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Abstract  

Introduction 

Representation in politics has been a major debate in political science with various groups 

being underrepresented in the decision-making assembles, one of these groups has been the 

youth which is strongly underrepresented.  This essay aims to examine youth representation 

at a municipal level. Few studies have conducted about youth representation but there is 

widespread study about representation. The already elected politicians are in many ways key 

factor in order for the youth to even be able get their representation since they possess the 

power to let them inside the political room. It will be this gap inside political science that is 

going to be investigated in this essay.  

 

Method 

This essay methodology is qualitative case study of Sundsvall municipality's politicians 

approach to youth representation. Four politicians with different backgrounds and party 

belong have been interviewed and afterwards have a thematic analysis been conducted from 

their answers. With made it possible to find patterns and connections that are related to 

research within representation and youth. 

 

Results 

The essay concluded that youth representation is much based on the parties and their 

structured way how to influence society and henceforth complexed to be represented in any 

other way. Everything that the politicians acts on is what the political parties want with mean 

the can never express their own agenda and feel like they represent the party voters and 

ideology more than Sundsvall city. The parties hold a lot of power because aside the mandate 

in the municipal council they appoint all the positions in various committees and municipal 

companies that the votes never choose between. Which means that the youth relies on parties 

including them to grant them these positions. The biggest issue with this is that studies have 

shown that youth are going away from becoming member of political parties which here 

becomes issue with young representation with this essay concur. Based on the Hanna 

Fenichel Pitkin approach to representation the politicians express that they think substantive 
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representation are most important then descriptive representation but with deeper analysis 

shows more than both are combined rather than separate. The few elected youth can in many 

ways through symbolic representation developed becoming a symbol for youth represented as 

a group. The essay found that young politicians argued that they do not consider descriptive 

as most important but that they themselves had received votes because there are youths and 

experienced duty to manage youth opinion, which here may drew the conclusion about when 

a group are underrepresented the descriptive representation became more important and puts 

more pressure on those who is to belong to their group to represent that particular group. 

Youth representation in Sundsvall was able to examine by the LUPP resulted there the youth 

express that I high and much high level want to influence the municipality policy, but few 

believe that they can actually do it. The politics said that this is an issue but note that they 

want to know if this only applies to youth or everybody. All politician was, to some extent 

self-critical and meant that they themselves needed to get better at including youth and not 

having them on the sideline. 
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1. Inledningen 

“ All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 
och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse” Regeringsformen, Lag (1974:152) 

1.1 Bakgrund 

De personer som har haft politisk makt och representerat det politiska rummet har varierat 

under historiens gång, dock har kvinnor och diverse minoritetsgrupper varit exkluderade  

vilket går att se i den statsvetenskapliga forskningen som har tenderat fokusera på dessa 

grupper inom representationsteorier. Idag finns det få studier som är genomförda utifrån 

ungas representation i de politiska besluten, utan det som ofta förekommer inom forskningen 

är studier om ungas politiska deltagande utifrån de etablerade partierna (Kissau, Lutz & 

Rosett 2012)(Bessant 2004, 387)(Rossi 2009). Detta återspeglar behovet av forskning om 

ungas representation som grupp. Anledningen till att just denna grupp är intressant att studera 

är att för många beskriver unga som den nästa generation som kommer att få ärva den 

politiska makten och det är under ungdomsåren som man skall komma in i det svenska 

samhället och dess institutioner, unga är underrepresenterade i det folkvalda församlingarna 

(SOU 2016:5). Många beslut påverkar unga redan idag som exempelvis skolan med 

betygssystemet och utbudet av fritidsaktivitet i sin hemkommun, men i slutet av dagen saknar 

det flesta rösträtt, vilket oftast förutsätter få sin representation i det demokratiska styret.  

Det är väl accepterat idag att en kvinna skall få bestämma över sin egen kropp vilket 

har resulterat att kvinnor har fått vara med och utforma abortlagar och därmed kan det få säga 

sina åsikter på frågan, men även att kvinnor har rätten att rösta bort och in politiker som 

förespråkar deras egna politiska linje. För unga finns det ingen naturlig påverkan utan måste 

förlita sig på vuxnas inkludering och det redan etablerade politiska system för att få vara med 

och det är detta som det behövs undersöka mer om det ser ut idag med ungas representation 

för att ens kunna förstå denna komplexa fråga. Det finns redan mycket forskning och teorier 

om representation där Hanna Fenichel Pitkin representationsteori kommer användas i denna 

uppsats, för ämnar att på ett kumulativt sätt inhämta det som finns och applicera det på unga 

situation och kontext (Pitkin 1972).  
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För att kunna förstå ungas representation kommer undersökningen gå ut på att 

intervjua politiker om deras attityder om ungas representation på kommunal nivå, för att 

sedan kunna applicera de teorier om unga och representation i allmänhet, därmed gör det 

uppsatsen teorikonsumerande.  

1.2 Problemformulering 

Representation har genom historien varit en fråga som berört alla människor kring hur ska en 

individ representerar en när du själv inte är plats och vad menas med att föra någon talan, 

begrepp är brett och stort men fortfarande finns det en del som inte har tagit upp och det är 

ungas. Finns en oerhört materialet över kamperna för kvinnor och minoritetsgrupper om 

deras representation i det folkvalda församlingar men för unga finns det färre och därmed 

finns det en inomvetenskapliga lucka på området som denna uppsats vill tackla. Ung är och 

kommer för all framtid vara den generation som kommer att ta över det äldre generation och 

därmed är deras inkludering ett viktigt ämne för statsvetenskapen men även alla i samhället. 

För i slutet av dagen är det någon som ska ta över och den dagen ska den platsen inte stå tom 

eller ha grupper av medborgare som anser sig inte kunna påverka sitt samhälle i samma 

utsträckning som en annan. Det är denna problematik som uppsats vill undersöka om hur ser 

representation om unga ut idag på en kommunal nivå och kommer ske genom att undersöka 

Pitkin representationsteori.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet för genomförandet av denna uppsats är att fylla i en inomvetenskapliga lucka som 

finns inom ungas representation på kommunal nivå genom att applicera representationsteorier 

och ungdomsforskning. De kommer ske genom att intervjua fyra politiker i Sundsvall 

Kommun och för att kunna undersöka hur de ser på ungas representation. Förhoppningen blir 

att kunna förstå ungas representantskap på en kommunal nivå i Sverige (Rienecker 

2016,18-22 & 40-44).  

➢ Vilka synsätt har politiker på unga i Sundsvalls kommun om representation i 

förhållande till unga mellan åldersspannen  16-25 år?  

➢ Vilken betydelse har partierna för representationen av unga? 

➢ Hur väl fungerar Hanna Fenichel Pitkin representationsteori att förklara unga 

representation i Sundsvall?  

 

1.4 Avgränsningar  

Avgränsningar som gjordes för att undersöka representation var först åldersgruppen,  blev 

unga mellan åren 16-25 eftersom det finns lite forskning på denna grupp och skälet till det 

åldersspannet är att unga är medvetna om politiken och kan själv rösta och bli invalda. Nästa 

steg blev på vilken nivå ska representation undersökas på. Finns fyra alternativ utifrån vart 

den politiska makten befinner sig, Europaparlamentet, Riksdagen, län och i kommun. I denna 

uppsats valdes kommunal nivå för att kunna fokusera på mindre enheter. Orsaken till detta är 

för att vid högre instanser kommer det finnas mer material och forskning på ämnet, samt flera 

folkvalda per invånare som ska representeras. Ytterligare en orsak till detta är av praktiska 

skäl eftersom Sundsvall ligger i det lärosätet som uppsatsen författas.  
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2. Teori  

Uppsatsen är teorikonsumerande och därmed kommer det först gås igenom vad som redan 

finns inom forskningsfältet. Därefter kommer ske operationaliseras av väsentliga begrepp 

som uppsatsen kommer nyttja och avslutningsvis kommer det presenteras centrala teori om 

representation. 

2.1 Tidigare forskning 

Detta avsnitt ämnar att ta upp den forskning som redan finns i området vilket är SOU 

utredningar, vetenskapliga artiklar i både svensk kontext men även andra stater för skapa en 

bredd. Mycket har redan undersökts inom områden representation och därmed finns det en 

hel del, men få ut av dem är om ungas representation och kommunal nivå.  

2.1.1 Representationen av unga som en grupp  

Trantidis för en diskussion om ålder ska ha samma speciella status och rättigheter för att 

försäkra deras inflytande i det demokratiska system, som exempelvis kvinnor och diverse 

etniska grupper har idag, för att kvoteras in i folkvalda församlingar och partilistor. Trantidis 

menar att kvinnor har fått statusen som en viktig grupp att ha med i det demokratiska 

systemet eftersom de representerar cirka 50% av världens befolkning och därmed skall få 

vara med för att man vill få med alla individer i politiken. Trantidis fortsätter med att 

beskriva att någon från samma grupp kommer representera denna grupp på ett bättre sätt än 

någon som inte är från den gruppen, till exempelvis en kvinna kommer representera kvinnor 

bättre än vad en man skulle göra. Problematiken som finns om detta samband är att ålder inte 

har studerats, utan främst om ungas hinder för politiskt deltagande där det tenderar att få utstå 

diskriminering på grund av sin ålder inom folkvalda församlingar (Trantidis 2016, 150).  

2.1.2 Demokratins mående i Sverige och dess principer 

År 2016 genomfördes en studie av Statens offentliga utredningar (SOU) “Betänkande av 

2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” vilket samlar 

övergripande om hur den representativa demokratin är idag och hur inflytande vägarna ser ut. 
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Den konstaterar att det har skett stora samhällsförändringar de senaste åren. Idag fattas beslut 

i många instanser på nationell, mellan och överstatliga nivåer vilket gör politiken mer 

komplex. Valdeltagande har ökat sedan 2002 och svenskar har en hög tilltro till partierna och 

institutioner men det finns ojämlikheter mellan grupper (SOU 2016:5, 19-22).  

Grundprinciperna blir utifrån att all offentlig makt skall utgår från folket och vara 

jämlikt där en medborgares röst aldrig skall väga mer än någon annan, detta genom allmänna 

och lika rösträtt. Utredning menar att Sverige skall präglas av deltagardemokrati och ha 

deliberativ kvaliteter  för kunna påvisa det fria samtalet av idéer inom demokratin. Det finns 1

en sorts överlappning mellan åsikt och social representation där de oftast hänger ihop, vilket 

kan ses i det politiska partierna idag som samlar åsikter och ska i största mån återspegla 

befolkning för att kunna införskaffa sig legitimitet. Underrepresentation leder därav till att 

gruppens kunskap avsaknas. De menar att någon från samma grupp kan företräda gruppens 

åsikter på bästa sättet på grund av att de innehar mer kunskap i form av erfarenhet, samt att 

representanterna funkar som en länk mellan gruppen och den folkvalda församlingen. Man 

har sett att när en individ från en grupp har blivit invalda är gruppen mer benägen att delta i 

det politiska systemet  (SOU 2016:5, 73-84).  

Tidigare utredning från 2001 : “En deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter 

betonar således medborgare deltagandet men framhåller också att detta deltagande bör bygga 

på fri diskussion samt samtal mellan jämlikar.” kom fram till samma slutsatser som 

ovanstående om Sverige skall präglas av deltagardemokrati med deliberativa inslag. 

Argumentation för detta var att inom deltagardemokrati skall alla få vara med och tolka 

politiken oavsett vem, genom att ha det deliberativa synsättet menas det att man får med 

argumentationer och samtal kring samhällsfrågor som sker genom debatter i offentliga arenor 

för kunna diskutera med jämlika individer. Tanken med att inkludera även den sociala 

representationen är att ingen röst ska som tidigare sagt inte väga mer än någon annan, men 

det menas inte per automatik att alla skall få delta hela tiden. Därmed skapas detta krav på att 

ha med social representation för när det man har sett att den brister för vissa grupper är 

underrepresenterade, vilket leder till att legitimitet till demokratiska systemet tappar sin 

funktion  (SOU 2001:48, 75-86). På riksdagsnivå har man sett att valdeltagande gått upp 

sedan 2002, men det man har funnit är att det finns klyftor mellan väljargrupper på grund av 

1 Deliberativ demokrati implicerar samtalet mellan olika individer åsikter för kunna utveckla åsikter och skapa 
en gemensam linje eller samförstånd för andras (Bengtsson 2008, 60-64).  
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socioekonomiska skäl. Hittat att de som har en högre utbildningsnivåerna kommer rösta i 

högre uträckning än personer med lägre utbildningsnivå till exmpel 2014 riksdagsvalet var 

det 15 procentenheter skillnad mellan det som hade en eftergymnasial utbildning och 

förgymnasial utbildning valet 2014 (SOU 2016:5,117-123). 

