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Introduktion 

Inledning 

Ett flertal undersökningar har behandlat problematiken ungdomars möjlighet att påverka samt 

ungdomars delaktighet och inflytande1. Eftersom ungdomar under 18 år saknar rösträtt är deras 

möjligheter till inflytande begränsade i förhållande till vuxna. De tillåts inte välja sina representanter 

eller sitta med i beslutande politiska organ. Ungdomar vänder sig även i mindre utsträckning till de 

konventionella sätten att delta, exempelvis genom att engagera sig inom politiska partier.2 Vi ser 

detta som ett demokratiskt dilemma. 

Vi anser att detta är ett problem, inte bara för ungdomarna själva, utan även för beslutsfattarna, då 

de går miste om viktig input från målgruppen ungdomar. Denna input behövs för att politikerna ska 

kunna fatta bra och väl underbyggda beslut som rör denna målgrupp och för att kunna föra ett bra 

utvecklingsarbete.  

Vi har varit i kontakt med Interreg-projektet Mittskandinaviskt regionprojekt där kommunerna 

Krokom och Strömsund ingår. Det är två kommuner som kämpar med sviktande befolkning och stora 

områden med glesbygd. I gränsfjällsområdena Frostviken och Hotagen som gränsar mot de norska 

kommunerna Lierne och Röyrvik har man flera gemensamma problem. Man är i ett läge av moment 

22 med svikande befolkningsunderlag som leder till bland annat minskad offentlig service och färre 

arbeten, vilket i sin tur leder till ytterligare befolkningsminskning. Detta är en trend som man vill 

vända, eller i alla fall avstanna. Projektet har flera underliggande delprojekt varav en är ”Delprojekt 

Ungdom”. Projektet önskar en djupare förståelse för ungdomars situation och önskemål.3 Vi har 

erbjudit oss att undersöka hur ungdomar i området ser på sin politiska situation ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv. 

Som tidigare nämnts vänder sig ungdomar i mindre utsträckning till de traditionella sätten att 

engagera sig. Det beror, enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen, på att unga i stor 

utsträckning upplever att de inte kan göra sig hörda.  De har också en låg politisk självtillit.4 

Med tanke på de problem som finns i de två ovan nämnda kommunerna tror vi att dialog och 

ungdomars deltagande är ett viktigt verktyg i arbetet med utveckling, för att få den nödvändiga input 

från en målgrupp som annars upplever sig ha svårt att göra sig hörd. 

                                                             
1 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie. 
(Stockholm, 2003) 
2
 Johansson, S., Dom under trettio, vem bryr sig och varför? (CEFOS, 2007) s. 87 

3
 www.gransprojekt.eu 

4 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, kapitel 9 

http://www.gransprojekt.eu/
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Problem 

I Ungdomsstyrelsens skrift ”De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 

från 2003”, ges vissa indikationer på hur situationen ser ut för ungdomar i Mittskandinaviskt 

regionprojekts område vad gäller deras känsla av att kunna påverka och också de bieffekter som blir 

följden därav. I Ungdomsstyrelsens skrift så påvisas bland annat att intresset för politik bland 16-25 

åringar som bor i glesbygd är ungefär hälften så stort som hos sina jämnåriga i storstäder. Bara 22,5 

% av de ungdomar som bor i glesbygd är intresserade av politik, av dem är endast 5 % mycket 

intresserade. Bland ungdomar i storstäder är dessa siffror 45 % respektive 10 %.5 Om man vill kunna 

agera, och försöka finna lösningar till detta problem inom Mittskandinaviskt regionprojekts ramar, så 

anser vi det vara av stor vikt att försöka få djupare förståelse om ungdomars benägenhet att delta i 

politiken. För oss så känns det dessutom viktigt att få ett tillförlitligt underlag för hur det faktiskt 

förhåller sig i regionen med ungdomars kunskap om hur de kan påverka politiskt.  

 

I FN: s konvention om barnets rättigheter artikel 12:1 står det: "Konventionsstaterna skall tillförsäkra 

det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad".6 

Vi får anta att de allra flesta ungdomar vet att man kan, från 18 års ålder, delta i det politiska livet 

genom att rösta i val. Men känner ungdomarna i den berörda regionen till vilka alternativa kanaler till 

röstande som finns tillgängliga för dem? Extra intressant blir denna fråga om man tar i betänkande 

att många av de som faller under kategorin ungdomar inte fyllt 18 år och därför inte kan begagna 

rösträtten som ett demokratiskt instrument för att göra sin röst hörd. Vi hoppas därför, genom att 

undersöka detta närmare, kunna ge svar på ungdomarnas i de två kommunerna kunskap gällande 

politik och alternativa politiska kanaler. 

 

Lyckas vi utröna vilka de bakomliggande orsakerna är så borde det leda till en bättre förståelse av hur 

ungdomar upplever sin möjlighet att påverka i den politiska sfären. Får vi en bättre förståelse av hur 

ungdomar upplever sin möjlighet att påverka i den politiska sfären i berörda regioner så borde det ge 

bättre förutsättningar att arbeta vidare med frågan. Detta oavsett om det gäller att hitta nya 

lösningar inom områden där man från politiskt håll i dagsläget inte bidrar till att förbättra 

situationen, eller om det gäller att vidareutveckla processer som visar sig gagna dessa ungdomars 

känsla av politiskt inflytande. 

