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Abstract 
 
C-essay in political science by Anna Bryntesson 
Supervisor: Michele Micheletti 
Spring 2006 
 
“Young municipality politicians - Why some young people become municipality 
politicians, how they think it is and  
what they think should be done to engage more young people in politics?” 
 
The Swedish municipalities have problem with that they doesen´t have many politicians 
under 30 years. Many of the young people who become politicians drop out after a short 
while. The conclusion of this is that the Swedish municipalities have problems to engage 
young people in politics.  
 
The purpose of this essay is to study and try to find out what young people think about 
politics? This is done with personally interviews with 7 young municipality politicians 
from the municipality of Eda.  
 
The specific research questions are: 
 

• Who are they which became young municipality politicians? 
• What was the reason that they became politicians? 
• How do they look at municipality politics? 
• Which roll and function does the young people have as a municipality politician? 
• What do they think should be done to get more young people to engaged in 

politics and become a municipality politician? 
 
The young Eda politician is a girl living in a house in the country and she has middle 
education. Many of the young politicians in Eda has become politicians because their 
parents has asked them if the want to be a politician. They think that politics is hard but 
fun. Their roll is to look at think in a new way. Politicians need to go to schools and tell 
the kids in school what they do a a politician to try to make young people more intrested 
in politics. The teory that is more usually that men is engaged in politics than womans 
isn´t right in Eda. Because there among the young peolpe more womans than men are 
engaged.  
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1. Inledning 
 

Grunden till mitt forskningsområde kommer från när jag läste en bekants D-uppsats i 

Statsvetenskap och i slutet av hennes uppsats i framtida forskningsfrågor fann jag ett 

intressant ämne att forska om nämligen hur kommunerna ska få fram nya unga politiker. 

Efter lite funderande på hur ämnet skulle beröras har jag hittat min del av 

forskningsområdet just kring unga kommunpolitiker.   

 

1.1 Ämnesval  

 

Nästan hundra av de svenska kommunerna saknar ledamöter i kommunfullmäktige som 

är under 30 år. Till detta kan läggas uppgifterna om att var fjärde av de yngsta 

ledamöterna har lämnat sitt uppdrag efter halva mandatperioden, slutsatsen blir att 

politiken saknar och har svårt att rekrytera unga kommunpolitiker. Uppgifterna kommer 

från en undersökning som publicerades i Dagens samhälle den 16 december 2004.1  

 

Trots att det är både unga och gamla som fattas i politiken är det de ungas bristande 

intresse som har blivit en stor fråga i media.2 Ett exempel kommer från våren 2005 då det 

uppdagades att SSU och andra politiska ungdomsförbund hade vilselett medlemssiffrorna 

för att det skulle se ut som de hade fler medlemmar än i verkligheten. Denna upptäckt 

visar att även ungdomsförbunden har svårt att rekrytera nya medlemmar och det är trots 

allt i ungdomsförbunden de flesta partiaktiva ungdomarna finns. 

 

Partiaktivitet är en kollektiv deltagarform och när intresset för denna deltagarform 

svalnar, ökar istället intresset för de individuella deltagarformerna som kontakter och 

manifestationer.3 En orsak till det svalnande intresset kan vara att politikermisstron har 

ökat. Det finns skillnader i politikermisstron, klass och utbildning har en avgörande roll 

                                                 
1 www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=6783 2005-04-07 
2 Sörbom Adrienne, Vart tar politiken vägen?, s.15 
3 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap, 1998, s.73 
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då misstroendet mot politiker är större bland de lågutbildade i de lägre samhällsgrupperna 

än hos högutbildade personer.4   

 

Om nedgången i antalet politiskt aktiva fortsätter som den har gjort de senaste 15 åren, 

vilket är en halvering av de partiaktiva börjar situationen se allvarlig ut.5 Även om både 

valdeltagandet och partiaktiviteten minskar finns det fortfarande en stark tro på 

demokratin som idé, men medborgarna är kritiska till hur det politiska systemet fungerar 

och främst hur politikerna agerar.6  

 

När allt färre engagerar sig i det politiska livet genom partiaktivitet kan partierna komma 

att bli svagare och få ett försämrat förtroende bland medborgarna och detta kan få som 

följd att valdeltagandet sjunker ytterligare. Skevheter i representationen kan vara en 

bidragande orsak till att människors intresse för politiskt arbete och partimedlemskap 

minskar.7 En av den representativa demokratins grundstenar är trots allt att partierna 

bildar en öppen kanal mellan folket och de politiska makthavarna, men eftersom kanalen 

håller på att slamma igen finns det ett hot mot den representativa demokratin. För 

medborgarna finns inte denna kris på samma sätt som för partierna då medborgarna alltid 

kan engagera sig i någon av de andra deltagarformerna.  

 

Risken finns att beslut som fattas av politikerna riskerar att bli sämre om politikernas 

åldersstruktur inte står i proportion till befolkningens åldersstruktur. Därför är idealet att 

politiken ska spegla samhället, så om samhället består av 20 % medborgare i åldern 18-

30 år så ska också det politiska livet bestå av 20 % politiker i åldern 18-30 år. Detta är 

väldigt svårt att uppnå men det kan alltid vara ett mål. Återväxten av politiker påverkas 

om inte unga rekryteras in i politiken. Om nyrekryteringen inte blir bättre kan 

utanförskapskänslan bland unga förstärkas och de äldre väljer varandra i 

nomineringsprocesser därför att det inte finns några unga att nominera. Om det finns få 

                                                 
4 Sörbom Adrienne, Vart tar politiken vägen?, 2002, s. 7 
5 SOU 2001:48, Bilagor, s.17 
6 Sörbom Adrienne, Vart tar politiken vägen?, s.21 
7http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=369&A=4322&FileID=56638&NAME=kommunpolitikern%

5Fvem%5Far%5Fdet.pdf 2005-03-30 
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unga inom politiken finns det heller ingen som driver de ungas intresseområden så som 

ungdomsgårdar och andra fritidsaktiviteter utan de kan komma att glömmas bort. Då 

kommunfullmäktige är ett direktvalt organ i kommunen och partierna själva nominerar de 

som de vill ska företräda partiet är det viktigt att de nominerar personer ur de 

underrepresenterade grupperna för att fullmäktige ska överensstämma med 

valmanskåren.8 

 

Enligt den engelske sociologen Thomas Humphrey Marshall innebär medborgarskapet en 

rad rättigheter och skyldigheter som är indelade i tre olika element ett rättsligt, ett 

politiskt och ett socialt. Den rättsliga delen handlar om att skydda den personliga friheten 

och den sociala delen handlar om att alla ska ha rätt till en social grundtrygghet. Den 

politiska delen av medborgarskapet som min uppsats berör handlar om medborgarskapets 

rättigheter att delta i utövandet av den politiska makten. Detta betyder att alla ska kunna 

ha ett politiskt uppdrag och de som ska utse politikerna är genom allmänna val de 

röstberättigade medborgarna.9 

 

Medborgerligt deltagande är det min undersökning kommer att kretsa kring och då runt 

området partiaktivitet. Utan människor som engagerar sig politiskt blir det ingen 

demokrati om samhället ska vara uppbyggt som idag där vi väljer vilka som ska företräda 

oss genom allmänna val.  

 

Det jag vill undersöka i min uppsats är de unga som har gått mot strömmen och valt att 

engagera sig politiskt i deltagandeformen partiaktivitet. Orsaken till att det här ämnet är 

intressant att undersöka är att för att får reda på hur de unga politikerna tänker kring hur 

det är att vara politiker och att undersökningen genom denna viktiga kunskap kan 

underlätta rekryteringen av nya unga politiker. Området som ska undersökas är 

statsvetenskapligt intressant eftersom forskningen om medborgerligt deltagande är ett av 

                                                 
8http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=369&A=4322&FileID=56638&NAME=kommunpolitikern%

5Fvem%5Far%5Fdet.pdf  2005-03-30 
9 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998, s. 12 
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statsvetenskapens huvudområden 10  och ”Utan människors aktiva deltagande ingen 

demokrati.”11 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Det finns mycket forskning inom området demokrati och deltagande. Däremot finns det 

inte så mycket forskning kring ungdomar och politik hävdar Henrik Oscarsson vid 

Göteborgs Universitet.12 Här nedan kommer jag att presentera en diskussion kring den 

forskning jag har kommit i kontakt med. I huvudsak handlar forskningen allmänt om 

vilka som engagerar sig i politiken och inte specifikt ungdomar. Men eftersom ungdomar 

också har deltagit i undersökningarna så handlar det också om ungdomars engagemang.  

 

Tidigare forskning bl. a. den som presenteras i SOU 2001:48 visar att trots att det inte är 

så många som engagerar sig politiskt genom att vara aktiva i ett politiskt parti finns 

siffror på att 1/5 av landets befolkning skulle kunna tänka sig att ta ett kommunalt 

förtroendeuppdrag men att det inte är någon som tar kontakt, frågar eller uppmuntrar till 

att bli aktiv.13 Problemet verkar till stor del beror på att partierna har svårt att rekrytera 

folk till förtroendeuppdragen för att de inte når ut till medborgarna i samhället. För att 

råda bot på detta problem är det viktigt att partierna bör arbeta med att rekrytera nya 

medlemmar och aktivera de passiva medlemmarna.14 Något som främst kvinnorna anser 

vara viktigt är att det finns introduktionsaktiviteter för att kunna utföra sitt uppdrag.15  

 

Ett annat problem är att många hoppar av sina förtroendeuppdrag efter en tid dels kan de 

bero på icke-påverkbara orsaker som att personen flyttar, får en ändrad arbetssituation 

eller privata skäl.16 De som hoppar av har trots allt positiva erfarenheter av tiden som 

förtroendevald visar undersökningar. De politiska skälen till att en del hoppar av är att det 

                                                 
10 Teorell Jan, ”Demokrati och deltagande”, i Gilljam M, Demokratins mekanismer, s.323 
11 Sörbom Adrienne, Vart tar politiken vägen?, s.230 
12 SOU 1998:101, Demokratiutredningen skrift nr 5, Det unga medborgarskapet, s. 13 
13 SOU 2001:48 s. 145 
14 Ibid s. 63 
15 Ibid s. 163 
16  Ibid s. 92 
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är för lite sakdiskussion dessutom tycker de att det är för mycket partipolitik och att 

nämnden är överspelad av andra organ.    

 

1.2.1 Kön och ålder 

 

Bland de politiskt aktiva finns det skillnader mellan kvinnor och män, kvinnorna blir 

partimedlemmar senare än männen. Det är inte bara i Sverige det är kvinnorna som är 

underrepresenterade i det politiska livet utan det förekommer även i andra länder. 17 

Männens engagemang ökar inte lika mycket som kvinnornas när barnen har kommit upp i 

skolåldern. Bland de som inte har barn är det vanligare att männen är politiskt aktiva än 

kvinnorna.18 Männen är de som engagerar sig mest när det gäller partiaktivitet, men 

könsskillnaderna minskar visar undersökningar bl.a. i SOU 2001:48 . En anledning till 

detta kan vara att Sverige blir allt mer jämställt det är inte lika självklart längre att det ska 

vara kvinnan som är hemma och tar han om barnen i familjen.19  

 

Trots att 19 % av väljarkåren är unga människor mellan 18-29 år så är de kraftigt 

underrepresenterade i det politiska livet och fyrtio och femtiotalisterna kraftigt 

överrepresenterade.20 Att rösta och att delta i partiaktivitet är en tradition och plikt i den 

äldre generationen till skillnad mot den yngre generationen. Därför är andelen som röstar 

och som engagerar sig politiskt betydligt större hos de äldre än bland de yngre.21  

Få unga inom politiken gör att medelåldern bland de aktiva politikerna bara blir högre. 