2.1.3  Förtroendevalda och dess koppling till väljarkåren och partierna 
Historiskt sett finns det idag färre uppdrag och att många ersättare positioner har försvunnit. 

År 1952 fanns det cirka 200 000 personer politiskt förtroendevalda på kommunal nivå och 

2016 var det 38 000, samt att cirka 15% av invalda innehar tre till fem uppdrag. Det skiljer 

sig mellan kommunerna, hur många det är per representant vilket kan vara allting från 1 per 

1331 och i en annan 1 på 35 (SOU 2016:5, 255-258). Sedan sker det att dem förtroendevalda 

hoppa av vilket man har sett att 40% uppgav att dem inte hade fått genomslag med sina idéer 

i sitt eget parti, samt att man upplevde ha lite inflytande inom partiet. Bland dem som hade 

förtroende uppdrag i kommunfullmäktige var 40% som hade en förälder som gjort det (SOU 

2016:5, 173-179).  

Kopplingen som oftast förknippas mellan att dem folkvalda skall ha en social och 

åsiktsöverensstämmelse till väljarkåren är bristfälligt samband när det kommer till faktorer 

som könstillhörighet, bakgrund och inkomst men det som man kunde se vara att äldre 

förtroendevalda tenderar att rösta på unga väljarkårens vilja i högre utsträckning än unga 

politiker. Finns andra studier som har dock funnit kring kvinnor vilket det har haft en 

inverkan när det funnit en hög andel kvinnor i kommunfullmäktige har det lett till en mer 

positiv inställning av männens syn på jämställdhetsfrågor i den kommunala nivån. Faktorer 

som man har funnit på den kommunala nivån som påverkat mer är det förtroendevalda egna 

parti discipliner och åsikter mer än väljarna detta trots att flera förtroendevalda anger att dem 

tycker gruppers intresse skall lyftas upp och att många vill få upp unga som grupp (SOU 

2016:5, 205-210). 

2.1.4 Ungas representation på kommunal nivå  

Det grupperna som är mest underrepresenterade inom politiken är de över 65 år och dem som 

är under 29 år, går att se på kommunfullmäktige nivå där bland dem som kan rösta i denna 

grupp består av 12 procent år 2014, denna nivå detsamma idag som år 1985 och att unga får 

sällan toppositioner i listor och uppdrag men det går att förklaras att oftast krävs minst två 
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mandatperioder i erfarenhet vilket blir problematiskt för en 19 åring (SOU 2016:5, 238-179). 

År 1980 konstaterades att unga var kraftigt underrepresenterade. Av det invalda till 

kommunal förtroendeuppdrag år 1988 var 5% som var under 26 år. År 1990 bestod gruppen 

unga mellan åren 18-29 19% av det röstberättigade men endast 6% invalda i det kommunala 

församlingar. Skälet för detta tros beror på makthierarki som förutom unga påverkar även 

kvinnorepresentation. Unga får sällan högre positioner som sitta i kommunstyrelsen eller 

kommunala bolag (2001:48, 86-91).  

För mandatperioden år 2010 till 2014 var det 44% av unga mellan 18-29 år som 

lämnade sin uppdrag i förtid. Var ⅔ unga som hade flyttat från kommunen under sin 

mandatperiod och 60% angav det som avgjort deras tidiga avhopp. Generellt har det sett en 

trend av kvinnor flyttar till en annan stad i högre utsträckning för studerar än män därmed går 

tänka sig att univetist städer får många unga kvinnor medan resterande får färre. När de har 

flyttat blir det problematik att kombinerar uppdraget och arbete/studier. Trakasserier och hot 

uppgav inte som ett avgörande skäl varför avhopp men 23% har någon gång blivit utsatt och 

under 2014 var det 16% stått ut med hot och våld det året (SOU 2016:5, 260-263). 

Representation av unga och kvinnor är främst de som hoppar av sin uppdrag vilket främst 

varit för privat skäl när den inte ersätt med liknande person blir det en snedfördelning (Bäck, 

Gissur Ó & Larsson 2015, 222). 

Undersöker man på landsting nivå blev 8 procent invalda år 2014 (ökning med två 

procentenheter) och på riksdagen nivå var det 11% och att man hade den lägst snittålder 

någonsin. På landsting nivå är det 8% vilket även där är en ökning med två procentenheter 

och den riksdagen 2014 blev den yngsta någon med snittålder 45 år och 11%. När 

kommunerna själv fick uppge beskrev dem att unga var delaktiga på något sätt men att det 

främst handlade om ungdomspolitiken i kommunen och att man hade en antagen politik 

/handlingsplan för hantera detta men att det fanns stora variation mellan kommunerna. 

Genom undersökningar har man sett att det enbart var 38% unga mellan åren 16-25 vet inte 

var med skall vända sig till om det vill påverkan sin egen kommun.  

Det som man har sett är att när en individ innehar mer kunskap om demokrati och 

samhällsfrågor kommer det leda till politiska deltagande och att röstar där utredning 

impliceras skolan roll och att grundskolan behöver vara en plattform för olika unga grupper 

skall mötas och det skiljer sig idag mellan skolorna hur mycket man lär ut och man heller 

fokuserar på riksdagsnivå än den kommunala (SOU 2016:5, 529-542). 
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2.1.5  Vilka är de unga? 
Vem som skall få räknas som ung varierar där regering har mellan 13-25 år, EU 15-29 år och 

sedan finns det olika varianter på kommun och landsting nivå. Den som räknas som ung 

skiljer sig oftast beroende på kontext. Skiljelinjen inom unga är mellan dem som får rösta vid 

18 år och de under. Det som är mest vitala att ha i bakhuvudet är att unga är inte på något 

som helst sätt en homogen grupp utan har en stor spridning inom sig bortom endast ålder som 

könstillhörighet, bakgrund och bostadsort. Viktiga årtal för unga inflytande : 

År 1940 kom det första stödet för unga att organiserar sig 

År 1980 talet blev ungdomspolitiken sitt eget ämne 

År 1990 kom FN konvention om barns rättigheter 

År 1994 kom den första proposition om ungas inflytande 

År 2014 antog prop. 2013/14:191 vilket satt målet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, 

makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 

År 2018 antogs barnkonvention som lag (SOU 2016:5, 513-515).  

2.1.6  Ungas deltagande och påverkan 

I en undersökning av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) mellan 

åldern 16-25 år kunde man hitta år 2015 var 43% intresserade av politik och 59% av 

samhällsfrågor. Unga har ett starkt stöd för demokratin grundläggande principer men att vissa 

grupper uppger lägre siffror vilket är om föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller har en lägre 

utbildning samt om den unge själv är utrikes födda eller om båda föräldrarna är det. Unga har 

generellt hög tilltro på institutioner, partier, fullmäktige, partier, riksdagen och regeringen. I 

den nationella ungdomsenkäten från 2015 fann man att 46% av unga mellan 16-25 år vill 

vara med och påverka den lokala nivå men endast 17% ansåg att dem kan föra fram sina 

åsikter till beslutfattar. Dem resterande 54% skäl varför det inte ville påverka varför det inte 

hade intresse men även att ungdom ansåg sig inte ha tid 28% och 27% vet inte hur dem skulle 

göra det och 26% att dem ansåg att dem som innehar makten skulle inte lyssna. Varianser 

inom gruppen är att unga som har utbildade föräldrar tenderar att vilja påverka mer medan 

dem som har en arbetslös/sjukskriven eller socioekonomisk upplever att det har sämre 

chanser. Kvinnor känner sig lite mer delaktiga än unga män. Mellan ålders grupp ansåg 16-19 
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år större möjligheter att påverkar beslutsfattare än vad dem som är mellan 20-25 år (SOU 

2016:5, 516-522).  

2.1.7  Formers för unga deltagande  

Unga är något mindre aktiva vilket kan ses att 83% av första gång väljare röstade 

2014 år vilket ihop blir 3 procent av väljarkåren. Unga är sällan medlemmar eller aktiva i 

ungdomsförbund eller med i civilsamhälle, 8% mellan 16-25 år medlemmar i ett parti eller 

ungdomsförbund,  deltagande är 13,6% mellan 16-29 år. Allt det här tyda på att unga väljer 

vara aktiv på andra sätt än det traditionella utan dem istället är aktiva genom konsummönster, 

demonstrering, namnunderskrifter och nätverkande och sociala medier (SOU 2016:5, 

522-527). Politiken prövat att få med unga genom ungdomsråd/fullmäktige som skall vara 

diskussion öppnade, har sett en överrepresentation av unga med högutbildade föräldrar och 

underrepresentation med utländsk bakgrund och socioekonomiska områden därmed brister 

representation och endast till för dem som redan är resurser starka. Unga för när det är med 

påverkar ha samtal med fullmäktige/styrelse kring beslut som rör dem unga däremot sällan i 

andra frågor och skiljer sig mellan kommuner vissa ha regelbundna samtal med politiken med 

andra vid remisser (SOU 2016:5, 543-551). 

2.1.8 Sundsvall LUPP  

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes i Sundsvall vilket är ett 

metodverktyg i form av en enkät där de som går i åttan på grundskolan och i tvåan på 

gymnasiet får besvara, den omfattar olika ämnen som är till för kunna kartlägga unga 

attityder, 939 gymnasieelever och 931 högstadieelever besvarat enkäten. Kommer endast 

fokuserat på den som går på gymnasium pågrund av uppsatsen ålder spann.  

Bland det unga var det 49% som uppgav det var ganska eller mycket intresserad av 

politik och 59% av samhällsfrågor och 62% av världshändelser därmed går det säga det finns 

intresse men mindre för politiken. LUPP enkät går det dra slutsatsen av det finns ett gap 

mellan unga som vill påverka och det som tror att det kan påverka hade ökat 2018 i 

jämförelse med andra år men skiljer sig mellan grupper. Sundsvall unga sällan kontaktar 

beslutsfattare deltar i demoralisation och skriver medborgarförslag och det har historisk 

Rebecka Mc Neill Nästa generation utan representation        Sida 14   



 

sjunkit. Däremot diskuterar och är aktiva om samhällsfrågor och på internet därmed 

konstanter någon inom det traditionella påverkanakriveterna sjunkit (Lund 2019, 14-18). 