 

                                                             
5
 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 164 

6  FN:s barnkonvention artikel 12:1 
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Syfte 

Undersökningens syftar därför till att: 

1. utröna om ungdomar inom Mittskandinaviskt regionprojekts geografiska område har 

kunskap om hur de kan göra sin röst hörd i samhället. 

2. utröna om ungdomar inom Mittskandinaviskt regionprojekts geografiska område är benägna 

att delta i det politiska livet. 
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Teori 

Ett annat politiskt deltagande 

Det finns olika studier som visar att ungdomars deltagande skiljer sig från övriga grupper. Det finns 

dels studier som visar att deltagandet minskat, och dels studier som visat på att deltagandet ändrat 

form. Enligt Susanne Johanssons avhandling är uppfattningen att ungdomar i större grad prioriterar 

individuella intressen än övergripande samhällsfrågor samt att de är mer benägna att använda sig av 

alternativa sätt att påverka det politiska systemet än de mer traditionella, snarare än att deltagandet 

minskat.7 Ungdomsstyrelsens rapport tar upp annan forskning som visar på andra orsaker att 

ungdomar inte deltar. De nämner bl. a. att Robert Putnam anser att ungdomar är ointresserade 

medborgare som är skeptiska till politiker som medmänniskor, cyniska om politiken samt obetydligt 

benägna att organisera sig socialt.8 Ungdomar menar själva, enligt Susanne Johansson, att deras 

politiska aktiviteter inte ger utslag i reellt inflytande och att detta är en anledning till att man väljer 

att inte delta.9 

Det finns studier och teorier som visar på andra faktorer, vilka vi kommer att redogöra för nedan. 

Ungdomars benägenhet att delta 

Ungdomsstyrelsen uppdrogs av regeringen 2002 skriva en rapport om ungas värderingar och 

attityder. Rapporten heter ”De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 

2003”.10 Denna rapport har haft inverkan på regeringens proposition Makt att bestämma – rätt till 

välfärd, förslag till en ny ungdomspolitik i Sverige Prop. 2004/05:02:1 som säger att ungdomar skall 

ha verklig tillgång till makt och välfärd.11 Rapporten är en diger undersökning som omfattar totalt 15 

kapitel som spänner över 340 sidor. I det nionde kapitlet, som är skrivet av Erik Amnå och Ingrid 

Munck och behandlar ungdomars attityder rörande demokrati, så fann vi något intressant med 

anknytning till vår undersökning. De har ställt sig frågan om det är nöjdhet med samhället eller något 

annat som är orsaken till att ungdomar (och även andra) i mindre utsträckning än tidigare deltar i den 

representativa demokratin.12 Detta genom att använda sig av en speciellt utarbetad analysmodell där 

de försökt finna vad i samspelet mellan social och politisk tillit som formar och påverkar ungdomars 

attityder gentemot demokrati. De kommer bland annat fram till att 53 %, alltså över hälften av all 

ungdomar anser att ingen kan göra sin röst hörd inom politiken, 16 % att andra hörs, medan 27 % 

                                                             
7 Johansson, S. 2007, s. 25 
8 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 192 
9 Johansson, S. 2007, s. 10 
10 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1 
11

 Regeringens proposition 2004/05:02:1, Makt att bestämma – rätt till välfärd, förslag till en ny ungdomspolitik 
i Sverige, s. 25 
12 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 201 
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anser att alla hörs och endast 4 % att de själv hörs.13 De menar även att ungdomar som faller inom 

kategorin som anser att ingen kan göra sig hörd bl. a. är mindre benägna att följa lagar, i större 

utsträckning än andra känner oro för sin framtid och att de i större utsträckning än andra uttrycker 

missnöje med det svenska samhället än andra. Amnå och Munck menar sig dessutom kunna påvisa 

att känslan av att kunna göra sig hörd är viktigare för hur man känner inför den representativa 

demokratin än bakgrundsfaktorer såsom etnicitet och kön.14  

Alltså, Amnå och Munck kommer fram till att de som anser att det är lätt för dem och andra att göra 

sig hörd har högre benägenhet att både delta i de konventionella sätten och andra sätt, såsom att 

organisera sig i sociala rörelser. Omvänt är scenariot för de som anser att det är svårt för dem själv 

och andra att göra sig hörd, de blir passiva.15  

Mot slutet argumenterar Amnå och Munck på ett övertygande sätt att det är ungdomars känsla av 

möjligheten att göra sin röst hörd och uppfattning av politikers lyhördhet gentemot medborgare, 

snarare än nöjdheten med samhället och förtroendet för de politiska institutionerna, som formar 

ungdomars attityder gentemot den svenska demokratin. Nöjdheten spelar dock en viss roll men inte 

som förklarande variabel till engagemangsnivån eller hur man väljer att uttrycka sina politiska åsikter, 

den förklarar snarare förtroendet för de ansvariga politikerna dvs. de folkvaldas lyhördhet gentemot 

medborgarna.16 Känslan av att kunna göra sig hörd är alltså det som starkast förklarar det politiska 

engagemanget och de demokratiska värderingarna.17 Denna argumentation finner stöd i den 

regressionsanalys som Amnå och Munck genomfört. Den visar på signifikansnivåer för prediktorer för 

politisk självbild, operationaliserat som respekt för förtroendevalda, vilket representerar 

värderingsaspekten av deras politiska självbildbegrepp, och om man röstar när det är val och om man 

följer med i den politiska debatten som representerar den engagemangsmässiga aspekten. 

