
  1 

 

 

 

 

 Ömsesidig politisk och social agentskap i kamratrelationer 

 

Polina Dokukina 

Emma Mejstedt 

Örebro Universitet 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Syfte med uppsatsen är att ta reda på om ungdomar efter diskussioner kring 

politiska och samhälleliga frågor påverkar varandras åsikter och blir mer 

lika. Studien baseras på enkätsvar från gymnasieelever som följts från 

årskurs ett i gymnasiet till årskurs två från tre skolor i Örebro. Totalt deltog 

1688 elever i denna longitudinella studie. Multipel regressionsanalys visade 

att ungdomarna påverkar varandra men deras åsikter blev inte mer lika 

varandra över tid och att det fanns en svag skillnad mellan könen. 

Diskussionen tar upp hur dessa resultat skiljer sig ifrån befintliga studier på 

området och indikerar att “politik” är ett abstrakt ämne som vid diskussion 

skiljer sig från andra diskussionsämnen. 
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Mutual political and social agency in peer relation 
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Abstract 

The goal is to find if young people after political and social discussion affect 

each other's views and become more equal. The study is based on survey 

responses from high school students who were followed from first grade in 

high school to second grade from three schools in Örebro. Totally 1688 

students participated in a longitudinal study. Multiple regression analysis 

showed that young people's opinions were not similar to each other after one 

year's time and that there is a slight difference between the sexes. Discussion 

addresses how the results differ from existing studies on the topic, and 

indicates that "politics" is an abstract topic that in discussion is different from 

other discussiontopics. 

Keywords. Peer-relations, agency, homophily, political, socialization, 

reciprocity, politics. 
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Ömsesidigt politiskt och socialt agentskap i kamratrelationer 

Människor har genom alla tider försökt övertyga varandra. Man försöker sälja in sina 

egna argument på liknande sätt som en säljare försöker övertyga kunden om att en viss produkt 

är den bästa på marknaden. Denna process förefaller naturlig och har studerats sen Aristoteles 

som skapade området retorik i syfte att kartlägga denna konst att övertyga andra. Samma process 

sker i kommunikation om politik och samhällsfrågor, där vissa parter försöker övertyga den 

andra parten om en fråga eller område de anser sig vara mer insatta i. Kommunikation är en 

process mellan människor som är viktig i den moderna vardagen då kommunikationsmedlen är 

fler och det är allmänt lättare att kommunicera med varandra nu än vad det var förr i tiden. Vi 

lever i en globaliseringens tid då kommunikationen mellan länderna och människorna är 

väsentlig, därför är det både viktigt och intressant att utforska flera fragment av kommunikation. 

I samband med politiska val i Sverige, ligger det i intresset att undersöka hur politisk 

kommunikation manifesterar sig hos ungdomar i den senare puberteten. Att undersöka politisk 

kommunikation hos unga innan val kan avslöja mer om politiskt engagemang och hur den här 

sortens kommunikation ter sig generellt hos unga. Med denna och liknande studier kan man 

besvara större frågor som ”Hur går det till när åsikter formas?” och ”Vilka faktorer påverkar och 

vilka faktorer påverkar inte att kompisars åsikter blir mer lika eller oliks varandra.”  

 När man medvetet vill påverka en annan persons åsikter om politik och samhälle, kallas 

det för politiskt agentskap, från engelskans “political agency” (Stattin, in review). De sena 

tonåren är en viktig tid för politiskt utvecklande och samhällsengagemang (Jahromi, Crocetti, & 

Buchanan, 2012) samt att specifikt under högstadietiden växer ungdomarnas politiska intresse 

(Niemi & Hepburn, 1995). Politisk socialisation har genom åren definierats på många sätt, men 

den övergripande definitionen myntades i slutet på 60-talet av Kenneth Langton: “Political 

socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits it’s political culture from 

generation to generation” (Langton, 1969; ref. i Sears, 1975, s.95). Litteratur som behandlar 
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politisk socialisation hos ungdomar lyfter fram fyra viktiga socialisationsagenter som påverkar 

tonåringens politiska kunskap och åsikter. Dessa agenter är föräldrar, lärare, media och kamrater 

(Chaffe, 1970). Dessa fyra agenter bidrar alla tillsammans för att utveckla förmågan att 

kommunicera, vilket innebär att ungdomarna utvecklar kunskap kring att bl.a. formulera 

komplexa frågor, besvara och reflektera över dessa. De normer och värderingar ungdomar har 

med sig från föräldrarna är den kunskap de tar med sig till klassrummet och som sedan ska 

sporra dem till att söka sig utanför klassrummet och diskutera med sina kamrater. Detta kallas 

för kommunikativ socialisation där de fyra agenterna familj, skola, media och kompisar medför 

en varierad form av engagemang och kunskapsinlärning (Lee, Shah, & McLeod, 2012). Studier 

visar att både nyheter, media och skolan stimulerar ungdomar att engagera sina föräldrar i 

diskussioner och när föräldrar förmedlar sina åsikter kan ungdomar bli influerade även av dem 

(Kiousis, McDevitt, & Wu 2005). Detta sammanfattar kort socialiseringsprocessen.  