 

(Figur 1 resultat från LUPP 2018 politiska deltagande) 

2.1.9 Ungas representation i Norge  

I en undersökning som har gjord i Norge om unga som sitter i Sverige motsvarighet till 

kommunfullmäktige har det hittats en tendens av att unga i större grad hoppar av sina 

uppdrag och är underrepresenterade i det politiska församlingar men inte bara i Norge utan i 

andra stater med. Ledande faktorn bakom detta var om på vilket sätt som unga blev bemötta i 

deras uppdrag. Författarna tog upp att själva iden med det demokratiska system är att alla 

skall kunna få samma förutsättningar för kunna delta men att verkar ske brister för unga i 

deras förutsättningar för kunna delta bland annat pågrund åldersdiskriminering, hur den unge 

själva upplever sin egen roll i kommunfullmäktige vilket tenderar att vara antingen ett alibi åt 

unga eller om man ser sin egen kunskapsförmåga att vara med.  Problematiken som man 

hittade i studie var just att många unga som satt i kommunfullmäktige upplevde att endast få 

representera en stereotypisk ungdom och inte en representant för hela väljarkåren men att 

unga ansåg sig sitt uppdrag vara lärorik. Trots detta var det hela 60% som ansåg sig ha lite 

eller ingen alls påverkan och hälften beskriv det som att dem hade känt sig exkluderade 

(Winsvold, Ødegård och Bergh 2017).  
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2.1.10 Sammanfattning 
Detta avsnitt påvisar den inomvetenskapliga luckan för det finns en underrepresenterade av 

unga inom politiken. Däremot finns flertal forskning om representationen i Sverige genom 

SOU utredningarna som undersöks Sverige demokrati ser ut idag vilket ska vara deltagare 

demokrati med deltiverabatai aspekter där ingen röst ska väga tyngre. Resultat blir att alla ska 

få vara med och påverka men redan här verkar det bli utifrån partierna och röstning systemet 

vilket inte alla unga får vara med i. Forskningen inom unga handlar främst om politiskt 

deltagande där unga mer tar avstånd från det traditionella sätten och få är medlemmar i 

partierna. Utifrån LUPP i Sundsvall går det dra slutsatsen att det finns en problematik om att 

unga känner sig inte kunna påverka vilket återspeglar representationen om dem nu inte 

känner sig kunna delta i dem förutsättningar som samhället har byggt upp. För att det finns 

denna spridningen inom forskning men ingen om hur representation av unga ser ut på en 

kommunal nivå om man bortser från Winsvold, Ødegård och Bergh som är i norsk kontext. 

Därför vill uppsatsen undersöka hur det ser ut i Sverige utifrån politikerna synsätt eftersom 

har inte gjorts tidigare vilket blir relevant område inom ämnet för partierna har en stor 

inverkan på representationen.  

2.2 Operationalisering av begrepp och teoretiskt ramverk  

Uppsatsens teoretiska ramverk kommer främst utgå från den representativa demokratin och 
Hanna Fenichel Pitkin Finns fyra teorier om representation. Dessa är väletablerade teorier 
och synsätt inom den representationsforskningen som finns och blir ett sätt att förstå 
politikernas synsätt. Sedan kommer dessa teorier appliceras på ungas kontext med hjälp av 
Rossi och Trans teorier som presenteras i detta avsnitt. 

2.2.1 Den representativa demokratin  

För kunna förstå ungas representation i kommunfullmäktige krävs en beskrivning och 

klargörande om den representativa demokratin, vilket är det som Sveriges politiska system 

grundar sig i och därmed med sipprar ner på kommunal nivå.  

 

Aten beskrivs som starten för demokratin genom att politiska beslut togs i folksamlingar och 

sedan lottades vissa uppdrag ut. Det centrala för denna tidsperiod var att denna folksamling 
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fick enbart bestå av män med medborgarskap som var över 30 år (Manin 2002,19-26). Detta 

fenomen fortsatte prägla genom historien. Genom synsättet för att få representera någon 

behöver den individen besitta en högre status än den som representeras, bland annat i form av 

ekonomiskt kapital och moral vilket går att se tydlig i England, Frankrike och USA i olika 

nivåer och tid. Medborgarskapet fungerar som nyckel genom historien för att få politiskt 

inflytande, men för att få tillgång till medborgarskapet har det funnits diverse krav som sedan 

har fått karaktärisera det moderna representantskapet (Manin 2002, 100-107). Självaste 

begreppet demokrati är inte entydigt. Det går att se skillnader på olika stater och tidsperioders 

sätt att tolkat begreppet, men det som har varit genomgripande är att vissa grupper har varit 

exkluderade i det politiska rummet har funnits en form av elit som styr folket men att den 

skall kunnas väljas bort i folkvald (Manin 2002, 253-255). Begreppet demokrati i denna 

uppsats kommer att vara om styrelseskicket representativ demokrati som kommer få ta i 

uttryck i form av Mannens principer för de är generellt utformade utifrån historisk kontext: 

1. “De styrande utses genom regelbundet återkommande val 

2. När de styrande fattar sina beslut har de en viss grad av självständighet i förhållande 

till valmanskåren önskemål 

3. De styrda (medborgare, valmanskåren) kan uttrycka sina åsikter och politiska 

önskemål utan att de styrande försöker kontroller sådan yttringar 

4. Offentliga beslut prövas genom debatt” (Manin 2002,18). 

 

Robert Dahl beskriver att samhället i dag styrs av experter och expertkunskaper för att kunna 

ta vitala beslut genom livet, men att det ej menar skall styras av det. Även om experter har 

inflytande skall det alltid finna någon form av funktion där folket skall få uttrycka sista ordet. 

Kunskapen att styra något är inte en objektiv kunskapsform som en expert kan tillrätta skaffa 

sig utan handlar snarare om att förhålla sig till den moral som finns bland folket och nå 

ansatser och mål som samhället har angett. Eftersom det inte finns några experter att förlita 

sig på behöver individen själv och sin omgivning ta dessa beslut själva. Här hävdar några att 

vissa medborgare kan inte veta vad som är bäst för en själv, men Dahl menar istället att det 

flesta har en förmåga att ta beslut och därför ska alla få vara med i den demokratiska process 

och inte exkluderas. Den problematik som uppstår för unga blir att alla skall få vara med i 

demokratin, men unga som är under 18 år har inte rösträtt och därmed exkluderas. Om nu alla 

individer, enligt Dahl, kan ta beslut, vad är det som säger att en 16-åring inte skulle kunna det 
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med? Dahl tar upp detta men adresserar inte om ungas obefintliga rösträtt, utan om grupper 

som saknar rösträtt i allmänhet. Dahl konstaterar att om grupperna inte får vara med att ta 

beslut finns det en risk att det kan ske misstolkningar av deras perspektiv ifall någon annan 

tar beslutet åt dem  (Dahl 2015, 70-78).  

Pitkin lyfter också upp problematiken om representantskap och demokrati i 

kombination, för fram tankegången om hur en grupp ska få uttrycka sina åsikter trots att de 

oftast aldrig är fysiskt sätt närvarande vid beslutsfattandet. Hon fortsätter med att beskriva 

hur den representativa demokratin blir ett sätt att genomföra demokrati med flera människor, 

men att det är en tunn gräns och att i västvärlden ifrågasätter man inte denna problematik 

nog. Vidare diskuterar hon utifrån Jean-Jacques Rousseaus tankegång att individers frihet och 

inflytande slutar när hen har röstat vilket hon menar sätter spiken för hur det i vissa fall ser ut 

för representantskapet; en distanserad elit som inte har koppling till allmänheten. När det 

kommer till nationella parlament blir det tydlig att avståndet är längre mellan eliten och 

befolkningen, precis som i likhet med riksdagen. Å andra sidan är kommunfullmäktige 

närmare folket eftersom befolkningen är integrerad i sin kommun och därmed blir direkt 

påverkade av det fattade besluten (Pitkin 2004). 

2.2.2 Representation  

Representation är ett komplext begrepp som är invecklat att beskriva och har oftast många 

olika infallsvinklar för att kunna förstå det och därmed behövs det klargöras vad det kommer 

menas i denna uppsats. Primära källan kommer att vara Hanna Fenichel Pitkins bok “The 

concept of Representation” vilket är väletablerade angreppssätt för att förstå representation 

i denna gren av forskningen.  Alla fyra synsätten formaliska (Auktoriserad-representation 

och ansvarig-representation), beskrivande-representation, symbolisk-representation och 

substantive-representation kommer att användas.  

 

Pitkin punkten kring alla vill att de folkvalda församlingar och politiska grupper skall vara 

representativa, men att problematiken är att begreppet representativ har olika innebörder och 

därmed är betydelsen oerhört oklart. Thomas Hobbes syn på representation som var bland 

den första tolkningen av begreppet, var att den som representerar är fri att bestämma vad hen 

skall göra, men Pitkin argumenterar emot denna syn och menar att den är för snäv. Hon 
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menar att den som representerar skall alltid representera dem som hen representerar och om 

det inte sker går det inte tala om representation. Sammanfattningsvis går det redan här att 

säga det finns många olika sätt. Det centrala för förstå begreppet är dess kontexter inom 

politiken och utanför,  historia och ordet i sig. Därmed spelar det i viss avseende inte någon 

roll att hitta den “rätta” definitionen för det är hellre viktigare att förstå hur representation 

tolkas ur just sammanhanget som skall undersökas (Pitkin 1972,2-11). Pitkin skriver följande 

om representation: 

“My first working assumption has been that representation does have an identifiable meaning, 

applied in different but controlled and discoverable ways in different context. It is not vague and 

shifting, but a single, highly complex concept that has not changed much in its basic mening since 

the seventeenth century”  (Pitkin 1972,8).  

2.2.2.1 Formalistisk representation  

Formalistisk representation fokuserar på transaktion som sker innan självaste 

representationen där en individ får befogenheterna främst genom val att representera någon 

under en viss tidsperiod, vilket beskrivs som en svart låda där representanterna får göra det de 

vill inom ramen för denna låda. Formalistisk representation delas in i två underkategorier 

vilket är auktoriserad-representation och ansvarig-representation.  

Auktoriserad-representation grundas mycket på Thomas Hobbes tankar. Synsättet 

utgår ifrån att det vitala i representation är en sorts givande och mottagande av en auktoritet 

främst i val där representanten blir vald under en viss tidsperiod och utifrån vilka former för 

att sedan i nästa val repetera processen. Denna process sker när person A har givit sitt 

tillåtande till person B och därmed sagt upp delar av sina rättigheter som nu kommer 

förvaltas av B istället.  Den som representerar får göra mer eller mindre vad hen vill. Pitkin 

menar dock att detta synsätt kan förklarar representation men inte vad som skall räknas som 

felaktigt eftersom det här kan ske i monarki eller diktatur. 

Ansvarig-representation liknar för det mesta som auktoriserad-representation men 

menar att den som representerar skall kunnas krävas ansvar för dess handlingar och ställas till 

svars av den som hen representerar. Därmed skapas en distinktion mellan den 

auktoriserad-representation som hävdar det motsatta. Båda sättet som tidigare sagt implicerar 

representation som knutet till folkvalda församlingar och att den skall vara representant av 

befolkning i stater, men saknar förmågan att beskriva vad som kan vara underrepresentation 
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och felaktigt representation (Pitkin 1972, 39-59). För unga kommer det formalistisk endast 

antyda att de endast röstar på någon och att i ansvariga har rätten att kräva ansvar för hur de 

agerat med deras röst.  

2.2.2.2 Beskrivande-representation  

Beskrivande-representation är annorlunda till ovanstående synsättet och i stora hela handlar 

det om när den beslutande församlingen är så lik befolkningen den kan bli kan man tala om 

representation. Adam Smith beskrev detta som att den mindre konstellationen ska tänka och 

känna samt resonera och bete sig som dem de hävdar representerar. Folkvalda från gruppen 

blir en länk mellan. Därmed brukar dessa resonemang förknippas med att ha proportionerliga 

fördelningar som räknas ut matematiskt. Självaste målet med representation enligt detta 

synsätt blir att grupper skall få igenom sin rätt att bli lyssnade, hörda och sedda vilket oftast 

förknippas med deliberative-tankar. Här kommer en distinktion där många hävdar rätten för 

deliberative men inte rätten att styra, vilket här har fått kritiken om att alla ska nu vara med i 

debatterna för förra fram sina åsikter kommer flera politiska splittringar öka och svårigheter 

att bilda stabila regeringar med majoritet. Det vitala med det här tänket är om hur pass lik är 

representationen den faktiska befolkningen som påstås representera kopia av befolkningen 

utan det som blir intressant är hur pass snarlik är denna kopia originalet. Val blir en metod för 

att kunna hitta dem som innefattar vissa kategorier av folket som sedan röstas in. Vilka 

kriterier som någon kan rösta in grundar sig på det sociala normerna och därmed behöver inte 

nödvändigtvis vara någon som är lik en själv. Tanken med det här synsättet ska vara som att 

träffa hela befolkningen i deras icke-närvaro genom ha folkvalda församlingar som liknar 

befolkningen.  