Regressionsanalysen visar att prediktorer som avser känslan att kunna göra sig hörd har hög 

signifikans både för om man respekterar förtroendevalda och om man är engagerad i samhället. 

Nöjdhetsprediktorn "nöjdheten med samhället" har enligt regressionsanalysen visserligen viss 

signifikans vad gäller respekten för förtroendevalda, dock mindre än vissa av prediktorerna för 

”känslan av att kunna göra sig hörd”.18 

Detta förstås som att det är ungdomars känsla av möjligheten att göra sin röst hörd, något som 

underlättas av att förtroendevalda är lyhörda gentemot medborgarna, som är det primära medans 

                                                             
13 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 202 
14 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 203-207 
15 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 210 
16

 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 212-213 
17

 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 212 
18 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s. 211 
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nöjdheten med samhället är det sekundära i detta sammanhang. Amnå och Munck kommer alltså 

fram till att det är känslan av möjligheten att göra sig hörd, tillsammans med förtroendevaldas 

lyhördhet gentemot ungdomar, som mer än något annat formar ungdomars attityder gentemot 

demokrati. 

Inflytande, deltagande och delaktighet 

I Moderna kommuner, skriven av Stig Montin vid Örebro universitet, står att läsa att det finns det två 

grundläggande liberala demokratiteorier, valdemokrati och deltagardemokrati. I valdemokrati, även 

kallad elitdemokrati eller konkurrensdemokrati, konkurrerar dessa politiska eliter om väljarnas 

röster. Det är alltså genom valen som medborgarna kan och skall påverka politiken och nyttja sina 

demokratiska rättigheter. Valdemokratin anser inte att det skall finnas någon kontakt mellan 

politikerna och väljarna mellan valen. Medborgare bör alltså enligt valdemokratin inte påverka 

politiken mellan valen. Enligt detta perspektiv bör fokus ligga på hur konkurrensen mellan politiska 

partier fungerar.19 

I deltagardemokratin ses det politiska deltagandet som ett mål i sig. Deltagandet anses även ge de 

politiska besluten en större legitimitet och förankring då medborgarna själva är med i processen.  Att 

det politiska deltagandet sker på lika villkor är viktigt i det deltagardemokratiska synsättet. I detta 

perspektiv bör utgångspunkten vara medborgarnas faktiska deltagande i politiska processerna. Till 

skillnad från valdemokratin uppmuntrar deltagardemokrati till politiskt deltagande mellan valen. 20 

På senare år har dessa två doktriner kompletterats med den deliberativa demokratin. Deliberativ 

demokrati tar sin utgångspunkt i djupgående samtal mellan berörda parter.  Dessa dialoger skall vara 

öppna, jämlika och ansvarsfulla till sin karaktär. Alla åsikter och argument skall tas på lika stort allvar 

och syftet är att man så långt som möjligt skall kunna nå konsensus i besluten. Det är bara då alla 

möjligheter att nå konsensus är uttömda som ett majoritetsbeslut kan bli nödvändigt.21 I det 

deliberativa perspektivet är det formerna för och innehållet i de olika ”samtal” som förs som skall stå 

i fokus.22 

Den kritik som förts mot deltagardemokratin och den deliberativa demokratin har varit att den anses 

kunna undergräva den representativa demokratins legitimitet och att det är svårt att utkräva politiskt 

ansvar av dem som inte är politiskt valda. Då deltagardemokratin uppmuntrar till politiskt deltagande 

                                                             
19 Montin, S., Moderna kommuner. (2007, Malmö), s. 149-151 
20

 Montin, S., 2007, s. 149-151 
21

 Montin, S., 2007, s. 150 
22 Montin, S., 2007, s. 151 
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mellan valen tenderar detta att leda till politiskt ojämlikhet då det oftast är resursstarka grupper som 

påverkar.23 

Demokratiutredningen från 2000 menar att deltagande innebär mer än bara att rösta vid val. Man 

kan heller inte sätta likhetstecken mellan traditionella former av deltagande och förekomst av 

inflytande. Finns det goda möjligheter till deltagande och inflytande förväntas medborgarna uppleva 

delaktighet. De uppskattas då ha goda erfarenheter av den demokratiska processen. Det i sin tur 

leder till en ökad vilja att delta i denna process. Det leder även till att deras uppfattningar formas av 

en större och djupare tolerans och kunskap. Det omvända sker dock om medborgarna inte upplever 

att han eller hon kan påverka de politiska processerna genom deltagande, då minskar helt enkelt 

lusten för vidare försök att delta. Delaktighet har alltså en självverkande ändamål för att utveckla den 

demokratiska processen.24 Demokratiutredningen argumenterar för ”en deltagardemokrati med 

deliberativa kvaliteter”.25 

I propositionen som tidigare nämnts, Makt att bestämma – rätt till välfärd, förslag till en ny 

ungdomspolitik i Sverige Prop. 2004/05:02:1 fastslår regeringen att unga skall ha verklig tillgång till 

makt och välfärd. Syftet med ungdomspolitiken är att ungdomsperspektivet skall genomsyra all 

offentlig politik och att ungdomar ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och få 

inflytande över sina egna liv.26 Även i FN:s barnkonvention artikel 12:1 om barns rättigheter står, som 

tidigare nämnt: "Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.27 

Eftersom ungdomar under 18 år inte kan utnyttja sin röst i den valdemokratiska doktrinen återstår 

därmed deltagardemokratin och den deliberativa demokratin. Detta är något som Sveriges 

ungdomsråd uppmärksammat i rapporten Ungdomar i Demokratin – en rapport om ungdomars 

politiska deltagande.28 Därmed anser vi att ungdomars kunskap och kännedom om 

deltagardemokratin och den deliberativa demokratin samt att de kan använda sig av dem bör ses 

som extra viktiga. 