Unga är inte den enda grupp i samhället som är underrepresenterad i politiken, 

pensionärerna är också underrepresenterade och inte långt ifrån diskriminerade i den 

svenska politiken.22  

 

 

 
                                                 
17 SOU 2001:48 s.79 
18 Ibid s. 32 
19http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=369&A=4322&FileID=56638&NAME=kommunpolitikern
%5Fvem%5Far%5Fdet.pdf  
20 www.btj.se/sb/FrontServlet?session=1333708&service=10&brick=AsokFulltex... 2005-04-07 
21 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998, s.82 
22Ibid, s.81 
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1.2.2 Boende 

 

Landsbygdsbor är i större utsträckning politiker än människor som bor i storstäder. I de 

större städerna är människor mindre villiga att bli politiker. Orsaker till att situationen är 

som den är kan bero på att landsbygdsbefolkningen känner varandra mer än människor 

som bor i städerna. I städerna blir invånarna en i massan och känner inte att de behöver 

bry sig om politiken det finns det andra som gör. Om man bor på landsbygden är det 

större chans att man känner någon som är med i ett parti och det är alltid lättare att bli 

aktiv politiker om det är någon i ens närhet som är politiker.23  

 

1.2.3 Utbildning, yrke och arbetslöshet 

 

Uppdragsvilligheten ökar med utbildningen. Detta innebär att de som har obligatorisk 

utbildning alltså grundskola har mindre uppdragsvillighet än de som har obligatorisk 

utbildning plus treårig fortsättningsutbildning eller mer. De lågutbildade är inte så aktiva 

och involverade som befolkningen överlag när det gäller politiska uttrycksformer men 

också att vara aktiv i föreningslivet, det slår flera undersökningar fast.24 Med lågutbildade 

menas 0-9 års utbildning alltså grundskola men det finns också medelutbilning som är 

10-12 år grundskola och gymnasiet, den högsta utbildningsnivån som benämns 

högutbildning är 13 år eller mer alltså påbyggnad på medelutbildningen med högskole 

eller univetsitetsstudier.25 I och med utbildning kommer också i regel högre lön och detta 

påverkar också vilka som engagerar sig eller inte, låg avlönade engagerar sig i mindre 

utsträckning än hög avlönade.  

Undersökningar har också visat att lågutbildade har ett större intresse för kommunal 

politik än högutbildade eftersom de är mer intresserade av rikspolitiken.26  

Privatanställda är en grupp som minskar i antal bland förtroendeuppdragen. Orsaken till 

att de privatanställda är underrepresenterade bland politikerna tros vara att speciellt 

                                                 
23Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998, s.86 
24 Ibid. s.88 
25 Ibid. s.89 
26 SOU 2001:48 s. 39  
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småföretagarna har fullt upp med företaget när arbetstiden är över för en kommunalt 

anställd person. De har inte fritid på samma sätt som en person som jobbar inom 

kommunen. Det blir i stället så att den offentliga sektorn blir självförsörjande på politiker. 

De privatanställda sysslar med sitt medan de offentligt anställda leder politiken.27 De 

yrkesgrupper som har hög andel politiker är lantbrukare och högre tjänstemän.28 Över lag 

är personer som bor på landsbygden till större andel politiskt aktiva än människor som 

bor i mer tätbebyggda områden. De som är arbetslösa engagerar sig i mindre utsträckning 

än de som har arbete. Detta kan bero på att när man är arbetslös har man så mycket annat 

och tänka på än att engagera sig och dessutom kan det vara så att det har varit ett politiskt 

beslut som har gjort att man är arbetslös och då kan misstron mot politiker vara stor.29  

 

1.2.4 Familjebakgrund 

 

Att komma in i det politiska livet kan ta olika lång tid men i inledningsskedet av sin 

politiska karriär gynnas den som har vuxit upp i en familj där det finns politiskt 

engagemang och kommunala förtroendeuppdrag. Dessa personer gynnas av de troligtvis 

redan har en del kunskap om hur politiken fungerar då man kanske har föräldrar som är 

politiker. Både familjebakgrunden och klassbakgrunden är olika faktorer som påverkar 

om en person blir medlem i ett parti och sedan hur fort personen gör karriär i partiet och i 

de kommunala förtroendeuppdragen.  

 

Den politiska socialisationen sker i dagens samhälle utanför familjen där som den tidigare 

har skett, nu sker den i stället i skolan, på fritiden och bland kompisar. Detta innebär att 

skolan har ett ökat ansvar för att få barnen intresserade av politik. Tiden då man utvecklas 

avslutas numera inte vid 18 års ålder utan den fortsätter ända upp till 30 år åldern och det 

är inte förrän här många kanske slår rot partipolitiskt och ideologiskt. Detta innebär att 

                                                 
27 www.cefos.gu.se/ycp/rr80.pdf 2005-05-10 
28 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998, s.91 
29 Ibid. s.88 
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partierna inte får ta del av de ungas samhällsengagemang utan de unga vänder de 

politiska partierna ryggen.30  

 

I skriften Kommunpolitikern - Vem är det? Målas det upp en bild av den typiske svenske 

kommunpolitikern utifrån fakta som de fått genom en undersökning med svenska 

kommunpolitiker. En typisk svensk kommunpolitiker är en gift man i 55-66 års åldern 

med svensk härkomst som har bott i kommunen mer än 10 år. Han är heltidsanställd som 

tjänsteman inom den offentliga sektorn med en hög utbildning i grunden.31  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför vissa unga blir kommunpolitiker och 

hur de tycker det är, samt hur de tänker kring hur fler unga ska kunna engageras i 

politiken.   

 

Den övergripande forskningsfrågan är: 

• Vilket förhållningssätt har unga till politik?  

 

Mina preciserade forskningsfrågor är följande:  

• Vilka är de som blir unga kommunpolitiker? 

• Vad var det som gjorde att de blev kommunpolitiker?  

• Hur ser de på kommunpolitiken?  

• Vad har de unga för roll och funktion som kommunpolitiker? 

• Vad tror de bör ske för att fler unga ska engagera sig inom politiken och bli 

kommunpolitiker? 

 

 

                                                 
30 SOU 1998:101, s.13ff  
31http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=369&A=4322&FileID=56638&NAME=kommunpolitikern

%5Fvem%5Far%5Fdet.pdf  2005-03-30 
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1.4 Definitioner 

 

Anpassningstid – om de nya politikerna skolas in i politiken och får se hur det går till på 

möten eller om de får ett förtroendeuppdrag med en gång.  

 

Effektivt deltagande - handlar om att medborgare ska ha en möjlighet att föra fram krav 

och stöd till den politiska beslutsprocessen.32 I min forskning använder jag uttrycket för 

att ta reda på hur effektivt deltagandet för de unga kommunpolitikerna är om de får vara 

med och påverka den politiska beslutsprocessen. 

 

Förhållningssätt- vad de tycker och tänker kring att vara politiker. 

 

Partiaktivitet - ”medlemskap, aktivitet och uppdrag i politiska partier samt offentliga 

förtroende uppdrag.”33  

 

Politiskt deltagande – deltagandet är indelat i fyra olika delar där man deltar i det 

politiska livet antingen själv eller tillsammans med andra. De fyra deltagandeformerna 

som jag kommer att använda mig av är valdeltagande, partiaktivitet, manifestationer samt 

kontakter.34   

 

Politisk rekrytering – på vilka grunder personer kommer in i det politiska livet. 

 

Unga Kommunpolitiker – i ordet unga kommunpolitiker är det inte fastslaget i vilket 

åldersintervall unga finns. För att få ett kommunalt förtroendeuppdrag måste personerna 

ha fyllt 18 år. Därför kommer den undre åldersgränsen att vara 18 år. Det måste också 

finnas en övre åldersgräns och olika undersökningar har olika åldersintervaller. Kommun 

och landstingsförbundet använder sig av uttrycket att unga är personer under 30 år i sin 

undersökning av kommunalt förtroendevalda. Ungdomsstyrelsen definierar ungdomar 

som de upp till 25 år men kan också tänka sig att de upp till 30 år betecknas som 

                                                 
32 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998, s.51 
33 Ibid. s.76 
34 Ibid. s.73f  
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ungdomar.35 Nordstedts ordbok definierar ungdomar som de mellan 15-30 år. Som har 

nämnts tidigare i uppsatsen på sid. 6 så utvecklas man även efter 18 års ålder. Det kan 

fortsätta upp till 30 års ålder därför och för att en rad andra undersökningar använder 30 

år som övre åldersgräns kommer jag i denna uppsats också att göra det.  

 

I denna uppsats kommer unga kommunpolitiker definieras som personer mellan 18-30 år. 

För att få vara kommunpolitiker enligt definitionen måste de ha ett kommunalt 

förtroendeuppdrag eller ett förtroendeuppdrag i partiet och vara bosatta i kommunen. 

 

1.5 Metodiskt tillvägagångssätt   

 

När idén om att skriva om unga människor som är politiker hade väckts började jag 

fundera på hur jag skulle få ner ämnet till en nivå så att idén var genomförbar på 

Statsvetenskapens C-nivå. Då kom jag fram till att jag ville fråga unga kommunpolitiker 

hur det är att var ung och kommunpolitiker samt hur de blev politiker. Det bästa sättet 

tyckte jag var att intervjua dem i stället för att göra enkäter vilket var mitt andra alternativ. 

Jag ville genom intervjuerna försöka få ett grepp om vilka de unga kommunpolitikerna i 

kommunen var.  

 

1.5.1 Material och Metod 

 

Uppsatsen kommer att bli en respondentundersökning eftersom det först och främst är 

svarspersonerna och deras tankar som är mitt studieobjekt.36 För att få fram information 

från svarspersonerna som är relevant för att svara på forskningsfrågorna kommer 

personliga intervjuer att användas som insamlingsmetod.  

 

Anledningen till valet av personliga intervjuer och inte enkäter som insamlingsmetod, 

beror på att det är lättare att få en större svarsfrekvens vid intervjuer. Risken är stor att 

svarsenkäterna uteblir vid enkätundersökning. Dessutom är det mycket arbete och 

                                                 
35 www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=6783 2005-04-07 
36 Esaiasson Peter (m.fl.), Metodpraktikan, 2004, s.254 
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kostsamt att skicka ut påminnelser. Vid intervjuer går det alltid att ställa följdfrågor om 

svaren på en fråga inte är till belåtenhet. Denna möjlighet finns inte vid utskick av 

enkäter. Vid intervjuer går det också att avläsa intervjupersonernas kroppsspråk vilket 

kan leda till att intervjupersonerna ses på ett annat sätt än om de bara hade tolkats genom 

enkätsvaren. Dessutom är det intervjupersonerna som svarar på frågorna och ingen annan 

vilket är en risk vid utskick av enkäter. Genom att använda semistrukturerade frågor i 

intervjuerna är det lättare att analysera intervjuerna utan att svaren blir för olika, där det 

inte går att dra några slutsatser.37  

 

Metodpraktikan rekommenderar att telefonintervjuer inte bör vara längre än 10-15 min 

och eftersom intervjuerna uppskattningsvis skulle ta längre tid än så kommer 

telefonintervjuer inte att användas som metod. Intervjumetoden kommer i stället att bli 

personliga intervjuer då intervjupersonerna och intervjuaren träffas och det är lättare att 

göra en bild av intervjupersonen samt att möjligheten till kontroll är större vid öga mot 

öga intervjuer.38  

 

När det blev bestämt att intervjumetoden personliga intervjuer skulle användas 

kontaktades intervjupersonerna via telefon och de blev tillfrågade om att vara med i 

undersökningen, eftersom frågorna inte var färdiga presenterades ämnesområdena inom 

vilka frågorna ska ställas. Alla ville vara med så de blev kontaktade igen via telefon, då vi 

bestämde tid för intervjun. De tillfrågades också om de gick med på att bli inspelade  

enbart för min egen skull. När vi skulle bestämma plats för intervjun blev de tillfrågade 

om de ville komma till mig eller om jag skulle komma till dem för att intervjun skulle bli 

så ostörd som möjligt. Anledningen till intervjuer i mitt hem var att de inte skulle känna 

sig tvingade att släppa in en okänd person i deras hem därför fick de välja på att vara hos 

mig eller att jag kom till dem. Tre av intervjuerna är gjorda hemma hos mig, tre intervjuer 

är gjorda hemma hos intervjupersonerna och en intervju är gjord på intervjupersonens 

arbetsplats. Intervjun på arbetsplatsen med en person var på förslag av intervjupersonen 

                                                 
37 Esaiasson Peter (m.fl.), Metodpraktikan, 2004, 258 ff 
38 Ibid. s. 261 
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och vi satt ostört i ett grupprum på intervjupersonens jobb. Intervjuerna gjordes under 

vecka 20 samt en intervju på måndag i vecka 21.  

 

Intervjueffekter kan hända vid alla intervjuer, svarspersonen kan bli påverkad av 

intervjuaren både medvetet och omedvetet. Dessutom kan intervjuaren anpassa sig till 

svarspersonens sida. Även om frågorna verkar självklara är det inte säkert att andra 

människor tolkar dem rätt utan kanske på ett annat sätt än det var tänkt. Då är personliga 

intervjuer bra för då kan frågorna förklaras om det märks på intervjupersonen att den inte 

förstår frågan. Om intervjupersonen inte förstår varför en viss fråga har ställts kan detta 

besvaras vid intervju och inte vid enkätutskick.39  

 

Jag anser att mina källor är tillförlitliga då flera av dem har kommit fram till ungefär 

samma slutsatser när det gäller kommunpolitiker om vilka de är och hur situationen för 

dem ser ut. Källmaterialet har i huvudsak bestått av SOU undersökningar som ingår i 

demokratiutredningen. Min reliabilitet har stärkts genom att jag spelade in mina 

intervjuer och inte förde anteckningar. Därför tror jag att någon skulle kunna genomföra 

samma undersökning på samma material och få samma resultat som jag har fått. 