Kortfattat för den beskrivande-representationen är när någon representerar någon i 

deras frånvaro på ett godtyckligt likt sätt och sin helhet vara som att träffa hela nationen och 

dess viljan. Problematiken som finns om det här synsättet är att det blir som ett ouppnåeligt 

ideal, men motargumenten blir att synsättet skall ses som ett ideal som ska eftersträvas för att 

desto mer likt kommer rätt information fram. Synsättet saknar förståelse och fokuserar mer på 

informationsflödet än att representanten skall skapa och bilda egna idéer (Pitkin 1972, 60-91). 

Här blir det att unga kommer ha representanter i kommunen som har samma snarlika ålder till 

exempel om det finns 20% av väljarkåren som är mellan åren 18-25 år kommer också 20% av 

det politiska mandaten inneha av unga mellan år 18-25 år.  
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2.2.2.3 Substantive-representation  

I det här synsättet som ställs emot beskrivande-representation menas det vitala av 

representation om hur hen agerar för att uppnå denna status och hur de förvaltar det. Till 

exempel när en politisk ledare blir invald i den beslutande församlingen för att sedan sluta 

agera för den gruppen som valde in hen kommer gruppen sluta se den politiska ledaren som 

ledare för gruppen. Det är inte väsentlig om representanten har samma hudfärg, kön, inkomst 

och andra drag som kan tänkas vara grunden för det olika sociala normerna för samhället utan 

snarare hur de agerar för dessa grupper. Om till exempel en individ befinner sig i medelåldern 

men fortfarande agerar starkt för ungas inflytande eller bedriver frågor som unga vill få 

igenom, skall den person fortfarande anses som en representant för unga. Här är det återigen 

mer vitalt hur representanten agerar i sin roll för att det finns inte nödvändigtvis en 

korrelation om kategorier och bedrivande av frågor för sin grupp  (Pitkin 1972, 111-143). 

2.2.2.4 Symbolisk-representation  

Symboler representerar något som är representerade som inte är närvarande. Detta synsätt ser 

alla former av representation som en sorts symbol bland annat att en flagga representerar en 

nation. Det behöver inte alltid vara ett objekt utan kan vara också människor som en ledare 

för nation. Skillnad mellan att symbolisera något kan vara ett träd och att en symbol ska 

refereras till någon betydelse och inte nödvändigt objektet i sig. För att räknas som en symbol 

måste en tredje part anse att den representerar. Vi förväntar oss oftast någon rationell 

förklaring eller dolda förklaringar till hur symbolen ser ut och det går inte bara att byta ut den 

till en ny och sedan hävda att den har samma värde. Generellt handlar betydelsen av symboler 

om tid och kontext.  Symboler kan även symbolisera och representera något, som exempelvis 

den Svenska flaggan. Flaggan kan representerar staten Sverige men även symbolisera 

Sveriges styrka och stolthet. Symboler är inte till för att återge information utan snarare att 

skapa känslor och agerande samband med interaktionen med symbolen och därmed krävs det 

att individen tror på symbolens värde som exempelvis en politiska ledare. Varför vi anser att 

en politisk ledare är just den symbolen blir när de utför saker som förknippas med den rollen 

som öppna riksdagen. Deras agerande förstärker deras symbol därmed står för och inte agera. 

Den fascistiska vinkeln blir att den politiska ledaren tvingar populationen att se ledaren som 
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en symbol och val blir därmed ett sätt att legitimera dem som en symbol. Viktigt att förstå 

varför individer tror på symbolen eller acceptera ledaren handlar om vilken tidpunkt och 

anledningar som sker i det läget. Kritiken som finns är att det inte går rent logiskt 

argumentera för en symbol eftersom den oftast utgår från känslor och därmed i många 

avseende går det inte tala om missrepresentation (Pitkin 1972, 92-111). Unga som sitter i 

kommunfullmäktige kan själva vara en symbol för unga genom att i interaktioner med ens 

omgivning endast tilldelas främst uppdrag som är inriktade för unga eller diskutera frågor 

som rör unga och inte andra delar som till exempel miljö eller skattefrågor.  

2.2.2.5 Fall av representation och schweiz 

Den sociala-representationen har studerats av Chrisitan staerkle Eva G.T Green hur 

högerpopulistiska partier tar sig uttryck i Europa. Studien inhämtar statisk data från 

Frankrike, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien och fann att alla nationers 

högerpopulistiska grupper hade samma sociala representation oavsett vilken stat det kom 

från. Det var en kulturellt och normativ homogen grupp av berättigade och laglydiga 

medborgare som representerade nationens påstådda grundvärden. Man ville hålla gruppen ren 

därför att de ansåg att mångfalden var en sorts hot för gruppen trots att det inte behövde vara 

empirisk befogat. Mångfalden som en grupp blir ett sätt för att bekräfta högerpopulismens 

sociala-representationen för att det inte går förklara den gruppen utan ha med mångfalden 

som separat grupp. Det som går att säga utifrån denna studie är att representation verkar inte 

endast vara om klassiska drag som könstillhörighet utan också ideologi som representeras 

(Staerklé & Green 2018).  

Kissau, Lutz & Rosset diskuterar att population ålder ökar har de inte diskutera 

hur demokratin kring ålder ändras. Oftast har forskning fokuserat på 

underrepresenterade av de med låg snittinkomst, bristande utbildningsnivå och 

minoritetsgrupper men få om unga och äldre. Studien undersökte hur beskrivande 

representation och substantiv representation tar sig uttryck i schweizisk. Man fann för 

den beskrivande att i åldrarna 41-70 var överrepresenterade medan unga och äldre var 

underrepresenterade därmed inte återspeglar swiss samhället därmed bristande legitimt 

och representation. För den substantiva fanns det viss preferens i policy åsikter, inom 

vissa områden som samkönat äktenskap skiljer sig attityder beroende på åldern. Verkar 

vara att ens åsikter inte ändras markan med åldern (Kissau, Lutz & Rosett 2012). 
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2.3 Ungas politiska deltagande 
I detta avsnitt kommer det lyftas upp den aktuella forskningen om ungas politiska ställning 

vilket kommer att vara centralt för denna uppsats för att kunna använda dessa teorier för 

förstå det empiriska materialet.  

 

Generellt påpeka forskningen att unga idag tar avstånd att engagera sig i det 

traditionella politiska deltagande former och dess institutioner vilket går se att tydligast i 

minskandet av medlemmar i det etablerade partierna. Denna problematik har man försökt lösa 

och få in flera unga i det demokratiska processerna och i partierna men kritiker anser att det 

är en tom politiska fras vid det här laget än konkreta åtgärder eftersom problemet kvarstår 

(Bessant 2004, 387). Men detta går det att påpeka att ungas representation inte nödvändigtvis 

avspeglas genom partiernas etablerade sätt. Den grunden som Rossi framhäver vilket glöms 

oftast bort inom forskning är att unga inte längre styrs av biologiska skäl utan snarare 

kulturella.  Rossi har undersökt tre olika fall på ungas deltagande där ett stående exempel som 

tas upp i hennes text är när en kvinna blev volontär i YWCA år 1998. Det fick henne att gå 

med i organisationen för den bestod av kristna normer men även att organisationen bedrevs 

genom kvinnor för kvinnor (Rossi 2009, 485). Andra faktorer för ungas politiska 

engagemang kan vara en motreaktion till ett visst samhällsfenomen vilket sedan utvecklas till 

gemenskap och samtidigt utvecklar ungas identitetsskapande. Politiska engagemang kan även 

förekomma utifrån följande punkter som Rossi tar upp: 

“(1) for personal realization through helping others (Beck, 1999: 14), the model generally 

adopted by volunteers; (2) because of a personal problem; (3) for professional reasons; 

and/or (4) to put ideals and principles into practice.” (Rossi 2009,473).  

 

Hon påstår att andra människors beskrivning av unga går att kategorisera i tre 

kategorier men menar själv att unga skall ses som egna individer och inte på väg till att bli 

vuxna (Rossi 2009, 492).Kategorierna är följande: 

1. “Förgyllda unga” menas med att en individ har synen på unga som att de inte 

behöver ta ansvar och därmed har ett privilegium och kan sväva fritt.  
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2. “Gråa unga” menas med att unga är en symbol för det som är fel i världen och att i 

kriser kommer alltid unga påverkas först för att de är sårbara. 

3. “Vita unga” menas med att det är unga som är den nästa generation av samhället vars 

uppgift kommer vara den gruppen som skall rädda/förbättra världen (Rossi 2009,471). 

 

Trantidis beskriver att unga i stor utsträckning oftast blir sedda som en stereotypisk bild av 

hur unga ska vara och får utstå förutfattade meningar kring deras politiska deltagande som att 

de inte skulle klara av uppdraget, rebelliska och har inte ett intresse för politik. Det leder till 

att unga själva anammar dessa attribut på sig själva och därmed agerar utifrån hur samhället 

uppfattar dem. unga uppfattas inte alltid som egna individer och därför tolkas endast tillhöra 

gruppen unga, vilket blir bristande eftersom idag representera en person flera grupper som en 

ung kvinna från arbetarklassen har tre (Trantidis 2016,152-157). 

2.4 Intersektionalitet av unga 

Behövs det andra perspektiv för att förstå unga vilket intersektionalitet begrepp lämpar sig 

väl. Kortfattat handlar det om en individ tillhör flera grupper en endast en vilket gör att det 

har olika positioner i siktning nivåer som korsar varandra. Dessa teorier används en hel del 

inom sociologi och är inget nytt men för denna uppsats blir det stomme för analysen som 

måste tas med. När världen lutar sig åt globalisering är det vital att olika ting har olika 

mening där skillnad mellan en svensk i Sverige kontra i Kina kommer ha olika 

maktpositioner som under och överordnade. Det här gäller inte bara nationsgränser utan även 

organisationer och familj som inom sig innehåller olika normer. För unga går det tänkas sig 

att en ung i Sverige skiljer sig runt om världen men även mellan olika städer och därmed inte 

satt i sten. Det mest viktigast blir just att en person kan tillhöra flera grupper och eftersom 

unga inte är en homogen finns flera olika kombination som en ung med arbetarklassbakgrund 

och en annan ung från det högre klasserna kommer ha olika förutsättningar och makt status. 

För applicera denna teori på det statsvetenskapliga ämnet blir den maktstrukturerna som den 

unge har påverkat förutsättningar för sitt politiska deltagande och inflytande därmed blir 

denna teori högst aktuellt för uppsatsen. Mångfalden bland unga är stor förutom ha två 

grupper kan det finnas en ung kille med utomnordisk bakgrund som har en medelklass 
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bakgrund. Varje enskild del ger olika förutsättningar och ihop skapar det en unik 

maktposition som räcker byta ut kille till tjej (Ahrne 2016, 177-195)  

För att fördjupa i unga kring deras utmaningar som grupp finns det om åldersgränser 

där dessa blir som ett sätt försätta gränser som oftast menas grundar på en form av mognad 

vilket det staten har satt nyckel gränser vid 12, 15, 18, 21 år som sätter olika kraven på den 

unga och ger rättigheter. För uppsats blir det runt 15 år mest intressant för här bedöms det 

som barnet kan tänka abstrakt och börja etablera sig i vuxenvärlden, för 18 år skall man ha 

förmågan att tolka helheten och jämföra och världar och vid 21 år beskrivs som de som 

halkar efter hunnit ikapp.  För alla generation kommer det med en förändring som distraherar 

från den tidigare som uppkommer oftast vilka förutsättning samhället har haft vilket har sett 

att medlemskap i politiska partier har gått ner med 50% det senaste 20 åren. Intressant från 

många andra saker som inkomstnivåer blir ens ålder något som konstant ökar och inte avtar 

som gör att individen blir “fast” i den kategori som hen har fått och därmed inte förändra sig 

upp eller ner (Karlsson 2016, 119-149).  