                                                             
23 Montin, S., 2007, s. 150 
24 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet. (Stockholm, 2000), sid 33-38 
25 SOU 2000:1, s. 23 
26 Johansson, S., 2007, s. 9 
27

 FN:s barnkonvention artikel 12:1 
28

 Sveriges ungdomsråd, Ungdomar i Demokratin – en rapport om ungdomars politiska deltagande, (Stockholm 
2009), s. 10 
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I landets kommuner pågår arbetet med att på olika sätt försöka öka medborgarnas delaktighet, 

deltagande och inflytande. För ungdomars räkning har många kommuner och landsting valt att göra 

detta i form av att inrätta så kallade ungdomsråd. Dessa har haft olika grad av framgång.29 30 

  

                                                             
29

 Montin, S., 2007, s. 168-169 
30 I Krokoms kommun finns ett Ungdomskulturråd som enligt uppgifter via telefon från Louise Öhnstedt, 
Ungdomskultursamordnare hos Krokoms kommun fungerar bra. Se mer på Krokoms hemsida, länk finns i käll- 
och litteraturförteckningen. Strömsunds kommun har inget ungdomsråd eller mottsvarande enligt uppgifter via 
telefon från Anette Bergqvist, föreningsutvecklare hos Strömsunds kommun. Det har tidigare funnits ett, men 
lades ner på grund av att de ”eldsjälar”, såväl från kommunens sida som från ungdomarnas sida och som 
tidigare drivit rådet försvann. Ingen vidare undersökning om ungdomsråd har gjorts och därmed lämnas frågan 
hän. 
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Metod 

Undersökningsansats 

Det stod ganska tidigt klart för oss att studien borde anta en kvalitativ ansats. Syftet är som bekant 

att dels utröna om ungdomar vet vilka kanaler det finns för att kunna göra sin röst hörd, och dels om 

de är benägna att delta i det politiska livet. Den förstnämnda av dessa frågor skulle eventuellt kunna 

gå att besvara genom att använda sig av kvantitativa data. De som normalt sitter inne på denna typ 

av data är Ungdomsstyrelsen. Vi kontaktade dem och förhörde oss om det fanns en undersökning av 

det slag som skulle behövas till vår studie. En sådan studie fanns och vi fick gärna ta del av den. Alla 

kommuner i Jämtland genomför (eller har genomfört), tillsammans med Ungdomsstyrelsen, 

undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Problemet var att LUPP-

undersökningen ännu inte var genomförd i det geografiska område som vår studie kom att behandla. 

Eftersom LUPP inte fanns för det fall som vi valde så kan den inte förmodas ge oss en djupare 

förståelse för hur situationen ser ut i det specifika fall som vi valt. Om vi nu trots detta beslutade oss 

för att använda kvantitativa data skulle det innebära att vi själva skulle tvingas genomföra en 

omfattande undersökning på begränsad tid. Om vi likväl bestämde oss för att genomföra en sådan 

studie så skulle den riskera att inte bli särskilt tillförlitlig, med tanke på den korta tidsrymd, inom 

vilken vi skulle formulera enkätfrågor, skicka ut dessa och sedan invänta svar från våra respondenter. 

En sådan undersökning skulle med andra ord riskera att bli ett hastverk, till ingen nytta för någon. 

 

Något likande gäller för vår andra fråga, inte heller på detta område hittar vi någon aktuell form av 

tidigare kvantitativa data. Om vi skulle använda oss av kvantitativa data för att besvara denna fråga 

så skulle vi återigen vara fast i en situation där vi tvingades att genomföra en omfattande 

undersökning på mycket begränsad tid. 

 

I inget av fallen skulle kvantitativa data heller kunna ge oss den djupare förståelse som är hela syftet 

med studien, eftersom kvantitativa data syftar till att mäta frekvens och förekomst, snarare än att, 

som kvalitativa data, ge en djupare förståelse för ett fenomen 31. Därför har vi använt oss av 

kvalitativa data. 

 

En studietyp som lämpar sig väl för att genomföra den undersökning som vi beskrivit ovan är 

fallstudiemetoden. Den lämpar sig väl främst av skälet att en av fallstudiens styrkor är att den ger 

forskaren möjligheten att gå djupare och få en mer detaljerad förståelse av sitt 

                                                             
31 Johannessen, A., m.fl. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö 2003), s. 70-71 
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undersökningsobjekt.32  Vi har därför beslutat oss för att genomföra en kvalitativ studie i 

fallstudieform där vi använder intervjumetod som genomföringssätt. 

 

Värt att nämnas är att detta sätt inte kan ge en generell bild eller att en generalisering kan göras. 

Dock kan det ge ett underlag till fortsatta studier av kvantitativ karaktär. 

Undersökningsobjekt 

Våra undersökningsobjekt i den här uppsatsen är ungdomar från de glesbygdsområden inom 

Mittskandinaviskt regionprojekts område som utgör vårt fall. Det vill säga de glesbygdsområden inom 

Krokoms och Strömsunds kommun som gränsar mot Norge. Det ger sig kanske lite självt eftersom det 

är dessa ungdomars upplevelse och kunskap kring tidigare nämnda fenomen, inom det område som 

syftet avser, som vår uppsats syftar till att undersöka. 

