in och fungera som inspiration på de här erfarenhetsträffarna. 

 

Ett samtal som vi kommer ha, eller ett tema som vi kommer ha under våren 2022 är 

just kring trygga samtal, hur gör vi för att ha det? Det är lätt att säga men kan ibland 

vara klurigare att göra. När det är väl gjort så står man trygg inför framtida samtal. Det 

är viktigt att man faktiskt gör det och inte duckar för de kontroversiella frågorna, utan 

att vi tar dem. 

 

Malin: Om man vill delta i skolvalet eller anmäla sin skola och vara med i samtalen 

som du nämnde, finns det några datum man ska tänka på då? 

 

Rebecka: Absolut. Vi har deadline för anmälan 30 april 2022. Det är för att vi ska 

hinna skicka ut ett startpaket. I det paketet finns delar av demokratipaketet. Vi har 

bland annat en som heter “Prata politik” som är en publikation som vi tog fram 2014 

som var väldigt omtyckt. Den laddas ner av många skolor och många andra. Vi 

uppdaterade den 2018 och nu har vi uppdaterat den igen. Jag tror till och med den 

finns översatt till japanska. Så ni förstår, vill till och med japanerna ha den så måste 

det vara bra.  

 

Vi har mycket bra material att luta oss emot. När man sen väl har anmält sig så 

kommer det i slutet av juli landa ett valpaket hos de skolorna som anmält sig. I 

valpaketet finns alla valsedlar och valkuvert, osv. Vi har beställt 25 pallar med över 5 

miljoner valsedlar som snart kommer stå i våra lokaler som väntas på att skickas ut. 

Det ska bli roligt. 

 

Malin: Under vilka datum arrangeras skolvalet? 

 

Rebecka: Vi har valt att göra perioden 1,5 vecka längre. Det kommer vara från 17 

augusti till och med 7 september. Vi valde att göra den längre just för att vi fick 

feedback från yrkesprogrammen att de hade svårt att hinna med, på grund av att deras 

elever går ut på praktik. Vi hoppas nu att genom att vi öppnar upp för att ha skolval 



 

   9 (11) 
 

    

    

 

direkt när höstterminen börjar så hoppas vi att vi hinner få med oss även 

yrkesprogrammen. Det är viktigt att de får vara med i skolval också. 

 

Malin: Då blir man såklart nyfiken, när kommer resultaten från skolvalet? 

 

Rebecka: Tidigare år har vi släppt det på själva valdagen, men den här gången håller 

vi inne med det lite grann och släpper det först dagen efter. Dagen efter är ju en vanlig 

skoldag, just därför tycker vi det är bra att släppa det den dagen. Så vi släpper det 

under skoltid. Vi kommer ha en studio och även koppla upp ett antal skolor. Så 

släpper vi resultaten lite dramatiskt, kanske, i en trestegsraket. Sen får vi in en massa 

reflektioner från elever och skolpersonal. Olika sorters experter som tycker till både 

kring tillbakablickar och även framåtblickar. 

 

Valvakan, vår tanke med den är inte att det ska bli en “grand finale”, hur blev nu 

resultaten? Vi vill att den ska bli ett avstamp för att jobba vidare med resultaten och 

det engagemanget man bygger upp hos de unga. Hur ser man till att ta vara på det 

även framöver? 

 

Malin: Om ni hållit på sedan 2002, så är det alltså fem val som ni hunnit arrangera 

skolvalet under också. Brukar resultaten i skolvalen skilja sig åt från hur det faller ut i 

de allmänna valen på nationell nivå? 

 

Rebecka: Det är rätt likt faktiskt. Det är inte jättestora skillnader, utan relativt likt.  

I Norge vet jag att man släpper resultaten innan riksdagsvalet. Där brukar man 

använda de norska skolvalsresultaten för att någonstans få en temperaturmätning på 

hur de nationella riksdagsvalen ska bli. 

 

Malin: Innan vi tar de avslutande frågorna så är man såklart nyfiken på var man kan 

hitta det här materialet och exakt var är det man kan anmäla sig om man vill delta. 

 

Rebecka: All information om skolvalet samlar vi på vår sida “skolval.mucf.se”, där 

hittar man allt. 

 

Malin: I vanliga fall brukar jag ha lite avslutande frågor, men idag har jag bara en 

avslutande fråga. Jag ställer den till alla tre, men jag börjar med dig, Amanda. 
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Vi var lite inne på spaningar om vad som hänt under de här 20 åren. Bland annat har 

Rebecka nämnt glappet mellan skolor beroende på vilken utförare man har. Vilka 

framtidsspaningar har ni, eller vilken framtidsförhoppning har ni på det kommande 

skolvalet? 

 

Amanda: Framförallt att vi ska få med fler skolor i skolvalet och att det blir en mer 

jämn fördelning mellan olika skolformer och olika typer av program. Så att alla elever 

får möjlighet att ta del av den här möjligheten. Sen skulle jag också säga att vi hoppas 

och vill att arbetet med demokrati och vår roll i det ska stärkas också generellt, så det 

inte bara blir en engångshändelse var fjärde år, utan att det finns ett stort behov att 

stärka upp i demokratiarbetet och att unga ska få möjlighet till diskussioner och 

kunskap i demokrati och politik. Det material som vi tar fram och sprider inför 

skolvalet är sånt som man också kan använda väldigt väl i det ordinarie arbetet med 

demokrati och politikundervisning i skolan. 

 

Malin: Tack så jättemycket. Jag skickar frågan vidare till dig Rebecka. Har du någon 

framtidsspaning som du vågar skicka med redan nu? 

 

Rebecka: Jag tänker såhär, vi är ju mitt i en pågående kris som känns som den är 

väldigt nära oss. Vi gick ju från en pandemikris in i en krigskris nånstans. Vilket är 

väldigt tråkigt, men samtidigt är det ju i kris som det blir väldigt tydligt vad det är man 

behöver göra och att man behöver agera tillsammans och värna om det man tycker 

om. Vi tycker ju om demokrati. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi har bara 34 länder i 

världen som är liberala demokratier. 70 procent lever i autokratier. Så vill vi inte ha 

det här. 

 

Någonstans att satsa på skolans demokratiuppdrag och se det som en otroligt viktig 

del i att bygga Sverige. Det hoppas jag verkligen att fler inser att det är. Att man har 

skolval som ett sätt att jobba systematiskt med sitt demokratiska uppdrag inom skolan. 

 

Malin: Tack så jättemycket. Till sist då, Björn, har du någon framtidsspaning eller 

framtidsförhoppning om ungas valdeltagande? 

 

Björn: Absolut. Vi har sett ett ökat valdeltagande bland unga de senaste valen och 

hoppas och tror att den trenden håller i sig. Precis som Rebecka och Amanda är inne 

på, så hoppas vi på att det inte stannar där. Att engagemanget syns på andra sätt i 
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politiken. Att man går med i partier och att man också blir invald i högre utsträckning 

som ung osv, och deltar mellan valen på olika sätt. Det är en förhoppning så god som 

någon. 

 

Malin: Då vill jag säga stort tack till er som varit med och pratat om skolval idag, så 

tack Amanda Nielsen. 

 

Amanda: Tack så mycket för att jag fick vara med. 

 

Malin: Tack, Rebecka Hinn. 

 

Rebecka: Tack, tack. 

 

Malin: Tack, Björn Kullander. 

 

Björn: Tack. 

 

Malin: Jag som varit programledare idag heter Malin Svanberg. 

 

Demokratiresan - En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 