2.5 Sammanfattning  

Från denna del av uppsatsen kommer främst Pitkin förhållningssätt till representation tas med 

i analysen för det blir ett sätt att kunna förstå politikernas svar genom komplexiteten av 

begreppet som på ett sätt definierar det men fortfarande inte fast. Genom studien av 

högpoloulism går det att utvigda representation ytterligare genom att konstatera att ideologier 

kan ha samma betyder som partierna därmed bortom gränser. Utgångspunkter för Manin 

representation principer och Dahl tolkningar blir ett sätt förstå utgångspunkten för hur 

politikerna resonerar och förhåller sig till i deras arbeta som politiker och parti. Varför unga 

blir aktiva och vilka former fungerar som ett sätt att förstå unga representationen och hur den 

ser ut idag för att sedan kunna förhålla sig i analysen eftersom unga själva kommer inte vara 

med i uppsatsen. Rossi tre sätt som vuxna har på unga kommer vara ett sätt att kunna tolka 

hur omgivningen och politikerna ser på unga som grupp i helheten eftersom den avspeglar 

deras agerande mot unga. Unga är inte en homogen grupp och därför behövs intersektilitet 

med för klara göra eftersom att idag tillhör en ung många andra grupper som ung kvinna eller 

ung höginkomsttagande vilket alla kommer ha olika förutsättningar i sitt deltagande och 

representation i maktordningen.  
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3. Metod 

Här kommer uppsatsens metodologiska val och vetenskapliga utgångspunkter redovisas. 

Först kommer en inledning om vetenskapliga utgångspunkter ges och efter det om fallstudie 

som metod gås igenom för sedan diskutera intervjuer och hur de är utformade. Därefter 

kommer en beskrivning av vilket material som har insamlats och på vilket sätt som det har 

analyserats. Till sist diskuteras validitet och reliabilitet samt etiska övervägande. 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter  

Av det två vetenskapliga traditionerna kommer hermeneutik var utgångspunkten och inte 

positivismen. Hermeneutiken förknippas med humaniora och går tvärtemot positivismen som 

menar att man ska tolka utifrån sina sammanhang och förståelse och ha upplevelser med 

forskning genom vara personlig och tolka genom egna minnen, empati och erfarenheter. 

Därmed går det inte att påstå att en ståndpunkt är sant för det finns ingen objektiv sann 

beskrivning och inte alltid det som är målet. Det blir just det sistnämnda egenskaperna som 

behövs för att kunna besvara frågeställning i denna uppsats för det kommer inte finnas någon 

objektiv bild utan alla kommer ha olika infallsvinklar om ungas representation. Kommer 

behöva i vissa fall göra personliga tolkningar av det empiriska materialet i samband med 

analysen, främst för att jag själv är ung och innehar ett politiskt mandat på kommunal nivå 

och därmed inte kan garantera 100% objektivitet (Badersten & Gustavsson 2015, 40-49).  

3.2 Fallstudie  

Första steget i en fallstudie är att ställa sig frågan om vilket problemområde uppsatsen skall 

besvara vilket här kommer vara synsättet som politiker har på ungas inflytande i en 

kommunal nivå. Därför valdes fyra politiker i Sundsvall som analysenheten vilket togs fram 

genom litteraturgenomgången och avgränsningar där alla har varit med olika länge och 

partitillhörighet för ha ett brett urval. Det hittades en inomvetenskaplig lucka om ungas 

representation i en svensk kontext och hur politiker ser på representationen men det som 

däremot hittades var flertal representationsteorier. Uppsatsen ska vara utforskande och inte 

förklara samband och orsaksmodeller. Skälet till varför uppsatsen har ett fall(Sundsvall) är 
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tidsbrist men istället fortfarande ge fördelen av att undersöka just detta fall grundligt och 

kunna fokusera på att material på ett säker och strukturerat sätt källkritiskt granska, det 

negativa blir däremot avsaknaden av en jämförande fallanalys. En annan nackdel som gäller 

fallstudier är att det kan enkelt bli för omfattande materialinsamling och därför har det gjorts 

noga överväganden som har skett genom att systematiskt och strukturerat samlat ihop det 

empiriska materialet som har skett genom en tematisk analys (Jensen & Sandström 2016, 

45-70)(Gerring 2007,19-27). 

3.3 Material  
Det material som har samlats in för denna uppsats består primärt av intervjuer, Statens 

offentliga utredningar, statistik från lokal uppföljning LUPP(lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) och diverse vetenskapliga artiklar och litteratur.  

3.3.1 Intervjuer 

Det huvudsakliga material som samlades in var från fyra intervjuer av politiker som sedan 

transkriberades. Varför beslutet av intervjuer som metod för inhämtning av materialet är för 

intervjuer lämpar sig väl för kunna undersöka hur människor tänker och uppfattar saker vilket 

kommer behövas för att kunna upptäcka informanternas synsättet på ungas representation. 

Den fördelen som intervjuer har kontra inhämtning av redan existerande texter är att genom 

intervjuer kunna förstå informanternas synsätt som enkelt hade kunnat missas om 

utgångspunkten endast hade varit de texter som redan är nedskrivna (Hallin & Helin 

2018,10-11). Hur många som skall intervjuas är ett ständigt dilemma inom den kvalitativa 

metoderna och i intervjuer brukar grundsatsen vara intervjua tills en mättnad uppstår genom 

att respondenterna säger samma saker som hände redan vid tredje intervjun men genomfördes 

fyra (Hallin & Helin 2018,32-36). Kvale & Brinkmann lyfter upp en av de största fördelarna 

som gynnar intervjuer. Det är förmågan av att kunna uppfatta världen genom mångfalden av 

personberättelser som gör det möjligt att uppnå denna förståelse, men de båda noterar att för 

genomförandet av en god forskningsintervju krävs förmågan att kunna styra samtalet och 

kunna hitta de rätta frågorna för sitt studieobjekt. Detta gör forskningsintervju till en ganska 

komplex metodform för att man försöker få fram kunskap genom vardagslivets samtal men 
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fortfarande ha det vetenskapliga i samtalet som blir en balansgång som skall beaktas i denna 

uppsats (Kvale & Brinkmann 2014,15-19).  

Vi skall inte glömma det negativa aspekter av intervjuer och att det inte lämpar sig 

som metod alltid. Till exempel skall intervjuer aldrig göras endast på grund av att forskaren 

tycker bäst om intervjuer som metodform eller för man inte vill hålla på med kvantitativa 

metoder. Varje enskild fråga behöver ha den metoden som lämpar sig bäst för det 

problemområdet som skall studeras. I denna uppsats är förståelsen av världsbilder och 

varför-frågor det centrala, vilket en kvantitativ metod eller observation ej kommer att kunna 

uppnå likvärdiga tillvägagångssätt för kunna förstå studieobjektet (Kvale & Brinkmann 

2014,142-149).  

3.3.2 Praktiskt genomförande av intervjuerna  

Genomförandet av intervjuerna bestod av att träffa politikerna på en utvald plats som det 

själva hade valt. Intervjuerna varade 30-45 minuter. Skälet för att träffa dem personligen var 

för att kunna fånga in deras ansiktsuttryck. Ett mejl skickades till informanterna med 

förfrågan om att delta, information om uppsatsen syfte och hur deras bidrag skulle användas 

men även varför deras bidrag är viktigt för studien. Detta för att bilda tillit. Hälften av 

informanterna ville vara med, resterande refererade till någon annan inom deras parti som 

oftast var en ung individ vilket har lett till fler unga deltagare i urvalet än vad som var 

planerat men som gav givande analyser från.  

Utmaningen var att skapa en tillräcklig god personkemi till informanterna för få dem 

att känna sig bekväma att delta intervjuerna. I utformandet av intervjuerna fanns det flera 

vägval som togs. Det första var till vilken grad skulle intervjufrågorna vara standardiserade 

och strukturerade vilket resulterade i att frågorna hade en hög standardisering och låg 

strukturering. Med hög standardisering menas att ställa samma frågor till alla informanter 

med syftet av kunna jämföra svaren och väva in forskningen i frågorna. Med en låg 

strukturering av svarsalternativen menas med att inte ha fasta svarskategorier med syftet att 

ge informanterna friheten att resonera fritt och inte leda in dem till att säga på ett visst sätt. 

Denna kombination är rekommenderat för kvalitativa studier främst för att uppsatsen ämnar 

inte att samla in stora datamängder, vilket i ett sånt fall hade en hög strukturering varit att 

föredra eftersom hade haft ett begränsat antal svarsalternativ (Patel & Davidson 2011,75-82). 

Den sorts intervju som genomfördes brukar benämnas som semistrukturerad intervju.  
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Frågorna var kortfattade och simpla att förstå eftersom annars kan det bli för 

akademisk utformat. Frågorna var ställda för att låta dem själva resonera och därmed 

formulerades många indirekta frågor och uppföljningsfrågor för att undvika missförstånd. I 

starten av intervjuerna ställdes det ett par uppvärmningsfrågor för att få dem att känna sig 

bekväma, efter det förklarades syftet med uppsatsen ytterligare en gång och att det är helt 

frivilligt att delta. Frågorna var uppsatta i två större teman där den första var representation i 

helhet och den andra representation i en Sundsvall kontext. På slutet gavs en chans att lägga 

till något ifall frågorna inte har tagit upp något som dem vill prata om (Esaiasson et. al 2017, 

273-276).  

3.4 Hur materialet skall analyseras  

Tolkningsstrategier för hur texterna kommer tolkas är uttolkarorienterad strategi, 

främst det är det egna skapade intervjuerna som ska tolkas (Boréus & Bergström 2018, 

30-35). Innehållsanalysen genomfördes för att kunna strukturera texterna, fördelen med detta 

upplägg gjorde det enkelt att finna mönster i texterna som sedan gick att koppla till 

forskningen. Använde mig inte av stora mängder av material utan istället det fyra genomförda 

intervjuer för ville kunna genomföra mer avancerade tolkningar och bedömningar av 

materialet än vad ett datoriserad sätt skulle kunna ges. Detta gjorde uppsatsen till kvalitativ 

främst för att syftet inte är att kvantifiera ord för att det saknas material och ville hellre 

jämföra intervjuerna med varandra, vilket blir smidigare med mer tolkande bedömningar. 

Nackdelen med denna metod är att alla aspekter av materialet kommer inte att kunna 

undersökas på grund av tidsbrist och blir lätt för övermäktigt material (Boréus & Bergström 

2018,49-86). För hantera detta kommer en tematisk analys genomföras vilket gör att mönster 

kommer kunna hittas och diskuteras i form av uppsatta teman som kommer bearbetas fram 

under uppsatsen gång (Bryman 2018, 667-680 & 702-709). 

3.4.1 Tematisk analys 

Braun och Clarkes tematiskt analys har tillämpats på denna uppsats främst för att det är ett 

tillvägagångssätt för att kunna bearbeta stora mängder av komplext material genom på ett 

systematiskt sätt reducera texterna till teman. Teman kopplades ihop med vetenskapliga 

teorier vilket har gjort att mönster har kunnat hittats från intervjuerna. Denna tematiska 
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analys var induktiv som menas att material får först finnas för sig själv för sedan koppla in 

teorierna för att inte på ett påtvingat sätt få in teorierna. Braun & Clarke beskriver sex stadier 

som skall tolkas som direktiv för hur den tematiska analysen kan genomföras. Första stadiet 

är att bekanta sig med sitt material som skedde genom transkribering av intervjuerna och 

sedan läsa dem i sin helhet. Andra stadiet blev att systematisk koda övergripande delar i 

materialet som kan vara intressant för en analys. Tredje stadiet var att ta kodningar och skapa 

möjliga teman och underteman. Fjärde stadiet är att ta teman och underteman och undersöka 

hur väl de anpassar sig till teorier och syften för uppsatsen. Här kom det induktiva in genom 

att först genomföra det ovanstående stadier där materialet först läses för sig själv och sedan i 

fjärde stadiet börja applicera teorier i läsningen. Femte stadiet blev att sätta rubriker och 

definiera alla teman och undertema för sedan i det sjätte stadiet sker självaste rapporteringen 

av dem (Braun & Clarke 2006).  