Data- och informationsinsamling 

Frågemetod  

Som vi tidigare har argumenterat för så kommer vi i vår studie använda oss av en kvalitativ ansats 

vad gäller informationsinsamlingen.  

När det gäller vår primärdata, dvs. den data som tagits fram specifikt för den här studien, så finner vi 

att riktad öppen intervju passar vårt syfte väl då den är till för att respondenten fritt kan resonera om 

fenomenet kunskap om alternativa sätt att framföra sina åsikter. Intervjupersonen ger sin bild av 

verkligheten och ger information om hur som kan öka förståelsen för människors subjektiva 

uppfattning. Vilket vi tror ska kunna ge en djupare förståelse av ungdomars kunskap om sin möjlighet 

att föra fram sina åsikter. Den strukturerade delen av intervjun innebär att ”frågor har formulerats 

för att fånga intervjupersonens uppfattning eller upplevelse av i förväg bestämda fenomen eller 

begrepp.”33 ”I den helt öppna intervjun alt. den riktade öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt 

sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han/hon 

anser är betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet.”34 Eller som författarna skriver i 

Metodpraktikan, så har samtalsintervjuns en av sina paradgrenar i studiet av hur människor själva 

uppfattar sin värld35 

Frågornas utformning 

För att kunna få den djupare förståelse om ungdomars benägenhet att delta i politiken ställs frågor 

                                                             
32 Denscombe, M., Forskningshandboken, (Lund 2000), s. 41ff 
33

 Lantz A., Intervjumetodik, (Malmö, 2007) s. 31 
34

 Lantz, A., 2007, s. 30 
35 Esaiasson, P., m.fl., Metodpraktikan (Stockholm, 2007), s. 284-286 



15 
 

kopplade till de två syftena, dvs. att: 

1. utröna om ungdomar inom Mittskandinaviskt regionprojekts geografiska område vet hur de 

kan göra sin röst hörd. 

2. utröna om ungdomar inom Mittskandinaviskt regionprojekts geografiska område är benägna 

att delta i det politiska livet. 

Frågorna kommer dels ställas för att ta reda på deras kunskaper om hur de kan göra sin röst hörd, 

dels mäta deras känsla av möjlighet till att påverka och om de litar på att politikerna lyssnar på dem. 

Detta görs genom att ställa flera likartade frågor som undersöker samma sak, för att få dem att 

resonera och djupare utveckla sina svar. På detta sätt ges en djupare och en mer tydlig bild av hur 

intervjupersonerna ser på sin situation. 

Val av respondenter 

När det gäller vilka personer som vi valt att bjuda in till intervju så är det två kriterier som vi har valt 

att utgå ifrån. Det första av dessa kriterier är ett ålderskriterium. Vi ville inte att någon av 

intervjupersonerna skulle vara under 15 år, eftersom det är gränsen för straffmyndighet. Att den 

gränsen valts som lägsta ålder för våra intervjupersoner är kopplat till artikel 12:1 i FN: s konvention 

om barns rättigheter, som tidigare omnämnts. Vi tänker oss att om en person vid 15 års ålder kan 

antas vara mogen nog att ta ansvar för sitt rättsliga handlande så borde personen också rimligtvis 

vara kapabel till att ta ansvar för sitt politiska handlande. Vi vill inte heller att någon av våra 

intervjupersoner skulle vara äldre än 17 år, eftersom att gränsen för allmän rösträtt är satt till 18 år. 

Vi har valt att sätta den gränsen eftersom vi är intresserade av att veta hur ungdomar som ännu inte 

får rösta upplever sina möjligheter till inflytande, samt deras kunskap avseende politik och 

inflytande. Det andra kriteriet är att våra intervjupersoner måste komma från de glesbygdsorter 

inom Mittskandinaviskt regionprojekts område som ligger i Krokoms- och Strömsunds kommun. 

Tillvägagångssätt 

Efter visst övervägande så valde vi att kontakta rektorerna för Wargentinskolan och Hjalmar 

Strömmerskolan, Wargentinskolan ligger i Östersund och Hjalmar Strömmer skolan ligger i 

Strömsund. Båda skolorna är gymnasieskolor där vi kunde anta att det gick elever från 

Mittskandinaviskt regionprojekts område och som dessutom var i den ålder som vi sökte. Vi bad 

nämnda skolar att hjälpa oss att hitta elever från de orter som vi ansåg vara relevanta för vår 

fortsatta undersökning. Expeditionerna från skolorna var vänliga nog att förse oss med listor, med 

namn, personnummer och telefonnummer på elever från de orter som var intressanta för oss. Med 

hjälp av listorna uteslöt vi sedan de elever som hade fyllt 18 år. Därefter valde vi slumpvis ut sex 

personer som fanns på de listor som vi fått och bjöd in dem till intervjuer via telefon, samtliga sex 

personer accepterade vår inbjudan. Senare så kontaktade vi samtliga tilltänkta intervjupersoner via 
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e-post för att meddela tid och plats för intervjuerna, med undantag för en intervjuperson som vi 

ringde på grund av att den intervjupersonen saknade e-postadress. Alla inbjudna intervjupersoner 

kom till respektive intervju, precis som vi hade hoppats att de skulle göra. 