Validiteten anser jag vara god då jag har fått svar på mina forskningsfrågor, att jag har 

undersökt det jag skulle undersöka. Visst finns det brister men de anser jag att det är svårt 

att undvika då man gör intervjuer, där människor kan tolka frågorna olika trots att de ska 

vara bättre att göra intervjuer än enkäter på den biten. För att få fram jämförbara svar på 

frågorna måste man vara en bra intervjuare som kan pressa ip på uppgifter.  

  

1.5.2 Avgränsning 

 

Den första avgränsningen är att jag bara kommer att intervjua unga kommunpolitiker i 

åldern 18-30 år.  

Anledningen till att studien kommer att genomföras just i Eda Kommun är att det sägs att 

i små enheter är demokratin bättre än i stora. I små demokratier kan ”gräsrotsdemokratin” 

frodas mer. Litenhet gör det möjligt känna många invånare och kunna sätta sig in i deras 

                                                 
39 Esaiasson Peter (m.fl.), Metodpraktikan, 2004, s.261 f 
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situation och förstå deras problem.40 Trots att detta inte är fallet med Eda kommun så är 

ändå kommunen liten och det är mer närhet än en stor kommun som grannkommunen 

Arvika kommun med 26 275 invånare.41 Det är större sannolikhet att man känner någon 

politiker i en liten kommun än i en stor kommun. I små demokratier finns det större 

möjlighet för medborgarna att medverka på ett effektivt sätt i besluten.42  

 

I en svensk studie som presenteras i Dahl och Tuftes Size and democracy konstateras att 

deltagande och effektivitet nås främst i kommuner med ett invånarantal mindre än 10 000 

invånare.43 Anledningen till att just den storleken på kommuner är den bästa för att 

demokratin ska fungera, är att medborgarna är direkt involverade i politiken vilket det 

finns en större sannolikhet för att de är i en liten demokrati jämfört med en stor demokrati.  

 

Detta för att det i en liten kommun har konstaterats att en större andel medborgare som 

röstar i valet anger att de ofta diskuterar lokala problem. Denna beskrivning stämmer bra 

överens med Eda Kommun där det bor under 10 000 invånare i kommunen och där ett 

nedläggningsbeslut av en skola berör alla i kommunen eftersom det nästan alltid är så att 

varje kommuninvånare känner någon som har drabbats av detta beslut. Eftersom 

kommunen är en glesbygdskommun förekommer det då och då nedläggningshot mot 

någon av kommunens bygdeskolor. Det är inte bara skolnedläggningar som har varit på 

tapeten utan även andra besparingar som har beslutats om att genomföras då kommunen 

under de senaste åren har haft det kärvt ekonomiskt sett.  

 

Efter avgränsningen till att undersökningen skulle handla om Eda Kommun var det inte 

svårt att göra ett urval bland de unga politikerna. De är så få att det går att göra intervjuer 

med alla. De unga kommunpolitikerna mellan 18-30 år i Eda Kommun är 7 stycken den 

yngsta är född 1982 och den äldsta är född 1975. Det finns två killar och resten alltså fem 

stycken är tjejer. De partier som är representerade av de unga politikerna är det lokala 

partiet Hela Edas Lista, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Tre är 

                                                 
40 Dahl R.A, Tufte E.R, Size and democracy, 1973, s.5 
41 www.arvika.se/kommunfakta/stat_scb/sida1.html 2005-05-30 
42 Dahl R.A, Tufte E.R, Size and democracy, 1973, s.13 
43 Ibid. s.63ff 
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medlemmar i Hela Edas Lista, två är socialdemokrater och en är kristdemokrat och en är 

centerpartist. 

 

Det finns med största sannolikhet andra kommuner som också skulle passa in på den här 

beskrivningen men eftersom Eda Kommun är min hemkommun och personliga intervjuer 

skulle genomföras hade jag inte resursmässiga möjligheter att genomföra undersökningen 

på den här nivån i en annan kommun. Dessutom tror jag att det lokala partiet som finns i 

Eda Kommun kan vara intressant att undersöka och jämföra med de traditionella 

partierna eftersom de har en ungdomsprofil i sitt parti. De hade tre unga med på tio i 

topplistan till valet 2002. 

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 är inledningskapitlet som ska introducera läsaren i ämnet. I kapitel 2 beskrivs 

de teorier som ska användas för att svara på forskningsfrågorna. Sen i kapitel 3 

presenteras den politiska situationen för politikerna i Eda Kommun samt en övergripande 

kommuninformation. Kapitel 4 innehåller en redovisning av intervjuerna. Slutligen följer 

kap 5 där resultatet av intervjuerna sammanfattas och analyseras.  
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2. Teoretisk ansats  
 

I det här kapitlet presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för svaren på 

forskningsfrågorna.  

 

2.1 Politiskt deltagande 

 

Politiskt deltagande är enligt Adrienne Sörboms avhandling Vart tar politiken 

vägen? ”något försök att påverka samhället. Initiativ som enbart rör den egna personen 

eller den egna familjen ingår inte”.44  Enligt denna definition behöver inte ett politiskt 

handlande ha med något politiskt parti eller organisation att göra. Visserligen är det en 

vid definition men den fångar upp politiskt deltagande som inte sker i traditionella former 

som engagemang i politiskt parti. En stor nackdel är att nästan alla handlingar kan tolkas 

som politiska. Men definitionen kommer att användas ändå för att påvisa att politik inte 

bara förekommer genom partiaktivitet. 

 

Politiskt deltagande som kanske inte alltid ses som just politiskt deltagande är de aktioner 

som syftar till att förändra på en kollektiv nivå. Dessa aktioner kan t ex vara att bojkotta 

vissa varor som t ex regnskogstillverkade trädgårdsmöbler eller inte köpa varor som inte 

är KRAV märkta, skriva insändare i den lokala tidningen och bära ett märke som visar 

ens åsikt.  

 

Det finns två orsaker som visar att det politiska deltagandet är viktigt för medborgarna, 

nämligen att medborgarna kan få fram sina åsikter genom att vara med i det politiska 

deltagandet. Den andra orsaken är att det politiska deltagandet har en uppfostrande effekt, 

medborgarna blir demokratiserade dvs. de har demokratin som ideal. Traditionellt sett har 

statsvetenskapen varit mycket intresserad av att studera valdeltagande men valdeltagande 

                                                 
44 Sörbom Adrienne, Vart tar politiken vägen?, s.11 
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är bara en del av det politiska deltagandet.45 Det finns nämligen fyra formerna av politiskt 

deltagande vilka är, valdeltagande, partiaktiviteter, kontakter och manifestationer.46  

 

Tabell 2.1 Det politiska deltagandets fyra former 

 Den representativa 
demokratin 

Andra kanaler än den 
representativa 

 
På eget initiativ 

 
Valdeltagande 

 
Kontakter 
 

 
I organiserad form 

 
Partiaktivitet 
 

 
Manifestationer 

   47 

I samband med att man bestämmer sig för att delta politiskt måste det också tas ett beslut 

för att antingen delta individuellt eller på kollektiv nivå samt i den representativa 

demokratin eller om man vill verka i andra kanaler än den representativa. Det går även att 

delta i olika grupper samtidigt.  

 

Att delta på individuell nivå är genom valdeltagande då den medborgare som är 

röstberättigad avlägger en röst i allmänna val. Kontakter är också ett enskilt deltagande 

det innebär att personer kontaktar offentliga tjänstemän, organisationer, politiker, 

massmedia och rättsväsendet för att föra fram sin åsikt och försöka få inflytande i någon 

samhällsfråga. Kontakter är inte lika knutet till medborgarskap och röstberättigande som 

valdeltagandet är. Manifestationer är att man som enskild person deltar på en kollektiv 

nivå där flera människor försöker påverka i någon samhällsfråga genom namninsamling, 

penninginsamling, bojkotter, kampanjmärken, demonstrationer och arbete i lokala 

aktionsgrupper. Partiaktivitet sker också på den kollektiva nivån men som även kallas 

organiserad form av deltagande. I partiaktivitet är en person medlem och aktiv i ett 

politiskt parti, i partiet har personen förtroendeuppdrag och offentliga 

förtroendeuppdrag.48 

 

                                                 
45 Goldmann Kjell, Statsvetenskapligt lexikon, 1997, s.219 
46 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998, s.73 
47 Ibid. s.74 
48 Ibid. s.76 f 
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Samtidigt finns det deltagande inom den representativa demokratin och deltagande i 

andra kanaler än den representativa. Deltagande i den representativa demokratin är 

valdeltagande och partiaktivitet i andra kanaler finns det kontakter och manifestationer.49  

 

Ett mönster uppstår. Det är de former för politiskt deltagande som kräver minst 

engagemang som ökar. De deltagarformer som kräver mer tid och en större arbetsinsats 

är de deltagarformer som stagnerar eller går tillbaka. Deltagandet i den representativa 

kanalen går tillbaka eller stagnerar och deltagandet i andra kanaler än den representativa 

kanalen ökar.50  

Enligt demokratirådets studier har stagnation och tillbaka gång förekommit i tre av 

deltagandeformerna men är mest påtaglig i formen partiaktivitet. Den deltagarform som 

har gått mot strömmen och ökat i betydelse är manifestationerna.51  

 

2.2 Politisk rekrytering 

 

Deltagandets orsaker utgörs av tre faktorer nämligen resurser, incitament och den 

socioekonomiska statusen. Här nedan kommer jag att beskriva dessa: 

 

I 

Den socioekonomiska statusen är viktig att väga in när man tittar på vilka som kan bli 

politiker.  Den socioekonomiska statusen handlar om vilken utbildning och inkomst de 

har samt om de har sysselsättning eller om de är arbetslösa. Familjebakgrund, tidigare 

skolerfarenheter är också sådana förhållanden som påverkar om en person blir politiskt 

aktiv eller inte. Om föräldrarna först och främst är politiskt aktiva är risken ganska stor 

att barnen också blir politiker.52  

 

 

 
                                                 
49 Petersson Olof (m.fl.), Demokratirådets rapport 1998 - Demokrati och medborgarskap, 1998,s.73 ff 
50 Ibid. s.56 
51 Ibid. s.74 
52 Brady H. ( m.fl.) Beyond SES: A resource model of political participation, American political science 
review, vol. 89, No. 2, s.271 
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II 

Tabell 2.2 Deltagandets orsaker 

 

Resurser 

 

Incitament 

 
53 

 

A 

De tre olika resurserna är fysiskt kapital, human kapital och socialt kapital.  

 

Fysiskt kapital är alla de materiella tillgångar som en individ har. Det som man räknar till 

de materiella tillgångarna är inkomst, förmögenhet, och privategendom. Även innehav av 

mobiltelefon och TV och annan kommunikationsutrustning bör också räknas med. Tid är 

också en resurs som behövs för att kunna delta och därför ska tid också räknas som en 

materiell nyttighet, då ”tid är pengar”54 Tid är viktigt att för att bli politiker, innan mötena 

där besluts ska tas ska handlingar läsas in för att vara förberedd. Pengar är viktigt i de 

flesta länder då det bedrivs dyra valkampanjer. Pengar har visat sig vara viktigt även i 

Sverige då de med hög inkomst deltar i större utsträckning än låg inkomsttagare.  

 

Human kapital är mänskliga färdigheter och inom politiskt deltagande kan man urskilja 

utbildning, kunskaper och färdigheter som förklaringsfaktorer till politiskt deltagande. 

Forskning har visat att det är fler högutbildade än lågutbildade som är politiskt aktiva.   