Majoriteten av tidigare forskning fokuserar på relationen mellan föräldrar och barn, där 

föräldrar anses vara de aktiva agenter som influerar barnens åsikter. Två förklaringar till 

åsiktsöverföringen är föräldrarnas och barnens gemensamma sociala position i samhället och 

ungdomarnas brist på eget förvärvad politisk kunskap och åsikter. En studie fann att modern är 

den dominanta agenten utav föräldrar. På senare dagar har det dock kommit forskning som visar 

att ungdomar influerar sina föräldrar också. De ungdomar som ungdomar som upplever större 

samhällsengagemang i skolan inleder fler diskussioner hemma och dessa ungdomsinledda 

diskussioner påverkar sättet att kommunicera på i familjen. Det krävs heller inga stora externa 

event som val för att ungdomar ska börja diskutera politik hemma med föräldrar utan politiska 

diskussioner kommer fram i vardagliga diskussioner (Achen, 2002; Campbell, 1980; McDevitt, 

2005; Sapiro, 2004; Saphir & Chaffe, 2002; Stattin, in review). 

Det finns många studier i litteraturen där man undersökt hur ungdomar påverkas av sina 

föräldrar, media och lärare, men det finns stor brist på forskning som studerar kamratrelationer 
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och politiska diskussioner i just dessa relationer. Av det skälet beslutade vi att genomföra en 

empirisk studie för att kasta mer ljus över kamraternas betydelse. Frågor vi ställer oss är: hur ser 

det egentligen ut i kamratrelationer när ungdomar diskuterar, och blir deras åsikter mer lika 

varandra? 

En tanke som löper igenom denna uppsats baseras på idén om “homophily”. Homophily 

innebär att människor som är lika till beteende och attityder umgås mer med varandra än med 

andra (McPhearson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Homophily bland ungdomar består således av 

två olika processer, selektion och socialisation, som båda uppkommer när vänskapsrelationer 

formas (Brechwald & Prinstein, 2011). En vänskap anses vara en relation där ungdomar väljer 

att umgås med andra som liknar dem själva. Detta benämns som ”selektion”. En annan 

angränsande tanke är att en person tenderar att få liknande åsikter med dem som står den 

personen nära. Detta benämns i litteraturen som ”socialisation”. Homophily inom politiken visar 

att kamrater tenderar att vid påverkan av kamrater göra liknande val i en valomröstning (Kandel, 

1978). I studier om homophily mellan kamrater visades ålder vara en stark faktor, vilket innebär 

att man väljer och umgås med kamrater som är i sin egen ålder (McPherson et.al., 2001). En 

longitudinell studie som studerade selektion och socialisation visade att ungdomar som var lika 

varandra behöll vänskapen över tid (Kandel, 1978) och de blev mer lika varandra över tid. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen utifrån litteraturen att ungdomar väljer att umgås med 

andra som liknar dem själva – men i den interaktionen påverkar de varandras åsikter och deras 

åsikter blir mer lika över tid. 

Forskning som gjorts på politisk socialisation har ofta varit normativ, vilket innebär att 

man har fokuserat på hur det bör vara istället för på hur det faktiskt ser ut (Gimpel et al., 2003; ref. 

i Phaff, 2009). Eftersom tonåren är en period präglad av identitetsproblematik blir kamrater 

viktiga. En önskan att bli accepterad leder till att tonåringens åsikter och värderingar påverkas av 

sina jämlikar (Erikson, 1972; ref. i Dostie-Goulet, 2009). Då ungdomar blir äldre blir kompisar 
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viktigare och måhända de främsta agenterna i tonåringens sociala liv (Berndt, 1982). Detta 

stämmer överens med vår hypotes, att ju mer tonåringar pratar med varandra om politik desto mer 

kommer de vilja övertyga andra om sin kunskap och åsikter. En studie gjordes bland studenter på 

University of Wisconsin, där studenterna beskrev sina sociala relationer med sina rumskamrater 

och där fokus i studien var att undersöka diskussioner om samhälls- och politiska frågor. Studien 

visade att politik alltid fanns med på listan över diskussionsämnen, dock mer sällan i den absoluta 

toppen (Klofstad, 2011). Orsaksförklaringar till det är att studenterna kanske vill undvika 

konflikter där åsikterna går isär. En annan viktig aspekt denna studie tog upp var att likasinnade 

personer påverkade varandra i högre grad än oliksinnade personer. Samma studie tog även upp att 

kompisgrupper som har likasinnade åsikter är mer intresserade av att delta i politiska 

valkampanjer till skillnad mot kompisgrupper som har skilda åsikter (Klofstad, 2011). En stor del 

av forskningen pekar på att politiska och sociala diskussioner bland ungdomar leder till deltagande 

i aktiviteter, det undersöks i Klofstad (2007). Denna studie kom fram till att rekrytering är det 

effektivaste typen av influens.  