 Vi valde att hålla intervjuerna med våra intervjupersoner på de skolor där respektive intervjuperson 

studerade eftersom vi ansåg att det var en neutral plats där våra intervjupersoner kände sig 

hemmastadda, dessutom så var det den mest praktiska lösningen som eftersom eleverna då skulle 

missa så lite undervisning som möjligt. Vi valde att spela in alla intervjuer för att lättare kunna 

bearbeta materialet, något som samtliga intervjupersoner informerats om och samtyckt till. Därefter 

transkriberades dessa för att sedan analyseras. Eftersom vi spelade in intervjuerna, vilket vi antar kan 

kännas utlämnande, så utlovade vi anonymitet till intervjupersonerna, med förbehåll att vår 

opponent samt vår handledare skulle ges möjligheten att ta del av ljudfilerna från intervjuerna. På 

grund av den utlovade anonymiteten gav vi respektive intervjuperson ett arbetsnamn. 

Arbetsnamnen är Intervjuperson 1-6, där intervjuperson 1-3 kom från Strömsunds kommun och 

intervjuperson 4-6 kom från Krokoms kommun. 

 

Den obehandlade intervjudatan, dvs. transkriberingen av de inspelade intervjuerna, finns att tillgå 

om någon önskar att vidare fördjupa sig i vårt intervjumaterial. 

Sekundärdata 

Den sekundärdata som använts, dvs. data som inte är framtagen specifikt för denna studie men som 

ändå varit relevanta för uppsatsen, insamlades huvudsakligen genom litteraturstudier. 

Analysmetod 

Först sammanställdes resultatet genom att sammanfatta intervjuerna för var och en av våra 

respondenter. Varje intervju delas i sammanfattningen upp i de olika områden som vi velat få 

kunskap om i de intervjuer som vi har genomfört.36 För att sedan få en mer generell bild av 

intervjupersonernas svar så har vi använt oss av väsensmetoden, eftersom den lämpar sig väl för att 

fånga de centrala delarna i ett fenomen hos flera intervjupersoner. 37 

 

När vi börjat tolka vår empiri så har hänsyn tagits till både den manifesta och den latenta nivån.38 När 

vi har analyserat den del av empirin som rör den kunskapsmätande delen, så har vi försökt hålla oss 

på en manifest nivå, dvs. att vi försök hålla oss till det direkt sagda.39 Vi ansåg att en analys på den 

                                                             
36 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s. 304-305 
37

 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s. 308-309 
38

 Esaiasson. P., m.fl.,  2007 s. 305 
39 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s. 305 
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manifesta nivån lämpade sig bäst för vårt första syfte, eftersom vi ville mäta deras faktiska 

kunskaper. När det gäller den delen av empirin som behandlar intervjupersonernas känslor rörande 

tillit till politikers lyhördhet och känslan av att kunna göra sin röst hörd så har vi istället valt att tolka 

empirin på latent nivå, dvs. att vi ”läser mellan raderna” för att få en uppfattning om 

intervjupersonernas känslor.40 Tolkningar på latent nivå är vanliga inom t.ex. psykoanalys, men 

används i vanliga fall inte för statsvetenskapliga studier.41 Tolkningar på latent nivå riskerar 

emellertid att bli något spekulativa42, men på grund av de många och motsägelsefulla svar vi fått av 

våra intervjupersoner så var vi av nöden tvungna att tillgripa andra medel än vad vi använt oss av i 

den kunskapsmätande delen av empirin. 

 

Vi har under all analys av vår empiri tagit hänsyn till vårt syfte och till de teorimaterial som vi 

presenterat i vårt teoriavsnitt. Vi har också strävat efter att uppnå en teoretisk mättnad, dvs. att vi 

försökt uttömma allt väsentligt i vårt analysmaterial.43 

  

                                                             
40 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s.305 
41

 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s.305 
42

 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s. 305 
43 Esaiasson. P., m.fl., 2007 s. 309 
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Empiri 

Intervju 1 

Bakgrund 

Intervjuperson ett är 17 år gammal och kommer från Jormvattnet. Hon säger till oss att hon alltid har 

bott där. Intervjuperson etts pappa driver eget företag inom turism och hennes mamma driver ett 

företag men på en annan ort än där Intervjuperson ett bor. Hon säger också till oss att ingen av 

hennes föräldrar har avslutat någon gymnasieutbildning. För närvarande så läser Intervjuperson ett 

handels- och administrationsprogrammet. Hon berättar för oss att hon inte riktigt vet varför hon valt 

att gå det programmet men att innan hon gick det program som hon går nu så läste hon 

omvårdnadsprogrammet i cirka tre veckor. Hon säger också att hon upplever det program som hon 

går nu som bra. Intervjuperson ett varken är eller har varit medlem i något politiskt parti eller 

organisation, hon säger att hon aldrig riktigt reflekterat över varför. 

Kunskap 

Intervjupersonen säger att hon inte är så insatt i politik, för att politik är något som hon inte förstår, 

men säger att politik kan vara en massa frågor. Hon säger att en politiker är en person som har hand 

om frågor. Hon kan dock inte ge exempel på vilka frågor det skulle kunna vara eller ge exempel på 

någon politisk befattning.  Intervjupersonen säger att hon inte känner till andra sätt att föra fram sina 