 

Socialt kapital handlar om sociala nätverk som en social resurs. Sannolikheten för att 

rekryteras till politiskt deltagande ökar om man har tillgång till ett socialt nätverk. Starka 

personligheter som är bra på att prata, skriva och leda möten och grupper har fördel av 

dessa egenskaper om de blir politiskt aktiva.55  

 

 
                                                 
53 Teorell Jan, ”Demokrati och deltagande” i Gilljam M, Demokratins mekanismer, s. 334 f 
54 Ibid. s. 334 
55 Ibid. s. 334  
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B 

Incitament behövs också för att möjliggöra deltagande då resurser inte är det enda som 

möjliggör deltagande. Dessutom kan det finnas andra incitament bakom ett politiskt 

deltagande nämligen att den politiskt aktive är ute efter makt, pengar, inflytande eller 

status. Även om man har dessa förutsättningar som har angivits ovan måste personen som 

ska rekryteras till ett politiskt deltagande ha en önskan om att vilja och att kunna delta.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ibid. s. 335 
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3. Eda Kommun 

 
I detta kapitel kommer jag att presentera övergripande kommuninformation och det 

politiska livet i den kommun som jag ska undersöka. Först presenteras lite allmän 

information om kommunen som geografiskt läge och hur många invånare som bor i 

kommunen. Sedan kommer jag att beskriva det politiska klimatet i kommunen, vilka 

partier som finns i kommunfullmäktige och medelåldern på politikerna osv.  

 
3.1 Kommuninformation  

 

Eda Kommun ligger i västra Värmland och angränsar till Norge i väst samt Arvika och 

Årjängs kommuner på den svenska sidan. Kommunen har en yta på 825 km2 och ligger 

mellan Karlstad och Oslo då det är 10 mil till Karlstad och 12 mil till Oslo. I kommunen 

bor det 8642 invånare och av dessa är 1053 personer mellan 18-30 år.57 Kommunen är en 

traditionell bruksortskommun där många av männen får sina arbeten genom 

verkstadsindustrin. Kvinnorna jobbar främst inom den kommunala sektorn eller 

landstinget. Andelen ungdomar under 26 år som går vidare till högre studier vid högskola 

eller universitet är lägst i landet. Endast 17,2 % av männen och 36,2 % av kvinnorna går 

vidare till högre studier vilket ger en siffra på 26,6 % för båda könen.58  Kommunen 

präglas av en stark Norgehandel eftersom kommunen ligger nära norska gränsen. Det 

finns tre tätorter i kommunen, Charlottenberg, Åmotfors och Koppom. Charlottenberg 

har blivit något av kommunens centrum där kommunhuset finns beläget och då 

Charlottenberg står för huvuddelen av Norgehandeln i kommunen.  

 

I kommunen finns sex grundskolor, varav tre är bygdeskolor och en av dessa tre 

bygdeskolor är en friskola. Eda kommun har ett litet utbud av gymnasieprogram och 

konsekvensen av detta blir att de ungdomar som inte vill läsa något av de programmen 

som kommunen kan erbjuda måste söka till gymnasieskolor utanför kommunen och då 
                                                 
57 Utdrag ur Eda Kommuns invånarregister 2005-05-19 
58 http://web2.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/2005/051221.shtml  2006-01-02 
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främst till Arvika som ligger närmast då de har ett större utbud av gymnasieprogram.  

Detta gör att Eda kommun förlorar många ungdomar till Arvika då en del flyttar till 

Arvika redan under gymnasietiden och fler flyttar dit efter studenten.  

 

3.2 Den politiska situationen  

 

I kommunen finns 135 politiker och av dessa är endast 7 personer, 5,2 % i åldern 18-30 

år.59 Av befolkningen i hela kommunen mellan 18-100 år är 15 % mellan 18-30 år. Detta 

innebär att gruppen 18-30 år inte har så många representanter bland politikerna som de 

skulle ha om politikerna skulle stå i proposition till befolkningen. Om detta mål ska 

uppfyllas behövs det ytterligare 20 unga politiker i Eda kommun i åldern 18-30 år. Ännu 

fler behövs om de unga politikerna skulle representera den stora skaran kommuninvånare 

som inte har uppnått rösträttsålder alltså de under 18 år. Medelåldern bland politikerna i 

Eda Kommun är hög och ligger på 55 år. 60  I Sverige 1999 var medelåldern bland 

kommunpolitikerna 50 år.61   

 

Bland de förtroendevalda i kommunen finns sju partier representerade nämligen 

socialdemokraterna, vänsterpartiet, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, 

moderaterna och det lokala partiet Hela Edas Lista (hel). I förra valet 2002 gick Hel 

tillbaka och centerpartiet fick fler röster. Valdeltagandet i valet 2002 var 67,6 %.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Utdrag ur Förteckning över förtroendevalda i Eda kommun 2005-05-19  
60 Telefonintervju med Henrick Asp informationsansvarig på Eda Kommun 2005-03-18 
61 SOU 2001:48 
62 www.eda.se/Mandatfordelning.asp 2005-05-25 
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Tabell 3.1 

Mandatfördelning efter valet 2002 
 

Socialdemokraterna                       18 (43,1%) 

Vänsterpartiet                                1 (3,3%) 

Totalt                                             19 

 

Centerpartiet                                  11 (25,1%) 

Moderaterna                                   3 (7,5%) 

Folkpartiet                                      2 (5,2%) 

Kristdemokraterna                         2 (3,6%) 

Totalt                                             18 

 

Hela Edas Lista                             4 (9,9%) 

Totalt                                             4 
63 

Kommunen har en demokratigrupp som har arbetat fram ett fungerande 

medborgarförslagssystem. Medborgarförslag innebär att kommuninvånarna kan skicka in 

förslag till kommunen på saker som ska förändras eller förbättras. När det gäller att 

engagera fler unga inom politiken via ett sk. ungdomsråd eller ett ungdomsfullmäktige 

har de inte kommit lika långt som med medborgarförslagen. Till skillnad från 

medborgarförslaget finns det inget ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige 

utan ”ungdomsprojektet” är på planeringsstadiet.64  

 

I en tidningsartikel från 2002 publicerad i Värmlands Folkblad står det om en 18 åring 

som toppar fullmäktigtlistan för Hela Edas Lista det lokala partiet i Eda kommun.65 

Partiet profilerar sig som ett parti med ungdomsprofil och hade inför valet 2002 3 

ungdomar på topp 10 listan. Två av de tre unga politikerna har slutat när undersökningen 

                                                 
63 www.eda.se/Mandatfordelning.asp 2005-05-25 
64 Telefonintervju med Henrick Asp informationsansvarig på Eda Kommun 2005-03-18 
65 www.vf.se/newvf/docs/visa_arkiv.asp?textID=794086 2005-04-07 
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genomfördes men en finns kvar och hon har intervjuats. Resultatet efter valet 2002 

beskrivs i VF och där står det att bara halva Hela Edas Lista blev kvar efter valet.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 www.vf.se/newvf/docs/visa_arkiv.asp?textID=794086 2005-04-07 
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4. Resultatredovisning 
 

Av de 7 intervjuer som har genomförts har följande resultat kommit fram. I 

redovisningen kommer mina intervjupersoner delvis att benämnas som ip. För att ge en 

bild av vilka intervjupersonerna är kommer mina ip presenteras i nedanstående text. För 

intervjumall se bilaga 1.  

 

4.1 Intervjuperson A 

 

• Sambo 

• Föräldrarna är politiker 

• Bor i villa på landet 

• Arbetar 

• Affärsbiträde, ska arbeta inom LSS-vården. 

• Privat anställningssektorn ska bli kommunal. 

• Medelutbildning 

 

På fritiden har hon ett annat uppdrag utanför politiken och det är att nattvandra men det är 

inget politiskt projekt utan eget initiativ av kommuninvånarna.  

 

Tjejen kom in i politiken för 3-4 år sedan, innan valet 2002 via föräldrarna som är 

politiskt aktiva. Föräldrarna är också de enda i hennes närhet som är aktiva inom 

politiken. Hon anser att det var föräldrarna som gjorde att hon blev aktiv inom politiken. 

Det började med att partiet skulle starta en ungdomsgrupp och då tillfrågades hon om att 

vara med eftersom föräldrarna är medlemmar i partiet sen tidigare. Hon har varit med 

föräldrarna till Göteborg på resor ”när de har kollat på gubbar som pratar”. Drivkraften 

för henne som politiker har varit att få inflytande.  

 

Här i en landsbygdskommun tror hon inte att de är så stor skillnad mellan könen hur man 

socialiseras in i det politiska livet.  
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Hon säger att det är både lätt och svårt att vara ung inom politiken ”det är svårt när man 

bara får komma in så, och ska vara med, det tar ett tag att fatta, men annars är det inte så 

svårt”. Men hon tycker i alla fall att hon tas på allvar av de andra politikerna. Har hon 

någon åsikt och något att komma med så är de andra i partiet tysta och lyssnar. Men hon 

påpekar att hon inte har varit med så mycket på sistone. Hon är ersättare i en nämnd men 

där har hon aldrig behövt hoppa in eftersom ingen har varit borta. Men på partimötena är 

hon med ibland men då är det mest de som sitter med i nämnderna som berättar vad de 

har varit med om på mötena.  

 

Orsaken till att vissa hoppar av tror hon beror på bråk inom partierna. Eftersom hon 

berättar att bråk inom partierna är väldigt vanligt. Tidsbrist kan vara en faktor också men 

hon tror främst på att det är bråk vuxna emellan inom partierna som orsakar avhoppen. 

Om det är mycket bråk orkar inte alla med och då hoppar en del av. För att förhindra 

avhoppen har hon inget botemedel men hon tror att de som hoppar av inte passar i i 

partiet eller att de har tidsbrist så efterhand hamnar rätt person på rätt plats.  

 

Hon tycker inte att hon deltar i den politiska beslutprocessen eftersom hon inte är på alla 

möten och eftersom det är mest är redovisningar vad som har skett på nämndmöten på de 

möten hon är med på.  

 

När det gäller åldersrasismen tar hon upp att de som är svaga lätt blir överkörda och att 

det gäller att man är stark och att man måste säga ifrån annars blir det inte lätt. Hon 

känner sig sedd och accepterad av de andra politikerna över 30 år.  

 

Bilden av politik och politiker som hon fått av skolan kommer hon inte ihåg. Hon visste 

ju att föräldrarna var politiker men själv var hon inte insatt i politiken utan hon märkte 

att ”De åkte iväg på möten ibland”. Man brydde sig inte så mycket om det.” Hon 

diskuterar inte politik med kompisarna runt henne, men med de andra i hennes ålder i 

partiet diskuterar hon men hon känner inte de så bra.  

Om hon tycker att hon har något vettigt att säga tycker hon att hon får säga det. När det 

gäller nomineringsprocesser så försökte ju partiet att få in de unga så högt upp på listorna 
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som möjligt till valet 2002 men eftersom hon inte ville vara så högt upp då hon ansåg att 

hon inte hade tid till det var hon tvungen att säga ifrån. Någon anpassningstid i partiet 

innan hon fick förtroendeuppdrag hade hon inte det var ett möte hos partiets ordförande 

där de pratade igenom vad förtroendeuppdraget innebar som var anpassningstiden. När 

hon beskriver mötena är det att ”Alla pratar på en gång helst. Det är mer som ett 

kafferep…” 

 

Något projekt för att engagera fler unga håller inte partiet på med och hon har inga 

direkta förslag på hur man skulle kunna få fler unga att engagera sig. Hon tycker att 

politikerna bör göra sig mer hörda för att locka ungdomarna och hon tror att många inte 

vet vad politiken innebär.  

 

4.2 Intervjuperson B 

 

• Pojkvän 

• Mamma har varit politiker. 

• Bor i villa och lägenhet 

• Deltidsstudent på distans 

• Tidigare anställd i privat sektor 

• Medelutbildning 

 

Politiker blev hon precis som de andra intervjupersonerna innan förra valet 2002. Hennes 

mamma var vid förra valet 2002 politiker men nu har hon slutat. En stor del i att hon blev 

politiker beror på hennes mamma. Det fattades folk i partiet så partiordföranden ringde 

upp henne och frågade om hon ville vara med i barn och bildningsnämnden. Hon har den 

åsikten att hon inte tycker man kan klaga på saker och ting om man inte engagerar sig för 

att förändra detta. ”Jag tänkte att nu kan jag kanske påverka eller i alla fall säga min åsikt 

så att jag har rätt att klaga sen.” Dessutom hade hon mycket tid över och såg sin chans att 

lära sig nya saker och att träffa nya människor.  
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Några andra deltagarformer förutom partiaktivitet har hon inte deltagit i. ”Innan jag blev 

politiker tyckte jag alla politiker var otroligt tråkiga.” 

 

När det gäller den kommunpolitiska nivån tror hon inte att det är så stor skillnad på hur 

män och kvinnor kommer in i det politiska livet. I den nämnd hon sitter med i är det 

blandat både kvinnor och män och det är inte någon nämnd det bara finns kvinnor eller 

bara män. Dessutom tycker hon att det är jämställt i nämnden, kvinnorna kommer tilltals 

lika mycket som männen men hon påpekar att det också beror på hur kvinnan är.  