En annan aspekt av konversationer med kompisar är att de gärna hämtar kunskap från 

varandra och att dessa konversationer är betrodda kunskapskällor vars information är lättillgänglig 

(Downs, 1957). Precis som kompisar är massmedia och Internet en lättillgänglig kunskapskälla, 

men också en del av ungdomarnas vardag då det också en naturlig plats för ungdomar att diskutera 

med varandra. En ny studie som undersökte samhällsengagemang eller “civic engagement”, kom 

fram till att bruk av traditionell och digital media faktiskt förhöjer ungdomarnas samhälls-och 

politiska engagemang genom diskussioner med varandra. Studiens andra slutsats pekar på att 

Internet är den främsta mediaagenten jämfört med traditionella mediakällor som mest påverkar 

samhälls-och politiskt engagemang hos unga (Lee, Dhavan, & McLeod, 2012). Föga överraskande 

hade en viss användning av Internet särskild verkan för ungdomar, och det är att använda Internet 
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för att uttrycka och dela sina åsikter (Lee, Dhavan, & McLeod, 2012). För att kunna påverka 

måste man diskutera med sina kompisar och just dessa samtal är det centrala i studien. 

Barn tenderar att ta efter sina föräldrars attityder och gör utifrån sina attityder sina val av 

kompisar (Campbell, 1980). Forskning visar att samtidigt som ungdomar blir äldre ökar också 

glappet mellan föräldrar och ungdomarna. Under gymnasietiden sker en förändring i jämförelse 

med grundskolan där inflytande, engagemang och delaktighet är högre bland föräldrarna. Detta 

leder till att mer tid spenderas tillsammans med kompisar både i och utanför skolan, vilket gör att 

kompisrelationen är en viktig faktor som influerar och påverkar ungdomarna både på ett medvetet  

och omedvetet plan (Williams, 2007). Därför anser vi att det är av stor vikt att undersöka 

kompisrelationer.  

 En övergripande studie som har undersökt politisk socialisation och dess tre agenter: 

familj, kompisar, skola, kom fram till att föräldrar och jämlikar hade ungefär lika mycket influens 

över intresset för politik över tid (Dostie-Goulet, 2009). Bortsett ifrån den nämnda studien, har det 

inte utförts många fler liknande studier på jämlikars influens på politiskt intresse och åsikter. Just 

denna synvinkel och brist på tidigare litteratur på ämnet gör vår studie sällsynt i sitt slag och har 

motiverat oss att utföra den. 

Syftet med denna studie är att undersöka om kompisar övertar varandras politiska åsikter 

efter diskussion med varandra. Forskningsfrågan som ställs är: ”Blir kamrater mer lika i sina 

politiska åsikter efter diskussion med varandra?”. Vår första hypotes gäller vad som händer 

mellan kompisar när de börjar diskutera politiska och sociala frågor med varandra (se figur 1). 

Vi tror att tre saker kommer att ske över tid: 1 (Medvetenhet) ungdomar blir mer medvetna om 

sina kompisars åsikter och kunskap, 2 (Kunskap) de börjar anse att deras kompisar kunskap är 

relevant, och 3 (Viktigt) de upplever att deras kompisar kunskap och åsikter är viktiga för dem.  
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Figur 1. Hur åsikterna kommer att påverkas när kompisar börjar diskutera politiska och samhällsfrågor 

frågor med varandra. 

Figur 1 är en övergripande figur av vår första hypotes. T1 är första tillfället av 

undersökningen och T2 står för det andra tillfället. M för medvetenhet, K för kunskap och V för 

viktigt. D står för diskussioner. Figuren visar att M, K, V och D i T1 är prediktorer som påverkar 

utfallet i M, K, och V vid T2. 

Den andra hypotesen gäller själva agentskapet. Över tid antar vi att ungdomar kommer 

att se sina kompisars styrkor och svagheter i åsikter och kunskap och kommer då att försöka 

övertyga dem om sina egna åsikter där de anser sig ha mer kunskap och vara bättre insatta. 

Detsamma gäller deras kompisar. De kommer att övertyga ungdomarna om sådant som de 

upplever att de har mer kunskap om och är mer insatta i. Diskussionerna med kompisar leder 

således fram till ett ömsesidigt politiskt agentskap. Man försöker att påverka varandra. Se Figur 

2, där JK är Jag påverkar kompisar (JK) och KJ är Kompisar påverkar mig. 

 

Figur 2. Om jag försöker påverka kompisar och om kompisar försöker påverka mig om politiska åsikter. 
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         Den tredje hypotesen bygger på homophily-litteraturen: När man diskuterar med varandra 

över tid kommer man att påverka varandra och bli mer lika i sina åsikter. I studien undersöker vi 

också om dessa tre hypoteser skiljer sig mellan könen där vi tror att tjejer kommer att bli mer lika i 

sina politiska åsikter efter diskussion gentemot killarna. Vi gör en kvantitativ studie med en 

longitudinell design. I denna studie har respondenterna har följts över ett år. 