åsikter än genom de kanaler som existerar inom den skola där hon går. Hon uppger att dessa kanaler 

som finns inom skolan går genom elevråd och mentorer.  Hon tycker även att det borde finnas 

personer med samma funktion ute i samhället eftersom det är viktigt för henne att alla ska ha rätt att 

säga vad man tycker, men hon säger sig tro att det måste finnas en sådan funktion i samhället men 

att hon inte vet mer precis var i samhället en sådan funktion skulle kunna finnas. Intervjupersonen 

uppger att hon skulle kunna vända sig till sin mentor om hon skulle vilja föra fram sina åsikter. Hon 

säger att hon skulle kunna göra det eftersom hennes mentor då skulle kunna föra hennes åsikt 

vidare, samt att den personliga kontakten underlättar. Hon säger även att hon skulle kunna vända sig 

till skolans elevråd.  Intervjupersonen säger dessutom att hon vid ett flertal tillfällen vänt sig till sin 

mentor med frågor och då hon velat föra fram en åsikt. Hon säger dock att hon inte kan ge ett 

exempel på vad för slags frågor eller åsikter som det är som hon försökt föra vidare med hjälp av 

mentorer.  Hon säger att inte känner till några andra sätt än att rösta för att föra fram sin politiska 

åsikt.  Intervjupersonen vet det hon vet om hur man kan föra fram sina åsikter inom skolan eftersom 

skolan har informerat henne om hur man skall bära sig åt för att göra det.  Vad gäller information om 

hur man kan föra fram sina åsikter i samhället i stort så upplever vår intervjuperson att hon inte 

delgivits någon information av det slaget, och att hon inte vet hur man skulle kunna föra fram sina 
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åsikter utanför skolans sfär. Intervjupersonen upplever att det inte finns något som begränsar 

hennes förmåga att föra fram sina åsikter, det skulle i så fall vara hon själv, men hon kan inte riktigt 

säga varför det skulle kunna vara så. Intervjupersonen tror att man skulle kunna öka sin möjlighet till 

inflytande genom att alltid se till att man har någon att vända sig till. 

 Intervjupersonen säger till oss hon tror att personer som tar för sig mer kanske har en större 

möjlighet till inflytande eftersom dem tillskillnad får dem som inte tar för sig säger vad de tycker.  

Hon upplever också att till exempel barn har svårare än vuxna att föra fram sina åsikter eftersom 

barn kan ha svårare än andra vuxna att få vuxna att lyssna till dem. Hon upplever till exempel att det 

skulle krävas att barn exempelvis är många om det ska ha en chans att kunna göra sin röst gentemot 

vuxna.  Hon tycker att det är ett problem, eftersom hon anser att alla är lika mycket värda och därför 

borde alla ges lika stor möjlighet till att göra sin röst hörd, ”Bara för att man är ungdom så betyder 

det inte att man har fel”. 

Allmänna frågor om deltagande 

Intervjupersonen säger till oss han hon skulle kunna tänka sig att vara med i ett politiskt parti eller 

organisation, men kan inte vet vilken typ av organisation det skulle kunna vara eftersom hon 

upplever att hon inte vet något om politiska partier och organisationer. Hon säger att oss hon är 

mycket lite intresserad av politik, eftersom hon är så dåligt insatt, men hon anser att en del politiska 

frågor är viktiga eftersom de handlar om samhället dvs. ”allt runt om kring”, och därför berör henne.  

Intervjupersonen säger att hon skulle delta i ett forum där hon kunde föra fram sina åsikter, och om 

hon fick välja så skulle det vara ett forum där andra ungdomar deltar. Hon säger dock att hon inte vet 

vilken typ av frågor som de skulle diskutera i forumet. 

Tillit till politikers lyhördhet 

Intervjupersonen säger att hon upplever att politiker inte lyssnar allt för mycket på ungdomar, hon 

har en känsla av att det kanske lyssnar mer på vuxna. Hon kan inte riktigt säga varför hon upplever 

det så, men att det är en känsla som hon har. Intervjupersonen har en känsla av att politiker ibland 

gör det som folk i allmänhet tycker är viktigt, men kan inte ge något exempel på vad det skulle kunna 

vara. Hon säger också att hon respekterar politiker, eftersom de är människor precis som alla andra. 

Synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

Intervjupersonen anser att hon skulle kunna göra sin röst hörd, hon säger till exempel att hon skulle 

kunna tala med sin pappa som skulle kunna föra hennes åsikter vidare.  Intervjupersonen säger att 

hon upplever att politiska partier skulle kunna vara ett hjälpmedel, om de driver en fråga som hon är 

intresserad av. Om det var så att det fanns det parti som drev frågor som intresserade henne så 

skulle kunna tänka sig bli medlem i detta parti. Intervjupersonen säger till oss att hon känner att hon 
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skulle kunna göra sin röst hör men att det beror på hur pass engagerad man är. Vad gäller skolan så 

anser hon att det finns tillräckligt många sätt att göra sin röst hörd, hon känner också att hon skulle 

kunna använda sig av de sätt som finns inom skolan vad gäller samhället i stort så tror hon att hon 

skulle kunna använda sig av de sätt som finns, om hon bara kände till några. 

Intervju 2 

Bakgrund 

Intervjuperson två säger att hon kommer från Gäddede och att hon alltid har bott där. Hon säger till 

oss att hennes far driver flera egna företag inom åkeribranschen och mamman arbetar på ett hem 

för utvecklingsstörda i Norge.  Intervjupersonen säger att hennes pappa läst en teknisk inriktning på 

gymnasial nivå, men inte avslutat sina studier. Hennes mamma har läst en utbildning i Norge som 

heter ”hälsosocial”, vilket enligt henne motsvarar omvårdnadsprogrammet i Sverige. Hon säger att 

hennes mamma inte avslutade den utbildningen men att hon senare utbildat sig till undersköterska. 