 

När vi kommer till frågan om hur det är att vara ung inom politiken så svarar hon, ”För 

mig att vara ung så är det faktiskt väldigt bra.” Men hon känner lite frustration över att de 

andra politikerna är gamla och kan mycket, hon tror att detta hindrar de unga att komma 

fram. I partiet tycker hon att det är jättebra för där känner hon sig så pass hemma att hon 

kan säga vad hon vill utan att känna sig dum. Dessutom är det så att ”har jag frågor eller 

funderingar så kan jag bara ringa till dem och fråga och de svarar och de förklarar väldigt 

genomgående”. I nämnden känner hon sig osäkrare eftersom de som har suttit med länge 

redan kan budgetarbetet och vet vad alla siffror betyder men det vet inte hon så hon 

känner sig lite dum om hon frågar även om de andra har sagt att hon ska fråga om hon 

inte förstår. Dessutom är de som sitter i nämnden inte ”jättegamla” till skillnad från 

fullmäktige, där många av de äldsta sitter och där upplever hon att det är mycket på de 

äldres villkor. De har alltid en talan och för fram vad de tycker och tänker så där skulle 

hon inte vilja komma med något inlägg. Hon ser det som att det kretsar kring tre personer 

i fullmäktige, dels Bengt som är ordförande för HEL och Johanna som för talan för det 

borgerliga blocket och Hans-Peter som för talan för vänsterblocket. 

 

Orsakerna till att vissa hoppar av sina uppdrag tror hon beror på oenighet. Men också att 

de flyttar eller har bytt jobb. Hon har tagit upp avhoppen med en del personer men 

upplever att just den frågan är en öm punkt. Hon tror att vissa inte har så lätt att lyssna 

och att de ska rösta för eller emot saker de inte alls står för och då tror hon att en del 

slutar. Man kan ju inte alltid få som man vill eftersom partiprogrammet måste styra 

partiets åsikter. Dessutom har kommunen en jobbig ekonomisk situation där det är 
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nedskärningar och besparningar och med följderna att man måste avskeda personal och 

detta upplevs som jobbigt hos många. Varje möte går ut på hur och vart miljoner ska 

sparas.  

 

Hon tror också att det kan vara lättare att vara med i ett mindre parti, den erfarenheten har 

hon från skolan att det är lättare att diskutera i mindre grupper. I mindre grupper kan man 

lättare få fram sin åsikt än i större grupper. Förhindra avhopp tror hon inte att det går att 

göra, det kommer alltid att förekomma delade åsikter och alla kan inte alltid få sin vilja 

igenom.  

 

”Jag tror faktiskt att mina åsikter väger lika tungt som de äldres åsikter.” Detta tycker hon 

i frågan om hon känner att hon deltar på ett effektivt sätt i den politiska beslutsprocessen.  

Någon åldersrasism tycker hon inte att det förekommer bland kommunens politiker. Men 

hon känner att hon inte har så mycket gemensamt med de äldre politikerna. Trots detta 

umgås alla på kafferasterna vid nämndmötena. 

 

Accepterad och sedd tycker hon att hon är av de äldre men hon har synpunkter på dem.  

Hon tror att unga har svårt att komma in politiken när de gamla sitter kvar ”De styr inte 

men de är där.” De gamla sitter i fullmäktige och de är välkända namn och då vet 

kommuninvånarna vilka de röstar på därför tror hon unga har svårt att komma in i 

politiken. Hon tycker att det borde finnas en gräns vid 70 år att då har de gjort sitt i 

kommunen.  

 

Under skoltiden då hennes mamma blev politiker var bilden av politiker ”en gammal sur 

och grinig kärring som ljuger om allt”. Hon tyckte att de bara lovar och lovar men går 

emot sina beslut hela tiden, nu efter att hon själv har blivit politiker har hon förstått att det 

har med pengar att göra. Ingen av hennes kompisar är politiker de bara klagar säger hon 

men när hon säger att hon tycker att de ska engagera sig så vill de inte.  

 

Några förslag tycker hon inte att hon får igenom delvis för att hennes parti inte sitter vid 

makten, de har en vågmästarroll. Att hon får göra sig hörd det tycker hon. 
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I nomineringsprocesserna tycker hon inte de äldre väljer varandra, i alla fall inte i hennes 

parti. För att få fram de unga inför förra valet valde hennes parti att placera en 18 åring på 

första platsen och flera andra på topp 10 listan. Hon tror partiet förlorade röster på detta 

då det teoretisk sett kunde ha blivit så att den som var etta på listan skulle kunna ha blivit 

kommunalråd och det tyckte nog inte folk passade att ha en 18 åring som var politiskt 

oerfaren som kommunalråd.  

 

4.3 Intervjuperson C 

 

• Man och barn 

• Ingen i hennes närhet har varit politiker 

• Bor i villa på landet 

• Arbetar 

• Egenföretagare, säsongsarbetare och extraknäcker inom kommunala sektorn. 

• Kommunal och privat anställningssektor. 

• Medelutbildning 

 

Det som fick henne att bli politiker var att två närliggande bygdeskolor skulle läggas ner 

och då blev det nästan uppror i bygden och då var hon med och drev förslaget bland 

föräldrarna att starta upp en tidigare nedlagd skola som ligger mellan de 

nedläggningshotade skolorna. Detta gjorde att hon blev intresserad av ”hur det gick till 

och hur de tyckte och tänkte och jobba och så”. Drivkraften bakom hennes engagemang i 

politiken har varit att få inflytande. 

 

När det gäller andra deltagarformer uppger hon att hon inte har deltagit på andra sätt än 

genom att rösta.  

 

Hon tror att det kan vara skillnad på hur män och kvinnor kommer in i politiken.  

Med kvinnor tror hon att de blir intresserade av ett område först som att barnens skola ska 

läggas ned eller att något ålderdomshem ska rivas. ”Att det blir en slags inkörsport.” 
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De ungas uppgift i politiken tycker hon är att väga upp pensionärerna eftersom de är så 

många i Eda kommun. De unga tar in ett nytt perspektiv på saker eftersom flera av de 

gamla politikerna kanske började tidigt i sina liv med politiken och om de börjar närma 

sig 70 år kanske de behöver få lite nya synsätt på saker och ting. I barn och 

bildningsnämnden där ip sitter är det ingen förutom henne själv som är under 30 år.  

 

På möten tycker hon att hon får sin vilja fram eftersom hon är ganska påstridig av sig 

själv så de andra tvingas höra på vad hon säger. ”Ibland och ibland inte blir mina åsikter 

tagna på allvar men jag ger mig inte.” Men det är först nu hon har börjat känna sig 

säkrare på hur det går till eftersom hon inte har haft den kunskapen tidigare. De äldre är 

väldigt viktiga i partierna, det är de som driver partierna eftersom de har traditionen att gå 

på möten som inte den yngre generationen har.  

 

Att vissa hoppar av sina uppdrag tror hon kan bero på att det är tufft att vara politiker, 

ibland kanske man har missuppfattat information. I små kommuner är det extra jobbigt 

eftersom man kanske ska ta beslut som drabbar sin familj ”… det är tufft att sitta, du tar 

ett beslut som gör att halva din släkt blir arbetslös i princip”. Avhoppen kan också bero 

på protest mot någonting eller så räcker inte tiden till då uppdragen tar tid. Hon har inget 

förslag på hur avhoppen ska minskas.  

 

Att det förekommer åldersrasism i kommunen tycker hon inte, men hon nämner att det är 

stor ålderskillnad speciellt i kommunfullmäktige. De yngsta tror hon inte alltid förstår 

vad som händer och de är för osäkra för att ställa sig upp och fråga och säga vad de 

tycker. Hon tror inte att de äldre tycker, att de yngre är osäkra de som är åldersmässigt i 

mitten försöker att hjälpa de yngre. Trots detta känner sig ip accepterad och sedd av 

politikerna som är över 30 år.  

 

Från skolan och kompisarna har hon inte direkt fått någon bild av politiken för när hon 

gick i skolan var hon inte intresserad av politik. Ingen av hennes kompisar är politiker. 

Hon tror att barnen som går i skolan nu är mer insatta i politik eftersom det talas om 
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skolnedläggningar ganska ofta i kommunen. ”Jag levde på det glada 80-talet då var det 

inga problem med pengar.” Eftersom hon har varit med så kort tid har hon ingen direkt 

uppfattning om det är så att de äldre väljer varandra i nomineringsprocesser. Någon 

anpassningstid genomgick hon inte innan hon fick förtroendeuppdrag. Ur hennes 

synvinkel tycker hon inte att det är olika hierarkier i möteskulturerna, utan alla är på 

samma nivå.  

 

Partiet håller inte på med något projekt för att engagera fler unga inom politiken. Det 

enda som har gjorts var vid förra valet 2002 då partiet försökte få ”upp de yngsta först på 

listan till personval men det rann ju ut i sanden.” Hennes förslag på vad som behövs 

göras för att fler unga ska engagera sig politiskt är att försöka ta kontakt med unga när de 

är i åldern 22-24 år. Hon tycker att ungdomarna på gymnasiet har för mycket annat att 

tänka på än att de ska engagera sig politiskt. De ska välja skola och de har oftast inte 

stadgat sig i samhället. Hennes erfarenhet av olika projekt är att de oftast rinner ut i 

sanden efter försöksperioden, därför tror hon på andra lösningar.  

 

4.4 Intervjuperson D 

 

• Flickvän  

• Ingen i hans närhet har varit politiker 

• Bor i villa i tätort 

• Arbetar 

• Tjänsteman 

• Kommunal anställningssektor 

• Medelutbildning 

 

Politiker blev han i samband med valet 2002. Det är ingen i hans omgivning som har 

varit politiker. På fritiden är han engagerad i scouterna och har varit ordförande i en 

scoutklubb.  
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Intresset av att bli politiker väcktes först då han började jobba på kommunen, han började 

förstå hur saker och ting fungerar i en kommun. Drivkraften har varit att få inflytande 

därför sökte han själv kontakten med sitt parti eftersom han ville vara med och 

påverka ”… hur Eda Kommun skulle se ut i framtiden”. Han deltar inte politiskt mer än 

att rösta.  

 

Han tror och hoppas att det inte är så stor skillnad på hur kvinnor och män kommer in i 

politiken. 

 

När han beskriver hur det är att vara ung inom politiken så berättar han om att han fick 

mer stöd i början än han hade förväntat sig. Han tycker det är viktigt att ta på sig rollen 

som politiker på allvar och inte bara sitta och nicka med på mötena eftersom ”Politiker 

har ganska mycket att bestämma om egentligen”.           

 

Fördelningen mellan äldre och yngre i politiken i kommunen beskriver han som de andra 

att det finns många äldre och få yngre. Det är flest politiker i åldern 50 år och uppåt. I 

diskussionerna i partiet och i nämnderna tycker han att han får vara med. Men ett 

problem finns det, det är att hans parti är stort, upp emot 40 personer så han tycker det är 

svårt att hålla ordning på mötena. De som styr partiet är inte de äldsta utan det är de som 

är mest engagerade. Men han påpekar också att ”När det väl kommer till kritan och det 

ska avgöras tror jag faktiskt att de äldre som har varit med längst har en större röst.” Han 

tror att de äldre lyssnar på honom men eftersom han är ensam i sin ålder tycker han det är 

svårt att nå fram med sina åsikter.  

 

Orsaken till de många avhopp som drabbar politiken tror han beror på att många ger sig 

in i politiken utan att veta vad det riktigt handlar om. I Eda Kommun blir folk 

medlemmar i ett parti och får förtroendeuppdrag i en nämnd nästan med en gång utan att 

veta riktig hur det fungerar. Därför tror han att de kan bli frustrerade över att allting går 

sakta och att det tar tid att vara politiker eftersom handlingar måste läsas in före mötena. 

Hans idé är att inte släppa in okunniga människor så snabbt i nämnderna. Kanske ska de 

nya politikerna vara med och lyssna på nämndmöten och andra möten innan de får ett 
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eget uppdrag. Han tycker också att de äldre politikerna ska underlätta för de nya yngre 

politikerna och inte köra på i samma invanda mönster som tidigare.  

 

Han känner att han får fram sina åsikter även om det inte alltid blir som han vill. Någon 

åldersrasism tycker han inte att det förekommer i kommunen och inte någon skillnad 

mellan könen heller. Av de andra politikerna över 30 år känner han sig accepterad.  

 

Av kompisar och från skolan har han inte fått någon särskild bild av politiker. I skolan 

tyckte han att han inte att han lärde sig så mycket om den kommunala politiken trots att 

han läste samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Hans kompisar är inte 

intresserade av politik. Han tycker att han får göra sig hörd men några förslag har han 

ännu inte fått igenom detta beror på att han inte har haft några konkreta förslag. 