Metod 

Deltagare 

Datainsamlingen ägde rum vid två tillfällen, första tillfället var år 2010 och det andra 

tillfället året efter utfördes på samma ungdomar som vid första tillfället. Den första 

datainsamlingen skedde år 2010 på tre skolor i Örebro län. Målgruppen inkluderade 1052 16-

åringar som gick första året på gymnasiet varav 892 stycken deltog (84,7% av det totala 

deltagarantalet). Den andra datainsamlingen ägde rum år 2011 på samma tre skolor. Målgruppen 

vid detta tillfälle bestod av 981 17-åringar som gick andra året på sin gymnasieutbildning. 796 

studenter deltog vilket innebär ett deltagarantal på 81,1%.  

Material 

För att analysera de longitudinella data använder vi multipelregressions analys i SPSS. Vi 

vill undersöka effekten av 8 stycken oberoende variabler på de beroende variablerna. De 

beroende variablerna är den förändring som skett i de oberoende variablerna ett år senare (vid 

den andra mätningen). De oberoende variabler som har mätts kommer att beskrivas en efter en 

nedan. 

Medvetenhet om politiska åsikter (M).  För att mäta medvetenheten ungdomars 

politiska åsikter ställdes frågan ”Hur mycket vet du om dina kompisars åsikter och sätt att se på 

samhällsfrågor?” Responsalternativen angavs på en fem-gradig skala: 1 (Jag tror jag vet det 

mesta om vad de tycker och tänker), 2 (Jag tror jag vet ganska bra vad de tycker och tänker), 3 
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(Jag känner till en del, men långt ifrån allt), 4 (Jag känner inte till detta speciellt bra) och 5 (Jag 

känner inte alls till det).  

Goda kunskaper (K). För att mäta hur goda kunskaper kompisar har om varandras 

åsikter ställdes frågan ”Har dina kompisar goda kunskaper om vad som händer i Sverige och 

världen?” Responsalternativen angavs på en fem-gradig skala: 1 (De har mycket goda kunskaper 

om vad som händer), 2 (De har ganska goda kunskaper), 3 (Jag är osäker på vilka kunskaper 

mina föräldrar har), 4 (De har inte så goda kunskaper) 5 (De har just inga kunskaper om vad som 

händer). 

Viktiga åsikter (V). För att mäta om kompisars åsikter är viktiga för dig ställdes frågan 

”Är dina kompisars åsikter och sätt att se på samhällsfrågor viktiga för dig?” 

Responsalternativen angavs på en fem-gradig skala: 1 (Ja, i högsta grad) 2 (Ja, delvis) 3 (Inte 

speciellt) 4 (Inte alls). 

Olika, lika åsikter (OL). För att mäta om kompisar har samma eller olika åsikter 

ställdes frågan ”Har du och dina kompisar samma eller olika åsikter och sätt att se på 

samhällsfrågor?” Responsalternativen angavs på en fem-gradig skala: 1 (Deras åsikter är i stort 

sett som mina) 2 (Deras åsikter är ganska lika mina) 3 (Deras åsikter skiljer sig ganska mycket 

från mina) 4 (Deras åsikter är nästan motsatta mina) 5 (Jag vet inte riktigt). 

Jag påverkar (JK). För att mäta om jag påverkar kompisars åsikter och kunskap om 

politiska åsikter ställdes frågan som är indelad i två delar där 1 ”Försöker du få dina kompisar att 

bli mer medvetna om vad som händer i världen?” Och 2 ”Försöker du få dina kompisar att bli 

medvetna om miljöfrågor”. Responsalternativen angavs på en fem-gradig skala: 1 (Ja, nästan 

alltid) 2 (Ja, ofta) 3 (Ja, ibland) 4 (Nej, sällan) 5 (Nej, aldrig).  

Kompisar påverkar (KJ). För att mäta om kompisar påverkar mig att bli mer medveten 

om politiska åsikter ställdes frågan som också har två nivåer där 1 ”Försöker dina kompisar få 

dig att bli mer medveten om miljöfrågor?”  2 ”Försöker dina kompisar få dig att bli mer 
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medveten om vad som händer i världen?” Responsalternativen angavs på en fem-gradig skala: 1 

(Ja, nästan alltid) 2 (Ja, ofta) 3 (Ja, ibland) 4 (Nej, sällan) 5 (Nej, aldrig). De resterande 

oberoende variablerna är kön och diskussion. 

