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Pressmeddelande 
 
Gymnasieelever informerar sig om personval inför Ungtval.se den 15 april. 
 
Sveriges gymnasieelever har möjligheten i år att påverka sin situation genom ett 
brett samarbete med demokratirådet, Aftonbladet, LO och bl.a. partierna på 
hemsidan www.ungtval .se 
 
På Rudbecksgymnasiet i Tidaholm informerade sig eleverna i 
Samhällsprogrammets årskurs 2 om hur politikens villkor genom att bjuda in 
moderatpolitikern Peter Friberg, för att han under en timma skulle vara så neutral 
och opolitisk som det går att vara som partiföreträdare. 
 
Peter gick igenom hur hela valprocessen går till inom partierna med nomineringar, 
interna provval, stämmor och slutliga listor till de olika valen. Därefter samtalade 
han och eleverna om hur viktigt det är att ungdomar engagerar sig i de olika frågor 
som berör dem och att vara med i ett politiskt parti är ett sätt. Andra sätt är att ta 
direktkontakt med de företrädare som finns inom de olika politiska nivåerna; 
kommun, landsting och riksdag.  
 
Just när det gäller att komma i kontakt med ett parti eller en företrädare var nästa 
stora område som eleverna var nyfikna på. Idag finns Internet och ett antal 
hemsidor med information, och här kan man hitta såväl partiernas information som 
kontaktvägar.  
- E-post är ett smidigt sätt, tycker Peter Friberg, och förklarar varför;  
- Du kommer i direktkontakt med mottagaren oavsett tidpunkt på dygnet och kan 
föra ett första samtal genom att maila varandra, därefter kan man talas vid i telefon 
eller över en kopp kaffe på stan. 
 
Ett intressant sista ämne var PERSONVAL och Peter som var med redan i valet –
98 som personvalkandidat med reklammaterial och egen hemsida, förklarade för 
eleverna såväl fördelar som nackdelar med just personval. Trots de nackdelar som 
finns med att kanske de mest karismatiska och PR-kunniga kan tränga sig fram så 
anser Peter att både väljare och partier vinner på att de politiska budskapen 
kommer ut genom fler kanaler. En annan stor fördel är att man skapar en relation 
mellan väljare och den politiske företrädaren. 
 
För att personifiera den timmes ”korta” samtalet så fick eleverna avslutningsvis se 
prov på hur en personvalskampanj kan gå till och Friberg visade dem hur hans 
egen personvalssida på Internet ser och hur billigt går att driva en kampanj med lite 
egen praktisk kunskap. 
 
- Det är härligt med så här engagerade ungdomar och som ställer så många frågor 
när man träffar dem, sa Peter Friberg efter mötet med eleverna.  
Även skolungdomarna och deras lärare ansåg att mötet hade varit upplysande och 
skett på ett så opolitiskt sätt som det hade varit möjligt. 
 
Jag hoppas att många skolor runt om i landet satsar på Ungtval.se och försöker 
sprida vikten av det politiska arbetet, avslutar Peter Friberg (m) dagens besök. 
 