 

I nomineringsprocesser uppfattar han det som att det inte är de äldre som väljer varandra 

utan det gäller först och främst att fördela uppdragen efter, ålder, kön och även 

geografiskt. Någon anpassningstid genomgick han inte innan han fick ett 

förtroendeuppdrag.  

 

På frågan om det finns hierarkier på mötena svarar han att det finns en viss hierarki bland 

ledamöterna vissa uttrycker sig alltid men det är inte åldern som är faktorn för om man är 

högre upp i hierarkin eller inte. Han tycker att de som pratar mest är de som är mest 

engagerade.  

 

När det kommer på tal om hans parti gör något för att engagera fler unga i partipolitik 

svarar han att det inte förekommer någon aktivitet på det området. Men han har hört att 

det har diskuterats om att starta ett ungdomsråd i kommunen men mer än på 

diskussionsstadiet är inte frågan. Ungdomsråd tycker han är en ”bra grej”. Han tror också 

på att man måste öppna upp systemet mer eftersom det idag är väldigt instängt. Med det 

menar han att folk måste få komma och lyssna på de politiska mötena som hålls för att 

öka kvalitén men även för att locka unga till att komma och höra vilka diskussioner det är 

som pågår i kommunen. Kanske det ska till mer information eftersom han har hört att 
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många tror att man måste vara bonde för att vara med i centern, men så är ju inte fallet 

längre.   

 

4.5 Intervjuperson E 

 

• Flickvän 

• Pappa är politiker 

• Bor i villa på landet 

• Arbetar 

• Lantarbetare 

• Privat anställningssektor 

• Medelutbildning 

 

Politiker har han själv varit sedan valet 2002. På fritiden sysslar han med andra saker 

förutom politiken. Det som gjorde att han blev politiker var att hans pappa är politiker 

och det behövdes folk att fylla ut listan med. Att rösta är den enda deltagarform han 

engagerar sig i förutom politiken.  

 

Han tror det är skillnad på hur kvinnor och män kommer in i politiken, detta grundar han 

på att det är mest män i partitopparna. Men i det egna partiet tror han inte att det är 

skillnad på hur män och kvinnor kommer in i partiet.  

 

Han tycker att de unga har en viktig roll i politiken eftersom det behövs lite mer unga i 

politiken, de unga är framtiden. När vi kommer till fördelningen mellan äldre och yngre 

tror han följande ”Misstänker att det är många äldre.”. 

 

”Det är möjligt att de hör på vad jag har att säga om jag har något att säga.” 

 

Orsaken till avhopp tror han kanske beror på att en del politiker känner sig trängda, att de 

inte får fram sina åsikter. För att förhindra avhopp tror han att orsaken till avhoppen bör 

komma fram.  
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Eftersom han inte har varit så engagerad kan han inte svara på frågan om han anser att 

han deltar i politiken på ett effektivt sätt. Någon åldersrasism däremot anser han inte att 

det förekommer i kommunen då han tycker att alla får vara med oavsett ålder. Av de i 

partiet över 30 år säger han att han känner sig accepterad.  

 

Någon särskilt positiv bild av politiken från skoltiden har han inte utan då tyckte han 

politik var ”Halvtråkigt”. Det samma gäller i kompiskretsen ingen vad han vet är politiker 

och de diskuterar sällan politik. Några förslag har han inte haft och därför inte kunnat få 

igenom några. Inom partiet tycker han att han får göra sig hörd. 

 

I nomineringsprocesser tror han inte att de äldre väljer varandra och om de skulle flytta 

upp honom just för att han är ung skulle han inte vilja det. Någon anpassningstid innan 

han fick förtroendeuppdrag hade han inte utan han kom direkt in i fullmäktige för han var 

den sista på listan. 

När det gäller möteskulturerna och hierarkier tror han inte att de är stela utan att alla är på 

samma nivå.  

 

Hans parti håller inte på med något projekt för att locka unga till politiken. Men han 

berättar om att det fanns ett ungdomsförbund för hans parti i Arvika (grannkommunen) 

men att ordföranden inte var så entusiastisk därför blev det inget av ungdomsförbundet. 

Hans tips på hur partierna ska göra för att locka fler unga till politiken är att våga släppa 

fram de unga och att de som trappar ner ska fungera som mentorer till de yngre. Det 

skulle behövas en åldersgräns eller en maxtid över hur länge en politiker får ha ett 

förtroendeuppdrag.  
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4.6 Intervjuperson F 

 

• Sambo 

• Pappa har varit politiker 

• Bor i villa på landet 

• Arbetar 

• Facklig förtroendeman 

• Medelutbildning 

 

Politiker har hon varit sen förra valet, alltså 2002 och det har funnits politiker i hennes 

närhet nämligen hennes pappa. Förutom politiken är hon engagerad i facket på fritiden. 

Det som fick henne att bli politiker tror hon var att hon ville få en inblick i kommunen 

och få se vad som händer i kommunen samt att kunna få inflytande och vara med och 

påverka olika beslut. Det var andra politiker som kontaktade henne och frågade om hon 

ville bli politiker. Hon tror inte att hon hade varit engagerad om inte någon hade 

kontaktat henne det blev som en knuff i ryggen. Hon tror att hon kanske skulle ha varit 

med i ungdomsförbundet om hon inte hade blivit kommunpolitiker. Anledningen till att 

hon blev kontaktad var att politikerna hade fått hennes namn genom att hon jobbar 

fackligt. Hon röstar och det är den enda andra deltagaraktivitet som hon sysslar med.  

 

Att det skulle vara skillnad på hur kvinnor och män kommer in i politiken kan hon inte 

tänka sig.  

 

Hon beskriver det som en viktig men jobbig uppgift att vara kommunpolitiker. Jobbigt 

har hon upplevt det eftersom hon har varit med i kommunfullmäktige och det är där alla 

beslut tas, sedan ska hon stå till svars för sina och fullmäktiges beslut lite varstans i 

samhället till och med i Konsumaffären när hon handlar. Uppdraget som politiker ser hon 

som viktigt för hon tycker ungdomars roll är att ifrågasätta det som de andra politikerna 

tar för självklart samt att komma med nya synpunkter. I och med att besluten som fattas 

är jobbiga så måste man vara stark påpekar hon, därför skulle hon i stället vilja vara med i 

en nämnd där man kan påverka mer. Eftersom beslut som ska tas i fullmäktige oftast är 
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bestämda i förväg i nämnden så i fullmäktige gäller det att bara sitta och klubba igenom 

beslut. Därför tror hon att det är bättre om man som ny inom politiken är med i en nämnd 

först innan man tar på sig uppdrag i fullmäktige. Fördelningen är som de andra har påtalat 

nämligen många äldre och få yngre.  

 

Orsaken till att en del hoppar av sina uppdrag tror hon beror på att personerna har mycket 

runt i kring sig, samt att de kanske skaffar småbarn och då är det svårt att få tiden att 

räcka till. Dessutom är det som hon påpekade tidigare inte helt lätt att sitta och fatta 

jobbiga beslut, besluten kan få jobbiga konsekvenser i privatlivet att man blir ifrågasatt 

och får allmänheten på sig. ”Man kanske gör jättemycket på fritiden och ställer upp och 

sen känns det otacksamt när du försöker och kommunens ekonomi ser ut som den gör.” 

Hon tror att en del kanske måste hoppa av en stund för att senare komma tillbaka till 

politiken. 

 

Hon tycker att hon får fram sina åsikter på gruppmöten men att hon inte alltid får som 

hon vill. Någon åldersrasism anser hon inte att det förkommer bland politikerna i 

kommunen men hon ser helst att de äldre tar pension så att fler yngre kan bli politiker. 

Trots att det är många äldre känner hon sig accepterad och sedd av de andra politikerna 

över 30 år.   

 

När det gäller bilden av politiker som hon har fått från skolan tycker hon inte att det har 

varit särskilt bra eftersom skolan inte lär ut så mycket om ideologi och varför vi fick 

rösträtt. Flera av hennes små bröder och deras kompisar vet ingenting om politik och då 

tycker hon att det inte är konstigt att de inte röstar. Bland kompisarna upplever hon också 

att det finns lite kunskap om politik och vad de olika partierna står för. En del kompisar 

har blivit intresserade av politik eftersom hon är det och de frågar henne om saker men 

hon vill inte påverka dem utan tycker att folk ska skaffa sig en egen uppfattning.  

 

Några konkreta förslag vet hon inte om hon har haft och därför kan hon inte kommentera 

om hennes förslag har gått igenom. Men hon tycker att hon får göra sig hörd i 

diskussionerna. I nomineringsprocesser tror hon inte att de äldre väljer varandra, utan det 
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är mer att det ska vara ungefär lika många från de tre tätorterna i kommunen. Riktigt 

säker är hon inte heller eftersom hon bara har varit med en gång i en nomineringsprocess. 

När jag frågade om hon hade förtur på listan över folk från partiet svarade hon att det 

trodde hon, orsaken till detta beror nog på att hon är ung och fackligt förtroendevald. 

Någon anpassningstid genomgick hon inte innan hon fick förtroendeuppdrag. I 

diskussionerna tycker hon att de yngre och äldre är med på samma villkor.  

 

Rekryteringen av unga till politiken pågår inte aktivt inom hennes parti, men hon berättar 

att de har diskuterat det någon gång. Hennes förslag till hur det ska gå till med 

rekryteringen av unga, är att det ska vara en slags inskolning innan de nya politikerna får 

förtroendeuppdrag. Hon tycker inte det är konstigt att folk inte vill engagera sig då 

lokalpressen skriver negativt om politiken och politikerna. Trots den negativa 

mediabilden av kommunens politiker tycker hon Edas kommunpolitiker är starka som 

orkar stå emot allt skitprat i media och från kommuninvånarna. Hon tror på en förändring 

inom politiken då det måste vara roligt att vara politiker. Det är som hon säger att hon 

kan hitta sysselsättningar som är roligare än att sitta på kvällar och fatta jobbiga beslut 

utan att få ett öre, i alla fall i fullmäktige. Hon vet att det är svårt när ekonomin ser ut som 

den gör och detta är en stor utmaning för kommunen, då fler unga måste in i politiken.  

 

4.7 Intervjuperson G 

 

• Sambo och barn 

• Mamma är politiker 

• Villa på landet 

• Arbetar  

• Undersköterska 

• Kommunal anställningssektor 

• Medelutbildning 

 

Nu har hon suttit i fullmäktige ungefär ett halvår. Hon har varit med i paritet sen tidigare 

men då inte som aktiv medlem. Det som fick henne att bli politiker var hennes mamma. 
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Partiet hade dåligt med yngre politiker så hennes mamma värvade henne till att bli 

politiker och ta förtroendeuppdrag. Hennes drivkraft har varit att kunna få vara med och 

få inflytande i den kommunala politiken. Några andra deltagarformer förutom att rösta 

har hon inte deltagit i. Hon tror att det är skillnad på hur män och kvinnor kommer in i 

politiken eftersom det är mest män i politiken. Orsaken tror hon är att kvinnorna tar hand 

om hus och hem och då räcker inte tiden till att vara politiker. Hon hänvisar till hur det är 

i hennes eget liv och hennes bekantskapskrets.  

 

Hennes tankar kring ungas roll i politiken är att unga inte har någon speciell roll i 

politiken då de oftast inte har den livserfarenhet som de äldre politikerna har. Men 

samtidigt tycker hon att det är viktigt att ungdomar ska ha en roll i politiken men det är 

det inte så många som har i nuläget. Hon tycker att det ska vara fler unga inom politiken, 

eftersom det finns många gamla äldre som är politiker.  

 

Hennes roll i diskussionerna är att hon försöker göra sig hörd när det handlar om vården 

eftersom eventuella varsel och nedläggningar kan komma att drabba henne. Hon påpekar 

att de äldre är väldigt erfarna eftersom de har suttit med så länge men trots det tror hon 

inte att de har en tyngre röst i besluten.  

 

Orsaken till avhopp i politiken tror hon beror på att det inte finns pengar till att 

genomföra det de tycker, tänker och vill göra. Hon tror också det har med tid att göra 

men mest tror hon att avhoppen beror på att det inte går att genomföra allt man vill.  

 

Hon tycker att hon deltar i politiken på ett effektivt sätt men det är ju inte säkert att hon 

får igenom sina förslag. Att det skulle förekomma åldersrasism bland politikerna i 

kommunen tror hon inte. Hon känner sig accepterad och sedd av de andra politikerna 

över 30 år eftersom de gärna vill veta vad de yngre tycker. Men samma syn på saker har 

de inte på grund av åldern.    