Procedur 

För att samla in data användes enkäter i två delar som fylldes i efter varandra. Deltagarna fick 

ange sitt kön, namn, ålder, klass och skola. Enkäterna handlar om alltifrån personliga 

egenskaper, skola, kompisar, föräldrar, politik, ekonomi, samhälle, fritidsintressen, sociala 

medier till miljö. Eftersom studien är longitudinell var eleverna inte anonyma då det är viktigt att 

kunna identifiera deltagarna just för att kunna samla in data ifrån dem under längre tid. Men 

respondenternas svar är konfidentiellt skyddade och ingen annan förutom dem som jobbade med 

projektet har tillgång till enkäterna. Skolorna valdes inte slumpmässigt utan med intention att få 

ett så representativt urval som möjligt. De faktorer som beaktades var vilket område skolan var 

belägen, skolans storlek och programmen som erbjöds på skolorna. Vid datainsamlingarna 2010 

och 2011 genomförde utbildade testledare enkätundersökningarna med klasser på skoltid då 

klassföreståndare avsatte två timmar för undersökningen. Innan eleverna kom in, förberedde 

testledarna klassrummet genom att separera borden ifrån varandra. När eleverna släpptes in, blev 

de informerade om enkäten och vilka riktlinjer som gäller. Enkäter delades ut och testledarna 

fanns till hjälp vid eventuella frågor eller för att hålla ordning bland eleverna. Elevernas 

föräldrar blev informerade en tid före själva undersökningen, och kunde då avslå sitt barns 

deltagande genom att skicka en notis om det i en förbetald kuvert. Informationen till föräldrarna 

var översatt till 6 olika språk och publicerades på nätet. Deltagande klasserna fick ett bidrag på 

1.000 kr i deras klasskassa. Första datainsamlingen i skolor skedde mellan april och maj 2010. 

Andra datainsamlingen hade samma procedur vid datainsamlingen.  

                      

Resultat 
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Denna del kommer att redovisa sex analyser där vi med hjälp av multipelregressions analys 

för varje beroende variabel i ordning. De kommer att redovisas i form av text och tabeller.  

Forskningsfrågan var ” ”Blir kamrater mer lika i sina politiska åsikter efter diskussion med 

varandra?” Den första hypotes som prövas gäller vad som händer mellan kompisar när de börjar 

diskutera politiska och sociala frågor med varandra. 

Tabell 1 visar den första regressionsanalysen för på relationen mellan diskussion och 

medvetenhet om politiska åsikter och kunskaper. M (Medvetenhet om kunskapen om politiska 

åsikter) vid T2 är beroende variabel och M och diskussioner med kamrater vid T1 är oberoende 

variabler. Som kontrollvariabel användes kön. I grunden besvaras här frågan om den förändring 

som förekommer i M över tid kan prediceras av diskussioner med kamrater vid T1 för pojkar och 

flickor. 

Resultaten i Tabell 1 visar att diskussioner mellan kamrater ökade medvetenheten om 

kamraternas politiska kunskap kraftigt över tid. Kontrollvariabeln kön är inte signifikant. 

 

Tabell 1  

Medvetenhet om kompisar har goda kunskaper om vad som händer i Sverige och världen ett år 

senare efter första mätningen där diskussion förväntas ha en effekt.   

 

Not. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

Tabell 2 visar resultaten från en regressionsanalys där vi undersökte om diskussioner 

påverkar perceptionen att ungdomarnas kompisar har goda kunskaper om vad som händer i 

 

M (T2) 
 

 

β   

M( T1) .36***  

D (T1) .21**  

Kön .01   

 R
2=24
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Sverige och världen över tid. K (Kunskap om vad som händer i världen) vid T2 är beroende 

variabel och K och diskussioner med kamrater vid T1 är oberoende variabler. Som 

kontrollvariabel användes kön. I grunden besvaras här frågan om den förändring som förekommer 

i K över tid kan prediceras av diskussioner med kamrater vid T1 för pojkar och flickor.  

Tabell 2 visar att diskussioner med kamrater ökar ungdomarnas kunskap om 

kompisars åsikter. Detta tycks gälla både för pojkar och flickor. 

 

Tabell 2  

Kunskap, om kompisar har goda kunskaper om vad som händer i Sverige och världen ett år 

senare efter första mätningen där diskussion förväntas ha en effekt.    

 

Not. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

Tredje regressionsanalysen visar i Tabell 3 resultaten där vi undersöker om kamraters 

politiska åsikter genom diskussion är viktiga för dem. V som står för Viktiga politiska åsikter vid 

T2 är beroende variabel och V och diskussioner med kamrater vid T1 är oberoende variabler. Som 

kontrollvariabel användes kön. I grunden besvaras här frågan om den förändring som förekommer 

i V över tid kan prediceras av diskussioner med kamrater vid T1 för pojkar och flickor. 

 Tabell 3 visar att diskussioner ökar V kraftigt över tid. Kön är inte signifikant vilket 

betyder att resultaten är giltiga både för pojkar och flickor. 

 

 

 

K (T2) 
 

 

β   

K( T1) .29***  

D (T1) .17**  

Kön .07   

 R
2=15
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Tabell 3  

Är dina kompisars åsikter och sätt att se på samhällsfrågor viktiga för dig? Ett år senare efter 

första mätningen där diskussion förväntas ha en effekt.   