 

Första temat är representationen  

 

 

(Figur 2. Första tematiska-tema representation ) 

 

Andra temat är ungas representation  

 

(Figur 3. Andra tematiska-tema unga representation) 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Både validitet och reliabilitet är centrala begrepp som skall beaktas i alla studier. För denna 

studie kommer begreppsvaliditeten behövas genomföras väl vilket kommer att ske i den 

teoretiska operationalisering. Representation är ett komplext begrepp som genom historien 

och forskningsområdet ändrats fram och tillbaka och det har varit en utmaning att fånga upp 

begreppet inom den satta tidsramen, men det är just denna komplexitet som uppsatsen ämnar 

undersöka just på grund av att det finns många olika synsätt. Om det teoretiska begrepp inte 

stämmer överens med forskningen på området kommer inte heller frågeställning kunna 

besvaras. Exempel som skulle kunna ske är att representationsbegreppet blir felskrivet eller ej 

tagits med någon teori som leder till att uppsatsen inte blir väl förankrad med den etablerade 

representationsforskningen och tappar därmed med sin förmåga att fylla en 

inomvetenskapliga lucka. För undvika detta och inneha en hög begreppsvaliditeten kommer 

större delen av uppsatsen läggas på operationaliseringen genom att fördjupa sig i tidigare 

forskning som finns på ämnena och arbeta kumulativ utifrån den etablerade forskning och 

därmed på källkritiskt sätt identifiera olika väletablerade källor.  

Allt ovanstående leder till resultatvaliditet som är begreppsvaliditeten ihop med 

reliabilitet och handlar om att man mäter det som studier säger sig undersöka. I detta fall har 

det varit representationen av unga på en kommunal nivå. För att kontrollera detta krävs bland 

annat en god begreppsvaliditet som menas med att undgå systematiska fel i sin uppsats och 

genom reliabilitet som säkerställer att slumpmässiga fel inte sker. För att undvika detta 

kommer innan varje del av uppsatsen tänkas igenom vad som kan gå snett och sedan åtgärda 

det. Till exempelvis att intervjuerna har bristande ljudkvalitet eller om jag själv eller den som 

blir intervjuade inte är fokuserade. Ytterligare en åtgärd var är att dubbelkolla ljudet och sätta 

rimliga tider för intervjuerna för att undvika att trötthet samt genomföra transkriberingar noga 

och lyssna igenom intervjuerna flera gånger (Esaiasson et. al 2017, 58-65).  

3.6 Forskningsetik 

Etikprövningslagen är god grund att utgå från om forskningsetik. Uppsatsen kommer inte ge 

uppstått till fysisk eller/och psykisk skada. Det som däremot måste hanteras varsamt är 

politikernas integritet och anonymitet. För att säkerställa detta är första delen samtycke att 
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dem gått med på att delta och är frivilligt och kan avbryta sin medverkan när som helst. Trots 

att etikprövningslagen inte tillämpas på kandidatuppsats kommer den beaktas (SFS 

2003:460). Finns fyra olika delar som har tänkt igenom: 

Informationskravet: Politikerna fick veta syftet med uppsatsen, helt frivillig att avbryta sin 

medverkan vilket togs upp först i mejlet som skickades ut och innan intervjuerna berättas det 

återigen.  Hur information har lagrat är vitalt i denna uppsats har alla intervjuerna spelats in 

via surfplatta där ljudfilen har lagt upp på en moln för sedan skriva ner transkriberingen utan 

namn och partinamn.  

Samtyckeskravet: På vilket sätt som politikerna ville delta fick de själva bestämma som 

ange tiden och platsen för intervjuerna. Dem har fått all information för kunna samtycke 

vilket dem har kunnat häva vid flera tillfälle.  

Konfidenitliskravet: All information som intagit har behandlat genom konfidentiellt som 

ingen annan ska kunna nå informationen. Mest problematik blir att ingen ska kunna veta 

politkerna namn och betninkninagar för vill inte ska bli problem för de. Viktigt att hålla för 

annars vill de inte ställa upp igen. 

Nyttjandekravet: Den informationen som samlat in har endast varit till för uppsatsen. All 

information som kommer radera som ljudfilerna.  

Utöver det ovanstående har checklistor från litteratur följs exempelvis som säkerställa att 

politikerna inte kan veta de andra politiker. Blir en balansgång mellan det etiska aspekterna 

och det praktiskt som att vill ta med politikernas uppdrag förvissa spridningen av kunskapen 

bland politikerna men skulle bli för lätt att kunna veta vilka dem är (Bryman 2018, 165-194).  
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4. Analys och resultatredovisning 

Informanterna bestod av Mona, Isak, Britta och Melina som är förtroendevalda i Sundsvalls 

kommun (namnen är inte politikernas riktiga). Det som skiljer sig mellan dem är fritid 

politiker och andra får arvode till viss grad. Alla påbörjade först sin politiska karriär med att 

gå med i respektive partis ungdomsförbund men de angav olika skäl. Mona var politiken på 

ett sätt alltid med genom uppväxten, främst för att personer i hennes närhet hade 

förtroendeuppdrag och diskuterade politik hemma. Isak var det snarare det politiska frågorna 

i sig som skapade en frustration av att stå på sidan av, därför började han engagera sig i 

frågor som bland annat flyktingkrisen 2015. Britta hade snarare det sociala umgänget och 

frågor om den internationella solidariteten som sin anledning att gå med. Melina skildra att 

först hade hon inte ett intresse för politiken men efter en kurs på universitet om polik började 

tanken om arbeta inom politiken för hjälpa andra.  

4.1 Första temat-Representation 

Naturligt förekommande var representation åskådliggör i intervjumaterialet och som delades 

in i fyra underteman som var, partirepresentation, fördelning av uppdrag, representation  

komplexitet och unga som en symbol. Alla informanterna förknippade representation på ett 

och samma sätt vilket var att partierna ansågs vara utgångspunkten representation men det är 

komplext.  

4.1.1 Partirepresentation 

Första undertemat till detta tema blir partirepresentation som snabbt blev samtalsämnet för 

politikerna om hur partierna står i fokus. Mona beskrev att få i kommunfullmäktige sitter på 

personliga mandat utan det flesta blir invalda genom partierna och känner sig därför i första 

hand som en representant av partiet än befolkningen. Isak tog upp samma grund och 

upplevde ett ansvar gentemot partiet. Britta berätta om partierna representation på liknande 

sätt, vilket påvisar hur starkt politikerna är knutna till partierna: 

“ Jag ser det som att jag aldrig någonsin representerar mig själv eller mina intressen. Jag har fått ett 

uppdrag av [namn på partiet] som medlemmar i partiet som har gett mig ett förtroende att 

genomföra deras politik men det är bara det dem har beslutat som jag kan genomföra.”  
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Melina framställde om partiet och deras ideologi som hon representerar vilket påvisar inte 

bara dem som röstar på partiet. Detta återspeglar komplexiteten i representation eftersom att 

alla partier består i grunden av grundideologi(er). Här går det att dra en parallell till Christian 

staerkle Eva G.T Green studie om högerpopulistiska partier runt om i Europa vilket kom fram 

till att denna grupp hade i snitt snarlika grundtankar och social representation trots från olika 

stater därmed kan representationen var bortom statsgränser (Staerklé & Green 2018).  

“Jag representerar de människor som har valt vårt parti och röstat på vårt parti och som också står 

för [namnet på partiet ideologi]. Det är många som står för [namnet på partiet ideologi] som inte 

vet om det än.”. 

 

Som tidigare beskrivits om Manins fyra principer om den representativa demokratin går det 

utifrån politikernas svar bekräfta de tre principerna att medborgare har röstat fram dem, 

beslut tas offentligt och politikerna är nåbara. Däremot deras frihetsgrad att agera bortom 

partierna och väljarna är vacklande vilket kan ses genom att Britta att hon kan aldrig 

representerar sin personliga linje utan måste alltid vara partiets. Mona menade att det skiljer 

sig om man har ett personligt mandat för den politikern har större frihet att avvika från 

partilinjen (Manin 2002).  

 

Följdkonsekvenser av ovanstående blir att när man utgår från partierna kommer det endast 

vara unga över 18 år som blir inkluderade genom röstning. För dem som är under 18 år är 

enda sättet bli medlem i ett parti för få sin representation. Isak tar upp denna problematik som 

fortfarande kvarstår oavsett när unga försöker få inflytande: 

“ Om man ska kunna påverka som ung måste man vara ganska jobbig, vara den här som tjatar på 

politiken, man måste kanske engagera sig som kräver mycket tid. Idag måste du antingen vara 

jättejobbig med dem som styr eller börjar engagera sig och jobba inifrån [...] man har byggt upp en 

mur i för sig...bygger upp ett hinder att du måste lägga mycket energi för att påverka”   

 

Britta implicerar att “ Allt beslutfattade bygger på att man ska vara aktiv politiskt. Sen är det ju viktigt som 

politiker att föra en dialog” som gör att dilemmat kvarstår för representation om unga när det 

endast utgår från partierna som centrum. För denna uppsats handlar det likt Pitkins åskådning 

om representation inte om att verifiera eller falsifiera politikers synsätt, utan det som blir 
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centralt är hur politikerna tolkar det och dess kontext vilket redan här går fastslå utgår från 

partierna (Pitkin 1972) (Pitkin 2004). 

4.1.2 Fördelning av uppdrag 

Partierna blir centrum för representation, därmed kommer detta tema handla om fördelningen 

av kommunala uppdrag. Det första som bör noteras är enda gången som väljarna väljer en 

representant är vid kommunfullmäktige. Resterande uppdrag som nämnder och kommunala 

bolag väljs parti-internt, med andra ord kan vem som helst som är en medborgare i 

kommunen få dessa uppdrag (Bäck, Gissur Ó & Larsson 2015, 209 -211). Britta påvisar den 

betydelse som partierna har: 

 “Utifrån valresultat får vi x antal platser i nämnder och bolag och dem ser ju aldrig väljarna. Det 

är ju parti-internt. Vi skulle kunna sätta 72 gubbar enbart eller 18 åriga tjejer, det kan inte väljare 

påverka, men vi skulle få pisk i nästa val om vi gjorde men det är ju helt parti-internt som vi väljer 

att tillsätta de platser.”. 

 

Genom valet blir det ett sätt att kontrollera fördelningar och påvisar drag av 

formalistiskt-representation med inriktning av ansvarig-representation. Väljarna har gett bort 

sin röst till ett parti, därefter tillsätter partiet en representant som ska sedan förvalta denna 

röst och ansvara för väljarnas representation, men det sker genom paritet. Ansvarsdelen 

handlar just om att ifall väljarna anser sig blivit felaktiga representerade kan den kandidaten 

väljas bort. Detta påvisar det som tidigare nämnts med Manins principer att politiker har inte 

helt fritt att agera i praktiken men skulle kunna det rent formellt (Pitkin 1972). Det vitala här 

blir att partierna sitter på makten för ungas inkludering till förtroendeuppdrag där den unga 

antingen själv bildar ett eget parti eller går med i ett redan etablerat parti och får in sig på 

vallistorna eller inom partiernas interna process får ett mandat. Hindret här blir just att ungas 

engagemang för partierna har sjunkit under den senaste tiden och endast det över 18 år. 

4.1.3 Representationens komplexitet  

Nästa underteman för representationen är olika synsätt för att tolka representationen som 

återspeglar den komplexiteten som finns. Med hjälp av Pitkins beskrivande-representation 

och substantive-representation gör det möjligt att förstå politikernas attityder om 

representation. Vid den första tolkningen av politikernas svar går det återfinna många drag av 
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det substantive-representation. Isak drog en parallell till det amerikanska presidentvalet 2016 

vilket implicerar agerandet av den förtroendevalda än snarare åldern:  

“ De unga vill ha Bernie Sanders trots att han är 70, snart 80. Tycker samma åsikter och 

värderingar tror jag inte det spelar någon stor roll. Men tror att sånt spelar roll oavsett vad man 

tycker men jag tycker att det inte ska behöva göra. Man ska rösta på den personen som 

representerar sina åsikter mest” 

 

Återigen återspeglar Pitkins mening om att representation handlar om kontext men även 

oavsett hur politiker anser att väljarna borde rösta blir det upp till väljarna att bestämma. Det 

substantive-representation återkommer flera gånger i samtalen men på olika vinklar som även 

är anknuten till beskrivande-representation som Britta beskriver här:  

“Åsikter är ju den politik som vi bedriver och har arbetar fram tillsammans. Det gör vi ju inte här 

utan gör vi partipolitiska. Sen tror jag får du en mångfald och diversitet bland de som genomför 

uppdragen tror jag kommer man ha en fördel eftersom man får en bredare syn eller ser andra 

lösningar”  

 

Mona förklarar sambandet mellan det substantive-representation och 

beskrivande-representation. Mona menar att det handlar inte om den ena eller andra som ska 

väga mest utan snarare en växelverkan: 

“ För mig går det inte dra en svartvit skillnad i det, det är klart är man 18 år har man väl…… ser 

man samhället och problemet på ett visst sätt som kanske inte upplever när man är 65 år [...] jag 

vet liksom om kan säga åsikter är absolut viktigare och inte identitet, tror det hänger ihop mycket.”  