 

Av skolan berättar hon om att hon inte har fått någon speciell bild av politiken. Utan hon 

berättar mer hur hon kände när hon gick på skolan och redan då var hon intresserad av 
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politik. Hon tycker och tyckte att politik är kul och intressant. Hennes kompisar däremot 

tycker att politik och politiker är tråkig. Få av dem går och röstar fast hon försöker att få 

dem att göra det.  

 

När det gäller att få fram sina förslag på möten så har hon aldrig drivit några förslag men 

i diskussionerna känner hon att hon får göra sig hörd. I nomineringsprocesser tror hon att 

de äldre väljer varandra eftersom det inte finns några yngre att nominera. I hennes egen 

situation och när hon blev nominerad tror hon att hon blev framflyttad på listan just för 

att hon är ung. Någon anpassningstid genomgick hon inte utan hon gick direkt in i 

fullmäktige. På mötena upplever hon inte att det finns några hierarkier och stela 

möteskulturer utan ”Alla pratar”.  

 

Något projekt som syftar till att engagera fler unga inom politiken håller inte hennes parti 

på med. Det enda de har gjort är att de har varit ute på Charlotta (”Charlottenbergs 

nationaldag”) och nattvandrat. Men någon diskussion om att locka fler unga pågår inte i 

partiet. Hennes idé är att politikerna ska gå ut i skolorna och prata med skolbarnen och 

berätta om vad politik är och vad politiker håller på med samt vilka mål de har. Kort och 

gått ”Gå ut till de onge och prat mä döm!”.  
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5. Analys och resultatsammanfattning   
 

Här kommer resultatet att sammanfattas och analyseras samt kontrolleras mot teorin i 

kapitel 2. Kapiteluppdelningen kommer att utgå från forskningsfrågorna för att visa 

svaren på dem.   

 

5.1 Vilka är de som blir unga kommunpolitiker? 

 

Om man ska göra en övergripande bild av en ung politiker i Eda kommun utifrån mina 

intervjupersoner så är det en kvinna 26 år boende på landsbygden i villa som arbetar och 

har medelutbildning. Någon av föräldrarna eller någon annan närstående har varit 

politiker och det är därför hon har kommit in i politiken.   

 

Alla ip utom en arbetar, den som inte arbetar är sysselsatt genom studier. Fem av ip 

arbetar inom kommunen varav alla utom en arbetar inom vården. Den sista av de sju ip 

arbetar inom den privata sektorn på en lantgård. De här uppgifterna visar att teorin om att 

det är de sysselsatta och inte de arbetslösa som engagerar sig stämmer. 

 

Alla lever i en relation och två av dem har barn. De deltar i andra aktiviteter på fritiden, 

en har t.ex. varit ordförande i en förening. Två av ip har ingen i deras närhet som har varit 

politiker medans hela 5 stycken har någon i deras närhet som har varit eller är politiker. 

Främst är det föräldrarna som har varit eller är politiker så en slutstats som kan dras är att 

majoriteten av kommunens unga politiker rekryteras genom att de aktiva äldre politikerna 

frågar sina barn om de vill vara politiker.  

 

Medelåldern på mina ip är 26 år vilket är relativt högt eftersom det i alla fall ligger på den 

övre halvan av åldersintervallet 18-30 år.  Av mina ip är det bara en som placerar sig på 

den undre halvan av åldersintervallet. Man kan se inte bara på åldern att det är ”äldre 

ungdomar” som engagerar sig som politiker för de flesta av de jag har intervjuat har bott i 

villa på landsbygden och det är inte så vanligt att man skaffar sig villa på landsbygden 

förrän man har fått fast inkomst och bildat sig familj och då oftast börjar man närma sig 
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30 år. Kanske strax över 25 år eftersom det är en landsbygdskommun det handlar om där 

man i regel skaffar barn tidigare än i en storstad där medelåldern på förstföderskan ligger 

strax över 30 år.  

 

Enligt teorin är det vanligare att män blir politiker än kvinnor men det stämmer inte i det 

här fallet eftersom majoriteten av de unga politikerna i kommunen är tjejer. Utbildningen 

spelar också roll i vilka som blir politiker och kanske kan detta ha påverkat att det är 

främst tjejer som är unga politiker i Eda Kommun. Det är nämligen så att endast 17,2 % 

av männen under 26 år i kommunen går vidare till högre studier vid högskola eller 

universitet. Det är inga högutbildade personer som är unga politiker i Eda men detta beror 

troligen på att det nästan inte finns några högutbildade unga i Eda, de som utbildar sig 

flyttar vidare för att läsa på annan ort eftersom det är rätt långt universitet och högskolor 

från kommunen. När det gäller utbildning har alla medelutbildning d.v.s. 

gymnasieutbildning. Två av ip har akademiska poäng genom studier på högskola eller 

universitet men de har inte tagit någon examen. Det som har avvikit från teorin tycker jag 

är att det i kommunen finns många unga kvinnor som är engagerade i politiken. 

Undersökningar visar att det fortfarande är männen som dominerar i politiken och 

kvinnorna är nästan underrepresenterade men detta stämmer inte i gruppen unga 

kommunpolitiker i Eda kommun där majoriteten är kvinnor och att de har engagerat sig 

trots att de har små barn och inte alls skulle engagera sig enligt statistiken.  

 

5.2 Vad var det som gjorde att de blev kommunpolitiker? 

  

Hos fyra av mina 7 ip har föräldrarna alltså det sociala nätverket varit orsaken till att de 

blev politiker. En har blivit värvad av föräldern till partiet medans de andra har blivit 

kontaktad av partiet just för att deras föräldrar är politiker och att partiet behövde mer 

folk. En uppger också att det var först och främst föräldern som var orsaken till att hon 

kom in i politiken men när hon blev tillfrågad om att vara med så hade hon mycket tid 

och kände att hon ville prova på att vara politiker. Av de tre andra som inte föräldrarna 

var den direkt bidragande orsaken till deras engagemang har två själva kontaktat 
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respektive parti för att bli medlemmar och den tredje har blivit tillfrågad för att hon är 

facklig förtroendeman.  

Alla har de gemensamt oavsett om de har sökt upp partiet själva eller om de har blivit 

uppsökta det att deras drivkraft inom politiken är att sträva mot större inflytande. Det som 

kan ses är att det är de små partierna i kommunen som har värvat medlemmar utifrån 

vilka föräldrar de värvade har. De stora partierna har inte värvat på det sättet som de små 

partierna och då främst Hela Edas Lista har gjort.    

 

En av ip har stort fysiskt kapital då personen har uppgett vid intervjun att hon hade 

mycket tid över vid tillfället då hon blev tillfrågad om att sitta i en nämnd. De andra har 

inte uppgett något så klart fall av fysiskt kapital.  

 

Det är endast två personer av de jag har intervjuat som har tagit kontakten med partiet av 

eget intresse. Orsaken till att dessa tog kontakten med respektive parti var att de ville se 

hur politiken fungerade samt att de ville vara med och påverka kommunens framtid. 

Detta tolkar jag som att de hade personliga förutsättningar alltså ett humant kapital som 

gjorde att just de blev politiker. En av dessa två personer säger att det inte fanns så 

mycket fysiskt kapital alltså tid till övers för politiken men personen tar sig den tiden 

politiken tar. Den andre personen säger att den inte hade mycket tid över men då tror jag 

mer på att den hade humant kapital eftersom personen tidigare hade varit ordförande i en 

förening och ett sådant uppdrag kräver vissa färdigheter. 

 

En av de jag har intervjuat har blivit engagerad p.g.a. personliga färdigheter humant 

kapital, personen blev kontaktad av partiet för att denne var facklig förtroende 

ombudsman troligen för att jobbet sköttes bra då personen uppger att denne troligtvis inte 

skulle bli politiker om ingen hade frågat. Personen har även ett stort socialt kapital i 

kommunen eftersom denne jobbar som facklig representant i kommunens till medlemmar 

sett största fackförbund.  
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5.3 Hur ser de på den kommunala politiken?  

 

Den övergripande bilden av den kommunala politiken är att det inte är så svårt att vara 

ung inom politiken men att det kan vara desto jobbigare att möta de övriga 

kommuninvånarna ute i samhället om de är förbannade på ett beslut som har tagits och 

politikern är tvungen att stå till svars för sitt beslut t.ex. på konsumaffären. De flesta 

pratar om att det är inte så svårt att vara kommunpolitiker men det är svårt att fatta hur 

det hela går till i början och särskilt när de inte har haft någon anpassningstid innan utan 

bara gått rakt in i en nämnd eller i fullmäktige. Till detta läggs att de ofta får sitta och 

fatta svåra beslut om nedläggningar och nedskärningar av personal eftersom kommunens 

ekonomiska situation inte har varit den bästa under de senaste åren. De pratar också om 

att det tar tid att vara politiker för det är inte bara att gå på mötena utan när man kommer 

dit måste man vara inläst på det som beslut ska fattas i. Media rapporteringen då främst i 

den lokala tidningen Arvika Nyheter har varit allt annat än positiv av Eda kommuns 

politiker då det har rapporterats om nedläggningar och annat som har varit ”på tapeten” i 

kommunen. Trots att bilden av politiken inte alltid är så positiv så har drivkraften för de 

unga politikerna varit att kunna få inflytande och det har de flesta fått.  

 

Men att vara politiker är inte helt negativt de som är det tycker att de lär sig väldigt 

mycket och de tycker att de gamla som är politiker kan väldigt mycket och är duktiga. 

Eftersom de äldre sitter inne med en så stor kunskap om hur politiken fungerar och att de 

har varit med ett tag så är det oftast de som driver partierna. De äldre har en helt annan 

kultur när det gäller att gå på möten säger mina ip. Även om de äldre politikerna är 

kompetenta vill de unga politikerna att politikerkåren föryngras för att de unga ska 

komma med nya synpunkter och att de ska ifrågasätta. De unga politikerna tycker att de 

får vara med i diskussionerna och de anser sig vara hörda och sedda av de andra 

politikerna som är över 30 år. Även om de får vara med och påverka är det inte alltid som 

de får igenom sina förslag men de försöker i alla fall.  
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5.4 Vilken är de ungas roll och funktion som kommunpolitiker? 

 

Mina ip anser att de ungas funktion och roll som kommunpolitiker är att man som ung 

ska ifrågasätta det som de äldre politikerna tar förgivet och att komma med nya 

synpunkter och ta in nya perspektiv på saker. En annan tycker att ungas roll som politiker 

är väldigt viktig eftersom funktionen är att väga upp de äldre och de är väldigt många i 

Eda Kommun. Det är trots allt de unga som är framtiden i kommunen så en ip tycker att 

unga har en viktig roll i politiken för att den ska fortleva. Men samtidigt tror en att de 

gamla politikerna kan hindra de unga från att komma fram eftersom de är så många och 

att de har övertaget då de har suttit med så länge. Eftersom unga inte har den 

livserfarenhet som de äldre har så tycker ip att unga inte har någon speciell roll och 

funktion i politiken men ip tycker samtidigt att det är viktigt att unga ska ha en roll i 

politiken och att det borde finnas fler unga i politiken.    

 

5.5 Vad tror de bör ske för att fler unga ska engagera sig inom politiken och bli 

kommunpolitiker? 

 

Min sista forskningsfråga handlar om hur och om partierna gör något för att engagera fler 

ung till partipolitiken. De flesta tyckte först att det var svårt att svara på frågan men sen 

kom det fram en rad olika förslag hur det ska gå till för att unga ska engageras mer inom 

politiken. Det som kom fram från intervjuerna har jag sammanfattat i en punktlista för att 

det ska bli lätt att se tipsen från intervjupersonerna hur unga ska engageras som 

kommunpolitiker.  

 

Detta är de tips som kom fram av mina intervjuer. 

• Ta kontakt med unga människor och informera vad politiken handlar om och 

fråga om de vill vara med, väldigt få tar kontakt av eget intresse. Men jaga dem 

samtidigt inte för då blir de skrämda.  

• Diskutera vad politik på kommunal nivå handlar om i skolan och inte bara den 

nationella nivå så att det blir en bättre förståelse om vad den kommunala politiken 

handlar om. 
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• Skapa ett ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige där man kan skolas in som 

politiker. 

• Ta kontakt med ungdomar när de har blivit mellan 22-24 år då de har börjat 

stadga sig samt förstår mer hur samhället fungerar. 

• De äldre politikerna som avgår bör fungera som en slags mentorer till de yngre 

som är på väg in i politiken eftersom de har en så pass stor kunskap om vad 

politiken handlar om. 