 

Not. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

I fjärde regressionsanalysen undersökte vi om diskussioner ledde till att ungdomarna 

fick alltmer lika åsikter som sina kamrater över tid. Tabell 4 och visar att OL (lika åsikter och 

sätt att se på samhällsfrågor) vid T2 är beroende variabel och OL och diskussioner med 

kamrater vid T1 är oberoende variabler. Som kontrollvariabel användes kön som prediktor. I 

grunden besvaras här frågan om den förändring som förekommer i OL över tid kan prediceras 

av diskussioner med kamrater vid T1 för pojkar och flickor. 

 Tabell 4 visar att diskussioner inte gör att ungdomar upplever sig ha mer olika eller 

lika åsikter än sina kamrater över tid, vilket betyder att man inte blir mer lik varandra i 

diskussion om politiska och samhällsfrågor. I Tabell 4 fanns en signifikant könseffekt. För att 

se närmare på den gjorde vi om analyserna separat för pojkar och flickor. Men resultaten från 

dessa regressionsanalyser visade att diskussioner fortfarande inte var signifikanta, men att 

nivåerna på variabeln olika eller lika åsikter (OL) skilde sig något mellan pojkar och flickor 

(resultaten från dessa analyser redovisas inte). Vi drar slutsatsen att diskussioner med 

kamrater över tid inte leder fram till att ungdomar blir med lika sina kamrater.  

 

 

V (T2) 
 

 

β   

V( T1) .32***  

D (T1) .22**  

Kön .03   

 R2=21  
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Tabell 4 

Om du och dina kompisar har lika eller olika åsikter och sätt att se på samhällsfrågor ett år 

senare efter första mätningen där diskussion förväntas ha en effekt.   

 

Not. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

 

I vår femte regressionsanalys undersökte vi om diskussioner med kamrater ledde fram 

till att ungdomarna försökte att påverka sina kamrater (Se Tabell 5). JK (Jag påverkar 

kompisar) vid T2 är beroende variabel och JK och diskussioner med kamrater vid T1 är 

oberoende variabler. Som kontrollvariabel användes kön som prediktor. I grunden besvaras 

här frågan om den förändring som förekommer i JK över tid kan prediceras av diskussioner 

med kamrater vid T1 för pojkar och flickor. 

Resultaten stödjer vår hypotes om att diskussioner med kamrater över tid ökade de 

tillfällen som ungdomarna försökte påverka sina kamrater.  Detta gällde både flickor och 

pojkar. 

 

Tabell 5 

Jag påverkar kompisar ett år senare efter första mätningen där diskussion förväntas ha en 

effekt.   

 

OL (T2) 
 

 

β   

OL( T1) .26**  

D (T1) .02  

Kön .08*   

 R
2=7,8

  

 

JK (T2) 
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Not. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

 

Slutligen undersökte vi om diskussioner också ledde fram till att deras kompisar 

försökte att påverka dem (KJ). Som redovisas i Tabell 6 konfirmerades också den hypotesen. 

Diskussioner ökade över tid kamraternas försök att påverka ungdomarna. 

 

Tabell 6 

Kompisar påverkar mig ett år senare efter första mätningen där diskussion förväntas ha en 

effekt.   

 

Not. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 

 

              Diskussion 

I denna studie ställdes frågorna om ungdomarnas åsikter blir lika efter diskussion med 

varandra och om det sker en ömsesidig påverkan på varandras åsikter i kompisarrelationer. Vi 

antog utifrån tidigare litteratur att ungdomar blir mer lika varandra efter diskussioner om 

 

β   

JK( T1) .24***  

D (T1) .44***  

Kön .02  

 R
2=37

  

 

KJ (T2) 
 

 

β   

KJ( T1) .22**  

D (T1) .37***  

Kön .04   

 R
2=27
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politiska och samhällsfrågor. Resultatet i studien visar att kompisar inte blir mer lika varandra 

efter diskussion med sina vänner. I studien fann vi inga signifikanta könsskillnader. Det betyder 

att resultaten som berör insikt i hur kompisar tänker, hur ungdomar och kompisar påverkar 

varandra, och likheter i attityder verkar vara generella, dvs. de gäller både för pojkar och flickor.  

Analyserna stödjer våra hypoteser att politiska och samhälleliga diskussioner med 

kompisar ökar ungdomarnas insikter i hur deras kompisar tänker och tycker. För det första leder 

diskussioner över tid fram till att ungdomarna får insikt i sina kompisars åsikter och sätt att se på 

samhällsfrågor. För det andra leder diskussioner över tid fram till att ungdomarna får allt mer 

insikt i att deras kompisar har goda kunskaper om vad som händer i samhället och världen. 

Slutligen, diskussioner leder över tid fram till insikten att kompisarnas åsikter är viktiga. 

Resultaten visade också att ungdomarna själva vill påverka det politiska samtalet (JK). 