 

Både Melina och Isak menar att åsikter är viktigast i representationen men samtidigt som de 

båda hade fått röster från unga och upplever ett större ansvar gentemot unga. Går tänka sig att 

representation blir annorlunda när det finns en underrepresentation som det finns för unga 

idag vilket tar sig i uttryck i Melinas svar: 

“Jag har nog fått många unga röster för jag är ung. Jag är en av dem få ska jag säga som sitter i 

kommunfullmäktige när jag bara är x ålder, jag kan prata på ett språk eller använda ett språkbruk 

som unga förstår och ta upp frågor som berör dem”  

 

Isak tog upp att det flesta som sitter kommunfullmäktige är i medelåldern, därmed få 

unga och äldre: 
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“Jag brukar ju säga att man ska rösta ungt. Men samtidigt tror de som har röstar på mig är blandad 

ålder men mest unga men jag tycker är... fattas både äldre och liksom yngre för är mest 

medelålders. ” 

 

 Brittas svar belyser problematiken om representation att man implicerar åsikterna som 

viktigt men samtidigt framhäver vikten av mångfalden. Beskrivande-representation kräver att 

för att gruppen skall kunna bli representerad måste en individ från den gruppen vara delaktig 

och därmed ligger det på väljarna att rösta in dem på den grunden,annars tappar det den 

gruppens problematik och synsätt.   

“ Jag kan bara referera till min egna verklighet. Kan ju inte refererar till en 18 årig tjej som föddes utomnordisk 

henne verklig kan jag inte refererar, för jag lever inte i den verkligheten”  

 

Det här sätter fingret på vad många forskare beskriver om representation. Det krävs att någon 

som representerar någon i deras icke närvaro. För unga blir det att när dem inte intar platser 

kommer en underrepresentation av deras insyn och problematik försvinna. För politikerna är 

det viktigt med att få in unga men inte till den graden att sakfrågor kompromissas bort (Pitkin 

2004). 

4.1.4 Unga som en symbol 

För att utgå från symbolisk-representation blir unga som har förtroendeuppdrag på kommunal 

nivå en symbol för unga. Det går på ett visst sätt påstå att det beskrivande-representation 

övergår till symbolisk-representation. Skälet till detta resonemang var att Isak förklarar sin 

roll som ung i politiken när det finns få.  

“Jag ser det som ett ansvar att jag nu har fått mandat på grund av att jag är ung. Nu ska jag driva 

ungas frågor mycket, det som spelar roll för unga. [...] absolut känns det ibland som att folk ser ner 

på att man är ung” 

 

Skillnaden mellan dem var att Melina beskrev mer som att hon upplever sig inte annorlunda 

bemött av sin omgivning, men båda blir sedda som unga. Båda beskrev som att de tar upp 

ungas frågor och agerar för dem i vissa avseende. Här blir det att varje gång de agerar på 

detta sätt bekräftas de som en symbol för unga av sin omgivning. Fenomenet är inte nytt i sig 

och som tidigare sagt från studien om unga ledamöter i Norge på kommunal nivå upplevde 

dem att andra såg dem som stereotypisk ung, samt att de inte fick representera hela 
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väljarkåren utan främst de unga (Winsvold, Ødegård och Bergh 2017). Mona som själv är 

relativt ung och kvinna beskrev denna problematik som påvisar på det 

intersektionalitetsperspektiv där varje individ kommer från olika grupptillhörigheter och 

därmed ställer om i maktordning, vilket här tar sig uttryck att Mona är kvinna som ställer 

henne under i maktordningen och ung vilket ytterligare förstärker henne lägre position(Ahrne 

2016, 177-195). LUPP beskrev snarlik om att alla unga har olika förutsättningar därmed olika 

förutsättningar för unga representation (Lund 2019, 14-18).  

Jag är ”Kvinna och ganska ung och politiken är rätt mansdominerad och jag leder ju möten till 

exempel. Där är ju mest män som pratar, män mellan 40-60 kanske. [...] vi måste springa längre 

för samma jobb som män måste göra. Vi måste arbeta mycket hårdare [...] vi har andra högre krav 

än män skulle jag definitivt säga framför allt som ung tror jag.”  

 

4.2 Andra temat-Ung representation  

Det andra temat är unga och deras inflytande i Sundsvalls kommun vilket har fyra 

underteman traditionella deltagare former, uppdrag i kommunfullmäktige, ungas roll i 

politiken och vuxnas syn på unga. I den tidigare forskning konstaterar att unga under 29 år 

och dem som över 65 år är underrepresenterade i det kommunala församlingarna runt om i 

Sverige. Unga får sällan höga positioner och denna trend har setts sedan 1980-talet och gäller 

större delar av västvärlden (SOU 2016:5, 529-542). Å ena sidan menar politikerna att 

inkluderingen av unga behöver blir bättre och den andra menar att den ser någorlunda okej ut. 

Nedanstående teman kommer diskutera detta och hur forskning ser ut på det.  

4.2.1 Traditionella deltagandeformer 

Den största och mest intressanta diskussionen är om hur unga ska ha inflytande i Sundsvall. 

Detta har genom åren varit utifrån traditionella deltagandeformer, vilket är partierna, men på 

senaste tiden har det kommit olika nyare sätt att engagera sig, vilket är sociala medier och 

bojkott. Alla politikerna implicerade att det är främst genom partierna som inflytandet kan 

ske. Britta förklarade: 

“Det är ju svårt, det handlar om traditionellt opinion arbete. Påverka genom insändare 

debattartiklar samla in namn de är ju en lägre väg att påverka politiska eftersom vi har organisation 

beslutsprocessers via politiska partier det är ju hela beslutsprocess bygger på politiska partier” och 
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anser att “jag tycker ändå om man tittar tillbaka 10 år tycker jag unga har större möjlighet idag för 

10-15 år sen. Mitt eget parti har alltid haft gott samarbete med vårt ungdomsförbundet.”  

 

Melina och Mona diskuterar om att kommunen behöver bli enklare att påverka, då de menar 

att de  de sätten som finns inte är tillräckliga. Mona tog upp om att man skall hellre låta unga 

få plats i det traditionella formerna och inte på sidan av:  

“Jag tycker det är synd när gäller unga ska man ha särskild ungdomfullmäkte som inte 

beslutsmässiga. Det vet jag man har till exempel Sundsvall. Det kan ju vara bra för att man får lära 

sig hur det går till under ett fullmäktigemöten och en dagordning kan se ut men det dem beslutar är 

inte  kommunen bundna till det beslutet på något sätt. [...] Det är bättre att unga människor får 

utrymme i den riktiga arena där man faktiskt fattar dem riktiga besluten.”  

 

Melina beskriver att de unga som redan är aktiva inom politiken verkar vara samma grupp 

individer medan för de som idrottar inte får det politiska intresset för tar för mycket tid, vilket 

återigen grundar sig i det traditionella i partierna. Rossi tog upp i sin studie om varför unga 

blir politiskt aktiva. Orsaken till att unga blir politiskt aktiva är för att skapa en gemenskap 

som blir identitetsskapande och organisationer som drivs av unga för unga (Rossi 2009, 485). 

Melinas förklaring om hur hon bemöter unga liknar Rossis tankegång: 

“Vi är ett brett spann vi är ju ändå några stommar och kommer med trygghet, gå fram peppar och 

vara storasyster och storebror vi försöker ju alltid skapa gemenskap för det blir bättre” 
 

Sammanfattningsvis blir problematiken från första temat om politiker anser att partierna är 

det viktigaste för ungas engagemang och representation. Detta kommer stå i kontrast till den 

forskning som finns, vilket påvisar att ungas deltagande inte sker främst genom partierna 

(SOU 2016:5, 522-527). På många sätt blir detta problematiskt eftersom att det blir endast 

återigen de över 18 år som kan röstas och väljas in. Forskningen menar på att redan vid 15 års 

ålder ska unga etableras i vuxenvärlden och ha förmågan att tänka abstrakt. Därför blir det 

högst angeläget att få med dem i representationen men det går inte när de inte får vara fullt 

delaktiga inom partierna. Unga kan inte välja sin ålder utan är något som ökar genom tiden, 

därför är det inget som de kan styra över (Karlsson 2016, 119-149).  
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4.2.2 Uppdrag i kommunfullmäktige för unga  

Problematiken som sker är när kommunen eller partiet kan ge ut mandat för unga att 

representera är det endast blir dem över 18 år som kan ställa upp till val samt rösta. Alla 

informanterna menar att få tar på sig uppdrag och främst inom nämnder som Britta berättade:  

“Där måste ju vi göra något fel som gör att det inte är spännande utmanande tillfredsställande. 

Men jag vet faktiskt inte jag skulle ju önska att vi hade flera unga, sen kan jag ju förstå att sitta 

Sundsvall Energi AB styrelse hur kul kan det vara”  

 

Isak beskrev första gången som han tog ett nämnduppdrag. Isak valde att avsluta sitt 

nämnduppdrag, som påvisar hur unga blir underrepresenterade när uppdragen inte känns 

givande: 

“Jag har suttit i en nämnd och tyckte var ett bra sätt lära sig det politiska hantverket men inte sådär 

jätteroligt. Inte lockande för någon som kanske precis tagit studenten och vill kanske flytta snart. Det 

bekymmer alla partier” 

 

Hur många unga som har förtroendeuppdrag skiftar mellan partierna. Melina berättade att de 

har många och därmed inte har några problem men detta påvisar snarare ett avvikandefall 

från forskningen (Trantidis 2016) (Winsvold, Ødegård och Bergh 2017, 308-309). Här är det 

mycket viktig att belysa att valet på kommunal nivå sked i 2018, därmed har det gått för kort 

tid för att dra några större slutsatser utan endast konstatera att de flesta informanterna beskrev 

en problematik om att locka unga till förtroendeuppdrag. Mona förklarade hur de oftast blir 

för partiet:  

“Gud när hon eller hen fyller 18 år ska de få ett uppdrag i en nämnd och sen säger den att hen ska 

flytta till Stockholm för plugga. Dem försvinner på något sätt sen kanske kommer man oftast 

tillbaka när man är 25 30 år och dem är ju jätte välkommen men det finns ett litet glapp i mellan 

studenten och stadgandet som vi tappar.” 

 

SOU-utredningen diskuterar om de unga som hoppar av sina uppdrag mellan mandatperioden 

2010-2014.Utredningen fann att ⅔ uppgav att de hade flyttat till en annan kommun och 60% 

uppgav att det hade haft en inverkan på deras avhopp. Det som också konstaterades var att 

många kvinnor tenderar att flytta till universitetsstäder och därmed finns det fler kvinnliga 

politiker (SOU 2016:5, 263-270). Intressant blir det att trots Sundsvall har ett universitet 
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verkar det finnas en vilja att flytta till större städer med universitetet/högskolan, vilket Mona 

menar att något behövs göras:  

”Mittuniversitet är jätteviktigt. För ska man återkoppla till det jag sa innan, många väljer ett annat 

universitetet än Mittuniversitet det bästa vore om man gick med i ett ungdomsförbund 16-17 år 

och tar student och sen stannar man kvar och pluggar man är fortfarande engagerar samtidigt blir 

mer naturlig plats i partiet”  

4.3.3 Ungas roll i politiken 

Alla politiker fick svara om hur de resonerar kring LUPP 2018-statistiken att många upplever 

att de vill i ganska och mycket stor utsträckning påverka kommunen men att få tror att de kan 

göra det. Melinas svar på detta var att den äldre generationen behöver bli bättre på att ta hand 

om den yngre och släppa in unga i partierna:  

“Äldre eller ledare tar sig inte an den yngre generation man vågar inte som äldre heller och där har 

man problem. Men som ledare ska du ju alltid led one lead like you leaving du ska var ersättbar. 