• Öppna upp mer kanske att mötena skulle bli mer offentliga, använd Internet för att 

göra det lättare för kommunens invånare att se vad politikerna diskuterar för 

frågor. 

• Inflytandet bör öka för unga politiker för att få fler unga att engagera sig i 

politiken.  

 

5.6 Sammanfattning  

 

Svaret på den övergripande forskningsfrågan om vilket förhållningssätt unga har till 

politik är att många av de jag har intervjuat har blivit kommunpolitiker för att föräldrarna 

har varit eller är det och då har de värvat dem eller så har någon i partiet tagit kontakt 

med dem just för att deras föräldrar är politiker. Det är få som självmant har tagit kontakt 

och blivit politiker. När de har kommit in i politiken upplever de att det är svårt att fatta 

jobbiga beslut men stundvis är det ganska roligt. De blir accepterade och sedda av de 

äldre politikerna så de känner sig inte utanför. Men ibland kan det tycka att det känns lite 

jobbigt att de äldre sitter kvar på sina förtroendeposter för de har inte samma syn på saker 

som de yngre. Vad som bör göras för att engagera fler unga ska engagera sig i 

partipolitiken är att ta kontakt med dem utan att jaga dem och berätta om vad politiker 

sysslar med. Många vet inte riktigt vad politikerna sysslar med eftersom de inte har fått 

någon bild av dem från skolan och media ger ingen positiv bild av politiker så det är svårt 

för unga att ha en positiv inställning till politiker och politik.    
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6. Diskussion och slutsats 
 

Orsaken till avhoppen av uppdragen vilket jag trodde var tidsbrist som det har pratats 

mest om i tidningar och Tv var inte som jag trodde. Resultatet av mina intervjuer visade 

att det inom Eda kommun främst är bråk inom partierna som är orsaken till avhoppen.  

De av mina intervjupersoner som är medlemmar i Hela Edas Lista berättade om bråk i 

partiet och angav det som en av orsakerna till att politiker hoppar av sina uppdrag. Detta 

pratade inte de övriga politikerna om utan detta verkar vara ett problem inom Hela Edas 

Lista. 

 

En sak jag har upptäckt i den här undersökningen är att det finns ingen manlig 

representant från tillverkningsindustrin bland de unga kommunpolitikerna i kommunen. 

Trots att de flesta männen jobbar i tillverkningsindustrin och kvinnorna i den kommunala 

sektorn. Kvinnorna har flera representanter men inte männen. Dessutom är det så att det 

är mer kvinnor än män som läser vidare efter gymnasiestudierna. Undersökningar visar 

att hög utbildade deltar i politiken i högre utsträckning än låg utbildade. Kommer det då i 

kommunen bli så att det är kvinnorna som kommer att styra kommunen i framtiden?  

 

Kanske kan det vara så också att de äldsta som har varit med i politiken de har fått kämpa 

för att få det bättre när de var unga. Det var först på 60-talet som vi i Sverige började få 

det bra då den starka offentliga sektorn och folkhemmet gjorde att alla hade det bättre än 

förr. Sveriges offentliga sektor hade sina glansdagar under 60-talet, 70-talet och 80-talet 

det är främst nu på 90-talet och i början av 2000 det har börjat att gå utför. Skolor måste 

läggas ner och det är besparingar inom vården. Kanske kommer det att ske ett uppsving i 

antalet politiskt aktiva i framtiden för att människor märker att nu måste de kämpa igen 

för att det ska bli bättre här i Sverige. Men detta får framtiden utvisa.    

 

Frågan är om partierna tjänar på att engagera människor som är knutna till partiet genom 

att de har föräldrar som är politiker, de jag har intervjuat är mindre intresserade av politik 

än de som själva har tagit kontakt med partiet. I Eda Kommun har det lokala partiet HEL 

försökt få en ungdomsprofil på partiet främst genom att partimedlemmarna har frågat sina 
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barn eller närstående unga om de vill bli politiker. Jag tycker de som har kontaktat 

partierna själva är mer seriösa än de som har blivit tillfrågade för att föräldrarna är aktiva 

i något parti. Orsaken till att jag gör den tolkningen är att jag har märkt på svaren från 

intervjupersonerna vilka som är engagerade på riktigt och vilka det är som bara hänger 

med, utan att riktigt veta vad de pratar om.  En del vet inte ens om de sitter i fullmäktige 

eller kommunstyrelsen, de har sagt att de sitter i kommunstyrelsen så kanske de i 

verkligenheten sitter i fullmäktige. Jag tycker det är hemskt att såna som inte ens har lust 

att vara politiker sitter i fullmäktige och fattar beslut som rör hela kommunen och dess 

framtid. Jag tror att främst Eda Kommun som jag har undersökt måste satsa på att 

rekrytera nya unga politiker inte genom att de aktiva politikerna frågar sina barn utan de 

följer tipsen som mina intervjupersoner har bidragit till. Eftersom kommunen ligger i en 

expansiv fas då det byggs som aldrig förr är det viktigt att ha bra politiker som kan vara 

med och fatta de ”rätta” besluten. Även om de äldre politikerna kan sin sak så behövs det 

föryngring i politikerkåren då medelåldern är så hög som 55 år. Än kanske situationen 

inte är alarmerande men när den blir det och det inte finns några politiker att nominera 

kan det vara svårt att engagera kompetenta personer så jag föreslår att kommunen börjar 

rekryteringsarbetet så snabbt som möjligt.     

 

I framtiden kommer demokratin också att bäras upp av politiska partier och valda 

församlingar på olika nivåer, detta eftersom det inte finns något alternativ till detta 

system. Därför är det viktigt att partierna bromsar upp och vänder utvecklingen med att 

färre människor söker sig till de politiska partierna. Annars är framtiden för demokratin 

oviss då partierna inte har nog med folk. Dessutom krävs det en kraftansträngning så att 

partierna får tag på folk som är intresserade av politik till politikeruppdragen annars 

hänger demokratin på en skör tråd. Utifrån egna erfarenheter är mitt förslag att först 

försöka få tag på några unga som vill vara politiker så att de sedan kan rekrytera personer 

i deras egen ålder. Jag tror det är svårt för de äldre som finns i kommunen idag att 

kontakta de yngre och få dem intresserade för det är en så stor åldersskillnad, och de 

yngre vet mer vad de andra yngre tycker och tänker. De yngre har ett större kontaktnät 

med andra yngre och vet mer vilka de ska uppvakta och försöka att påverka till att bli 

politiker.   
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En vision om en ungdomsgrupp ”Edas framtid” har dykt upp i mitt huvud under tiden jag 

har arbetat med den här uppsatsen. Jag tror det skulle behövas en 

ungdomsgrupp/ungdomsråd i kommunen där man diskuterar aktuella händelser i 

kommunen tillsammans med en av de yngre politikerna eller någon annan bra ung ledare 

som ser till att diskussionen flyter på och hjälper till att hålla ordning. Jag har tänkt mig 

att gruppen ska vara en inkörsport till politiken eller andra engagemangsformer. Målet 

ska inte bli att gruppmedlemmarna ska bli politiker utan att de även kan bli engagerade i 

andra organisationer och föreningar. Gruppen skulle kunna vara ett diskussionsforum för 

ungdomar på exempelvis högstadiet och gymnasiet. Det får inte bli för stor åldersskillnad 

på deltagarna så därför ska de bara vara i den här åldern. För att starta upp gruppen och 

komma i kontakt med ungdomar så att de kan fortsätta att rekrytera vidare bland andra 

ungdomarna tror jag det vore en idé att börja med att kontakta elevråden på de bägge 

högstadieskolorna så att de kan bilda en början till den här diskussionsgruppen. I 

elevråden finns oftast de som har tagit ställning till att de vill vara med och påverka saker 

som sker i deras omgivning som i det här fallet är skolan. Jag tror nämligen att man ska 

kontakta ungdomar i den åldern man vill ska vara med i gruppen eftersom de enligt mig 

är bäst på att rekrytera bland de jämnåriga eftersom de känner de flesta genom skolan och 

har ett bra kontaktnät bland jämnåriga. Det är svårt för en 40 åring och rekrytera 20 

åringar eftersom den inte känner till alla 20 åringar och hur de är som personer. Gruppen 

skulle inte ha någon partiinriktning utan skulle fungera som ett diskussionsforum och en 

inskolning i aktivt deltagande i samhället och politik.    

 

Jag tror många tycker det bara är en massa gamla gubbar som är politiker och att de inte 

tycker att de själva har något att tillägga men det har ju alla och därför skulle de i den här 

gruppen börja diskutera på en nivå som de själva befinner sig. Sedan att kunde få knyta 

kontakter i partierna så att de senare skulle kunna bli medlemmar om de nu vill bli 

politiker. Gruppen skulle även vara ett ställe där man lär sig vad de olika partierna står 

för, för att man ska kunna ta ställning vilka det är man ligger närmast inte bara för att bli 

medlemmar utan även vilka de ska rösta på i framtida val, en slags ”demokratiskola”. 

Men inte bara allvariga saker utan att det skulle kunna bli som en fritidsgård/grupp också 

där man träffas ibland och gör roliga saker ihop.  
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Frågor som har dykt upp i mitt huvud under undersökningens gång och som kan vara 

framtida forskningsfrågor är att det vore intressant att se hur de ”äldre” ser på att det är 

för få unga kommunpolitiker. Vad arbetar kommunen med för att få fler unga att bli 

kommunpolitiker? Intressant vore det också att intervjua ”avhopparna” och försöka få 

fram vad det är som inte är bra i politiken i Eda eftersom något måste vara fel då många 

hoppar av sina uppdrag. I den här uppsatsen har vi fått en vink om vad orsaken kan vara 

men det måste gå att gå djupare in i problemet och reda ut det. Skolungdomar tankar 

kring politik är också intressant att undersöka vad de tänker kring politik och att bli 

kommunpolitiker. Det är kanske de som ska tillfrågas om man ska få reda på hur det ska 

rekryteras fler unga att bli kommunpolitiker för det kan vara svårt för de som redan blivit 

kommunpolitiker att tala om hur andra unga ska engageras. Det skulle också vara roligt 

att göra undersökningen i en annan liten kommun med samma villkor och förutsättningar 

som Eda och se om resultatet blir det samma som i den här undersökningen.
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Bilaga 1 

Frågeformulär 
 

Del 1  

 

Familj 

Hur ser din familjesituation ut nu? 

 

Har någon annan i din närhet varit/är politiker? 

 

Boende 

Hur bor du?  

 

Yrke/arbete 

Hur ser din arbetssituation ut nu? 

 

Vad har du för yrke nu?  

 

Vilken anställningssektor är du anställd inom?  

  

Övrigt 

Vad har du för utbildning?  

 

Ägnar du din fritid åt annat än politiken? 

 

Vad tror du det var som fick dig att bli politiker? 

 

Vad har varit drivkraften för dig som politiker pengar, makt, status eller inflytande?  

 

Har du deltagit i andra deltagarformer än partiaktivitet?  

 



 

Tror du att det är skillnad på hur män och kvinnor kommer in i det politiska livet? 

 

Del 2  

 

Vad tycker du unga har för roll i politiken? 

 

Hur är det att vara ung inom politiken? 

 

Hur är fördelningen mellan äldre och yngre? 

 

Vilken roll spelar du i diskussionerna inom partiet? 

 

Vilken roll spelar de äldre? 

 

Tror du att de som har varit med längst inom politiken har en tyngre röst vid beslut? 

 

Varför tror du vissa hoppar av sina uppdrag och vad kan man göra åt det? 

 

Anser du att du får vara med och påverka besluten innan de klubbas igenom? 

 

Anser du att det förekommer åldersrasism bland politikerna i Eda Kommun, att de yngre  

politikerna inte blir sedda av de äldre politikerna? 

 

Känner du dig accepterad och sedd av de andra politikerna som är över 30 år? 

 

Från skolan vad har du fått för bild av politik och politiker? 

 

Av dina kompisar vad har du fått för bild av politik och politiker? 

 

Får du igenom dina förslag? 

 



 

Får du göra dig hörd? 

 

Väljer de äldre politikerna varandra i nomineringsprocesser? 

 

Genomgick du någon anpassningstid i partiet innan du fick ett förtroendeuppdrag? 

 

Är hierarkierna och möteskulturerna stela? 

 

Del 3  

 

Håller ditt parti på med något projekt eller diskuterar ni hur det ska bli fler unga 

kommunpolitiker i kommunen? 

 

Vad tror du partierna behöver göra för att fler unga ska bli kommunpolitiker? 
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