Våra resultat visar att politiska och samhälleliga diskussioner med kompisar över tid leder fram 

till att ungdomarna försöker att övertyga sina kompisar om sina åsikter. Det motsatta gäller 

också. Diskussioner som ungdomarna har med sina kompisar leder över tid fram till att 

kompisarna på samma sätt försöker att övertyga ungdomarna (KJ). Man får inte mer lika åsikter. 

Utifrån tidigare litteratur har vi sett att ungdomar blir lika i sina åsikter över tid när de diskuterar 

olika ämnen vilket vi anser vara logiskt (McPhearson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Blir man 

övertygad borde det vara likställt med att man anammar åsikten och blir lika på den punkten. 

Detta är inte fallet enligt våra resultat vilket förbryllar oss. Enligt homophily-teorin som säger att 

man blir lika i åsikter och beteenden som sina vänner enligt selektions- eller 

socialiseringsprocessen (Brechwald & Prinstein, 2011; McPhearson et.al., 2001; Kandel, 1978), 

borde våra resultat peka på att unga blir lika i sina politiska åsikter. Detta mönster har vi inte 

kunnat observera i våra resultat som pekar på motsatsen. En förklaring till resultatet kan vara att 

man börjar tänka kritiskt Vi studerar 16-åringar som har påbörjat gymnasiet, och ett av de målen 

gymnasieskolan har är att utveckla ungas kritiska tänkande (Skolverket, 2011). Ungdomarna får 
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mer kunskap i skolan och uppgifterna blir svårare och lärarna uppmanar eleverna till att utveckla 

ett kritiskt tänkande. Detta kritiska tänkande får fäste och det bär man med sig vidare i livet. 

Börjar kompisar diskutera politik använder man sig då av kritiskt tänkande och söker upp 

informationen själv och sedan utgår ifrån det. Antigen märker man att det kompisen sa stämmer 

och har en bra grund vilket gör att man då kan gå med på kompisens övertygelser, eller så inser 

man att det finns luckor och bildar då en egen åsikt och uppfattning. En annan förklaring till att 

ungdomar inte blir lika i sina åsikter är förmågan att argumentera. Vi tänker här då att en 

övertygande talare som kan argumentera för sina åsikter på ett bra sätt har större chans att 

påverka andras åsikter. Dock ställer vi oss själva frågan om hur duktig en 16 åring är på att 

argumentera och övertyga, speciellt kring politiska frågor då vi tror att intresset för politik 

utvecklas senare än så. Vi tror alltså, att ungdomarna inte är riktigt så duktiga på att övertyga och 

det är kanske därför våra resultat ser ut som de gör. 

Vi avläser i resultatet att ungdomarna själva upplevde att de blev påverkade av sina 

kamrater (KJ), dock blir de inte mer lika i sina åsikter. Det är naturligt till en grad att uppleva att 

man blir påverkad av andras åsikter, det kan till en viss del influera eget tänkande men behöver 

inte resultera i att man övertar åsikterna och blir lika. Dock kan en som är lättpåverkad ta till sig 

andras åsikter i högre grad än andra tänker vi, men denna aspekt är inte relevant i vår studie. 

Intresse och kunskap kan däremot spela en mer betydande roll för resultaten. Vi utgår här ifrån 

att har man ett intresse för politik är man intresserad av att vara påläst om ämnet och ha högre 

kunskap än ointresserade ungdomar. Besitter man själv mycket kunskap inom ett ämne och är 

engagerad till den grad att man har sina övertygelser som man står fast vid är man också svårare 

att påverka. 

         Bristen på forskning som undersöker ungdomar som aktiva agenter är tydlig i tidigare 

forskning. Det är en aspekt som tycks ha glömts bort då all fokus har varit på föräldrar och andra 

agenter som skola och media. Ungdomarnas politiska samtal har också undersökts mycket lite. 
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Vi har varit intresserade av hur ungdomarnas politiska diskussioner påverkas ungdomarnas 

insikt i hur kompisarna tänker och tycker och om man söker påverka varandra. Svar på dessa 

frågor har varit svåra att finna inom området politisk socialisation. Dock nämns ungdomar och 

kompisar och politiska samtal i homophily litteraturen. Där sägs det att kompisar tenderar att bli 

mer lika i politiska åsikter eftersom man väljer att rösta på samma parti (Kandel, 1978). Vår 

forskning visar på motsatsen, att man inte blir mer lika över tid då man diskuterar politiska och 

samhällsmässiga frågor. Det kastar ett nytt ljus på politisk socialisation bland ungdomar.  

Det finns ringa tidigare litteratur kring politisk socialisation och kompisrelationer. Detta 

är ett outforskat område vilket förklarar den tunna litteraturgrunden. Det är studiens största 

styrka att vi har kastat ljus över den betydelse det politiska samtalet har i ungdomarnas relationer 

till sina kompisar. Men studien har också svagheter. Ett hot mot reliabiliteten är att deltagarna 

kanske slarvar när de svarar eller av vissa skäl väljer att inte svara ärligt på frågorna. 