Du reser upp en till som ska kunna ta din plats när du tar nästa kliv ” 

 

Isak diskuterade om att kommunen vet inte hur man ska förmedla till unga vilka sätt som de 

kan påverka och att behövs göras på ett lättförståeligt sätt, vilket även Mona beskrev: 

“Men det är jättetråkigt om det ser ut så. Det är ju deppigt liksom. Jag hoppas att vi politiker ska 

vara mer tillgängliga och hitta vägar eller göra unga till ja ungdomsråd som vi skickar vissa ärende 

till vad tycker ni om det här ska vi öppna fritidsgård. ”  

 

 Mona och Britta menade att det skulle vara intressant att undersöka om detta endast gäller 

unga eller alla i kommunen. Bägge tog även upp att skolorna släpper inte in partierna: 

“Tyvärr släpper ju skolorna inte in oss. Det är inte bara för mig som politiker att ringa till en 

högstadieskola och säga hej får jag träffa era unga och prata om vad det är nu är. Jag ska ju inte 

ditt och politiskt agera men prata om politiska demokratin. Det är inte lätt”  
 

Sammanfattningsvis går det att påstå att mycket sker fortfarande genom partierna men att 

även de har problem att bemöta unga, eftersom likt SOU-utredningen konstaterade den att det 

är besvärlig för ungdomsförbunden/partierna att få komma in i skolorna. Detta skapar ett 

glapp av kunskap eftersom man har funnit att desto mer kunskap en individ har om demokrati 

och samhällsfrågor kommer den vara mer politiskt aktiv och rösta. Därmed ställs det krav på 
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skolan att lära ut om demokrati men det har tenderat att endast fokusera på riksdagsnivå och 

sällan på kommunal nivå (SOU 2016:5, 529-542). 

4.3.4 Vuxnas syn på unga 

Tidigare beskrivet handlar det om att vuxna behöver släppa in unga som där Rossis tre 

synsätt förklara vuxnas syn på unga. Kunde hitta flera drag av förgyllda unga, alla ansåg att 

unga ska få inflytande och platser samt förespråkar unga måste vara med. Melina beskriver 

att  man ska leda andra som om man skulle lämna sitt uppdrag idag. Mona påvisar också det 

här om att unga ska få vara med:  

“Vi gör unga en otjänst om vi lägger huvud på sne tänker att vi måste anpassa eller ni kan inte 

engagerar er på riktigt därmed måste vi hitta låsas arenor till er. Viktigt att nästa generation ska få 

plats och därmed ska politiken lyfte upp unga.” 

 

Även här går det att se enskilda drag av Förgyllda unga genom som Melina påpekar om den 

yngre generation där endast de tålmodiga orkar vara med. Därmed upplevs det som att unga 

behöver inte ta ansvaret utan ligger på det vuxna att skapa andra former för att locka:  

“Sitta i nämnd finns inget tråkigare kan jag tycka spontant för sitter de ska beslutat mycket 

byråkrati och process sen vet jag inte om det finns ett bättre sätt. Borde utvärderas för vår 

generation ska vilja kliva in i det för blir lätt tråkigt. Men vi är uppfostrade kanske såhär *knäpper 

fingrarna* saker ska ske fort och det är ju inte heller bra men tror det behövs utvecklas för faktiskt 

locka unga för annars kommer ju det bli de mest tålmodiga”  

 

Det är ingen av politikerna som har synsättet att unga representerar allting som är fel i 

samhället, alltså gråa unga , utan tvärtom. Mona tog upp en form av frustration om andra 

politiker anser att unga ska ha ett form av privilegium som i de förgyllda unga utan vill hellre 

unga ska vara med som alla andra (Rossi 2009). 
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5. Slutsatser 

Många slutsatser kan dras utifrån denna uppsats, främst om att partierna är starkt 

sammankopplade till representation och detta återspeglas på unga. Politiker ansåg sig att de 

aldrig representera sig själva utan främst partiet som de valdes in på och/eller partiets 

ideologi. Utifrån Manins principer om den representativa demokratin går det att påstå att tre 

av fyra punkter stämmer in, men däremot graden av frihet för politikerna att agera utanför 

den folkvalda gruppen är låg (Manin 2002,18). Partierna påverkar även politikerna själva som 

att det är partierna som utser förtroendevalda inom kommunen, urskiljningen som finns är att 

vissa uppdrag väljer partiet själv och resterande av folket men genom partiet. Detta 

återspeglar uppsatsen syfte som bekräftas att partierna är dem som kan släppa in unga för låta 

de bli representerade. Här uppkommer det största problemkomplexet för ungas representation 

eftersom forskningen menar på att få vill vara politiskt aktiva i partierna därmed kommer den 

gruppen av unga inte bli representerade, utan endast de som vill gå med i partierna (Bessant 

2004). 

Politikernas synsätt på representation var invecklat och gick inte säga rakt av hur de 

tolkar representation utan krävdes Pitkins representationsteori, där gick det att ser hur 

politikerna implicerar substantive-representation mer än det beskrivande-representation. Det 

problematiska här går att se när endast det substantive-representation impliceras glöms det 

bort aspekter av ungas behov i stort. Alla påstod att kommer man från en grupp kommer man 

kunna förstå problem som den gruppen har, exempelvis att de som nyss tog studenten 

kommer kunna säga mer om gymnasiet än en 40-åring. En informant hävdade att man kan 

endast relatera till sin egna verklighet eller bakgrund som här påvisar 

beskrivande-representation. Däremot ville alla vara tydliga med att det beror på situationen 

eftersom att en 60-åring kan förespråka ungas intressen fördelaktig än en 20-åring och 

därmed blir mer det substantive-representation. Sammanfattningsvis går det att tolka som att 

substantive-representation hänger ihop med beskrivande-representation, men politikerna ser 

det förstnämnda som viktigast. I svaren går det att tolka att unga politiker hade fått röster på 

grund av sin unga ålder och därmed uppleva ett ansvar gentemot unga och deras intressen. 

Här går det tänka sig att när en grupp är underrepresenterade, vilket unga är, finns den en 
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större benägenhet att identifiera sig som den gruppens representant (Pitkin 1972)(Pitkin 

2004).  

Unga förtroendevalda blir symboliskt för ungas representation i grupp vilket förstärks 

varje gång de agerar utifrån ungas intressen, tidigare studier påvisat att unga blir sedda som 

stereotypiskt ung av omgivningen. Detta leder till att unga anmar stereotypen ytterligare som 

i sin tur förstärker det symboliska för det unga (Pitkin 1972, 92-111). Viktigt för uppsatsen är 

antagandet om att unga ej är en homogen grupp,vilket med hjälp av intersektionalitetsteorin 

kunde informanternas svar tolkas, exempelvis att vara ung och kvinna satte henne i en lägre 

position i maktordningens dimensioner (Ahrne 2016, 177-195). LUPP påvisade även att finns 

skillnader mellan ungas olika förutsättningar för kunna påverka. Därav skulle framtida 

forskning fokusera på hur det skiljer sig mellan olika ungas utmaningar för få deras 

representation att synas eftersom Pitkins representationsteori missar denna aspekt. Ungas 

representation i Sundsvall är kopplade till deras deltagande, vilket politikerna här menar  att 

mycket, återigen, handlar om partierna. Förutom detta ansåg informanterna att kommunen 

gör sitt arbete men behöver bli bättre på att ha enklare kommunikationsvägar för unga. I 

intervjuerna hävdades att Sundsvalls ungdomsfullmäktige inte är ett bra sätt att få med unga, 

främst för att de inte är beslutmässiga, utan istället skall den få vara med genom 

ungdomsremissinstans eller partierna. Det gick att tolka att politikerna upplever det 

problematiskt att locka unga, främst för att uppdragen inte är givande eller tar för mycket tid 

och därmed blir det endast få unga som är med främst nämnder. Forskningen som finns 

påpekar att partierna inte alltid får besöka skolorna och som även informanterna upplevde 

som ett hinder i kontakten till det unga (SOU 2016:5, 529-542). 

Med utgångspunkten om forskningen kring underrepresentationen av unga går det 

hävda att det finns få unga som innehar uppdrag och de som röstas in får en särställning 

(Winsvold, Ødegård och Bergh 2017). Det som har setts är att främst nämnduppdrag inte är 

lockande för unga samt att de som tar på sig uppdragen tenderar att flytta till andra städer för 

studera. Intressanta för Sundsvall är att det finns ett universitet men fortfarande är det många 

som flyttar. För den framtida forskningen skulle en jämförande studie genomföras med 

storstäder och landsbygd som urval för att undersöka skillnader.  

LUPP enkäten påvisade hur unga ansåg deras deltagande, vilket var att många vill i 

ganska och mycket hög utsträckning påverka och finns intresse men få som tror att de kan 

göra det (Lund 2019). Här blir ett konkret fall hur ungas representation blir bristande. Svaren 
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som politikerna hade var bland annat att den äldre generation verkar inte ta hand om den 

yngre på ett tillfredsställande sätt och det behöver bättre forum. Det togs upp att skulle vara 

intressant att få veta om det är endast unga eller alla i Sundsvall som känner igen sig.  

Slutsatsen från Rossi blir att politikerna har en positiv syn på unga. Skillnaden var 

snarare på vilket sätt, antingen förgyllda unga som inte behöver ta ansvar, vilket blir här att 

unga ska gärna vara med men det är inte ett krav och att de vill ha snabba förändringar, eller 

vita unga som ska bli de som skall beredas plats i det beslutande församlingarna och 

inkluderas i helheten och inte på sidan av politiken (Rossi 2009).  

För att sammanfatta ser politikerna unga som något önskvärt och vet om 

underrepresentationen men det som de däremot missar är att unga vill inte alltid aktivera sig 

inom partierna och alla inte får rösta. Därmed behövs det andra former eller bättre sätt att 

locka unga eftersom annars lutar det sig mot en fortsatt nedstigande trend som existerande 

forskningen har menat på att unga representation är försummad. 
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6. Bilaga  

Intervjuguide 
Inledning  

● Vilka uppdrag innehar du just nu inom ditt parti och i Sundsvall kommun ? 
● Hur kommer det sig att du blev politisk aktiv och hur länge har du varit det nu?  

 
Tema ett-representation generellt  

● Hur skulle du beskriva att representerar någon i en politisk kontext?  
● Tycker du att dem man skall rösta på ska vara lik en själv till viss grad ?  

- Om ja vilka aspekter anser du är viktigast som t.ex kön och klass status och 
bostad ort?  

- Vad anser du om ålder? 
- Om nej vilka andra aspekter anser du är viktigare? 

● Vad anser du om att det är viktigare att den som representerar dig ska snarare ha 
samma åsikter än kategorier ?  
 

Tema två-representation unga 
● Hur anser du att ungas inflytande i politiken ser ut idag i Sundsvall? 

-Hur skulle du vilja att det ser ut i framtiden? 
● När du själv var ung hur upplevde du ditt inflytande i politiken var då?  
● Har ni inom partiet några utmaningar kring representation av unga i ert egna parti? 

- På vilka sätt tycker du att man ska lösa den problematiken i sådan fall? 
● Hur känner du om statistiken från LUPP 2018 som pekar återigen på att unga i 

Sundsvall vill i ganska eller mycket hög grad påverka kommunen men det är få som 
tror det kan göra de ?  

● Hur upplever du din roll inom politiken när du själv räknas in som ung eller hur tror 
du att unga upplever det?  
 

Avslutande  
● Är det något som du vill tillägga eller undrar över? 
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