Reliabiliteten kan också hotas då respondenterna tolkar frågorna eller påståenden olika. En 

nackdel med det kvantitativa tillvägagångsättet är att de psykologiska och sociala processerna 

inte kan belysas på djupet. Skolorna var inte slumpmässigt valda vilket kan hota den externa 

validiteten. Däremot är deltagarantalet stort vilket gör att de resultat som vi redovisar i denna 

studie i större utsträckning kan generaliseras till liknande skolor i Sverige. Det behöver också 

sägas att den externa validiteten kan anses relativt hög med tanke på att deltagarandelen vid 

första mätningen var 84,7 % och 81,1 % vid andra.  

Vi anser det vara en styrka i studien att vi använt oss av data som redan är samlad. Det 

finns en hög säkerhet då dessa data har pilottestats vid flera tillfällen. En ytterligare styrka är att 

vi haft möjligheten att göra en longitudinell studie med material från två olika tillfällen. En 

longitudinell studie öppnar möjligheterna att säga något mer om vad som påverkar vad över tid. 

Det kan man inte göra i en tvärsnittsundersökning. Hur ungdomarnas politiska utveckling 
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påverkar och påverkas av sina kompisar är aktuellt i samhället och behöver utforskas mer. Dock 

har vi här inte haft möjligheten att studera så många aspekter.  

Politik är ett globalt ämne och demokrati är eftersträvansvärt. Ett demokratiskt samhälle 

kräver engagerade individer och så klart är det också intressant att ta reda på orsakssambanden 

mellan Det politiska samtalet och det politiska beteendet. Forskningsrön visar att politiskt 

engagemang och intresse sjunker allt mer hos ungdomar i Europa (Farbrig, 2005). En anledning 

till varför det politiska intresset har minskat funderar vi på om det kan vara ett resultat av 

ungdomars ökade valmöjlighet i det moderna samhället. Genom Internet och media finns det 

inga gränser för hur mycket information det finns att del av. Detta kan vara både en otrolig 

möjlighet för vissa ungdomar och en nackdel för andra. Vi tror att klyftorna inom det politiska 

intresset ökar i samhället. För de som är intresserade av politik är möjligheterna otroliga, men 

för de med mindre intresse blir det bara förvirrande och för mycket information att ta del av, 

vilket skapar passivitet och ignorans inför politik. Media och internet är också en relativt ny 

plattform där ungdomar har möjlighet att kommunicera med varandra på ett nytt sätt som inte 

fanns förr. Det går att skapa en kommunikation och “möta” kompisar som du annars inte skulle 

ha möjligheten att diskutera med. Det behövs dock mer forskning som undersöker denna 

utveckling om politiskt engagemang. Politiskt intresse kan avspegla sig på de utbildningsval som 

unga människor gör. Vi tror till exempel att om man studerar samhällsvetenskapliga program på 

gymnasiet är man mer intresserad av samhället och politik, vilket kan leda till att den politiska 

kommunikationen mellan eleverna blir en naturlig del av vardagen samt ökar kvaliteten på 

diskussionen, jämfört med studenter på estetiska linjer eller naturvetenskapliga program. Därför 

tror vi att det vore intressant att undersöka om politiskt intresse skiljer sig mellan 

gymnasieprogrammen? I resultaten från denna studie förekommer inga skillnader mellan könen. 

I studien har man utgått ifrån att killar diskuterar med killar och tjejer med tjejer men hur ser det 

ut i en klassrumssituation? Där borde det vara en naturlig plats för eleverna att diskutera sådana 
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här typer av frågor med varandra. Därför vore det intressant att undersöka om tjejer kan påverka 

killar att bli mer lika i sina åsikter eller om killar har större förutsättning för att påverka tjejer att 

bli mer lika killarna? Verkligheten ser ut på det viset att man diskuterar mest med någon från 

samma kön, men i det jämnställda samhälle vi lever i idag i Sverige vore det kanske önskvärt att 

man i skolan jobbar mer med att öppna upp för diskussioner även mellan könen. Skapar man en 

grund för detta i skolan blir det mer naturligt för ungdomarna att även göra det utanför skolan på 

sin fritid. Ungdomarnas ålder i studien är 16-17 år vilket är en ungefärlig ålder då man utvecklar 

ett abstrakt tänkande. Vidare vore det intressant att undersöka om utvecklingen och intresset 

fortsätter att öka med stigande ålder eller om det stagnerar. 

Några funderingar inför framtida studier. Vad kan man använda de resultaten som vår 

studie har bidragit med i praktiken? Hur kan man genom skola bland annat jobba för att skapa ett 

större engagemang för politik? Utifrån positiva perspektiv med fokus på självständiga och 

demokratiska medborgare kan man se resultaten som en möjlighet, där individer väljer att gå en 

egen väg och utveckla samhället och politiken. Hur kan man öka och förbättra kommunikationen 

mellan kamrater genom de andra tre agenterna: skola, media och föräldrar för att öka det 

politiska intresset? 
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