Hon berättar för oss att hon läser omvårdnadsprogrammet. Hon säger att hon valde det mest av en 

slump, men att hon alltid haft en tanke om att bli barnmorska. Intervjupersonen säger att hon inte är 

medlem i något politiskt parti eller motsvarande organisation, eftersom hon inte vet något om politik 

och politiska organisationer. Det är först nu under gymnasietiden som hon har fått veta något om 

partier och sådant. 

 Kunskap 

Intervjupersonen säger till oss att politik är att göra sin röst hörd för att kunna påverka. Hon tycker 

dock att det är svårt att svara på frågan om vad en politiker är, hon säger att hon inte riktigt vet och 

därför inte kan svara på frågan. 

Hon säger till oss att hon vet att man till exempel kan gå och rösta för att uttrycka sina åsikter. Hon 

säger också att namninsamlingar som ett sätt att föra fram sina åsikter. Hon berättar för oss att de i 

skolan har haft skolval där man fick rösta, något som hon säger att hon skulle kunna tänka sig att 

göra även i andra sammanhang. Hon säger även att hon inte känner till några andra sätt än att rösta 

om man vill göra sin röst hörd. 

Intervjupersonen säger att hon tycker att man borde tala mer om politik i skolan, kanske att politiker 

skulle göra studiebesök. Hon säger att hon tycker det är viktigt eftersom hon tror att den typ av 

kunskap som de skulle kunna bidra med är viktig om man skall kunna påverka.  Hon berättar för oss 

att om hon själv skulle vilja göra sin röst hörd så skulle hon starta en offentlig blogg, eftersom hon 

tycker att det är viktigt att så många som möjligt skall kunna ta del av vad hon har att säga och på så 

vis kanske få större stöd för sina åsikter. Hon säger att hon har en blogg men att den är privat, än så 
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länge. Hon säger också att hon alltid säger vad hon tycker i alla lägen, det kan vara till kompisar, 

lärare och familj. Hon berättar att det främst är inom skolan som hon har fått information om hur 

man kan föra fram sina åsikter. Hon tycker att man borde fått börja tidigare med undervisning i den 

typen av frågor. Hon upplever att kunskapsbristen gör henne oengagerad under de lektioner som 

handlar om politik och samhällsvetenskap.  Något som enligt henne själv skulle kunnat förhindras om 

man redan tidigt fått läras sig om politik. Hon skulle även vilja att det finns ett specifikt ämne som 

behandlar politik, och hur man för fram sina åsikter. Hon säger också till oss att förutom i skolan så 

kan man lära sig om inflytande genom TV och internet. Hon berättar att hon tycker att hennes 

kunskapsbrist avseende hur man kan göra för att föra fram sina åsikter är ett hinder för henne. Hon 

anser dessutom att de som är mer insatta i politik och därför har större kunskap om hur man kan 

föra fram sina åsikter har en större möjlighet än de som inte har det att föra fram sina åsikter.  

Intervjupersonen tycker att de som inte fått lära sig om hur inflytande fungerar helt klart har mindre 

möjlighet till inflytande än andra. Hon säger också att de som bor i landsbygd kanske också har 

svårare att föra fram sina åsikter, eftersom de dels är så få och dels för att de ofta saknar kunskap om 

hur de ska kunna föra fram sina åsikter. Hon säger dessutom att det skulle bli ett problem till slut, om 

bara de som är ”insatta” kan göra sina röster hörda, medans det finns många som inte är insatta och 

därför inte kan göra sina röster hörda. Hon anser sig ha mindre möjligheter än de flesta andra att 

kunna påverka, eftersom hon tror att de flesta andra fått lära sig mer om politik än vad hon har. Hon 

berättar för oss att hon tror att man kan öka sina möjligheter genom att verkligen sätta sig in i 

politiska frågor, och att försöka lära sig hur man kan påverka. Hon tycker också att man genom att 

dela med sig av sina erfarenheter kan lära andra hur man kan påverka, till exempel småsyskon. 

Intervjupersonen säger att det ibland kan vara ett problem om ungdomar inte har lika stort 

inflytande som vuxna. Hon tycker att man borde vara 18 år innan man får vara med och rösta om 

större saker, eftersom hon upplever att ungdomar inte vet nog mycket om politik. Om ungdomar 

visste mer om politik så tror hon att även de som är under 18 år skulle kunna ta politiska 

ställningstaganden och rösta i större frågor. Hon säger också att vissa vuxna nog inte vet tillräckligt 

mycket för att kunna rösta i vissa politiska frågor. 

Allmänna frågor om deltagande 

Intervjupersonen säger att hon skulle kunna tänka sig att bli medlem i något politiskt parti eller 

organisation, men inte vilket. Hon skulle i så fall vilja veta mer om det partiet eller organisationen, så 

att hon vet vad det är hon ger sig in på.  Hon säger att hon inte bara vill sitta och se världen rasa, det 

kommer bli så till slut om ingen vet något säger hon. Hon berättar för oss att hon tidigare inte varit så 

intresserad av politik och politiska frågor men att hon blivit det alltmer på senare tid. Mycket av 

hennes intresse har väckts på grund av att hon läst samhällskunskap på gymnasiet, bland annat 
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genom de samtal som de har haft under hennes lektioner säger hon. Hon berättar för oss att de har 

samtalat mest om att rösta, inte så mycket om andra sätt att kunna föra fram sina åsikter. 

Intervjupersonen säger att politik och det politiska är viktigt, särskilt för de som bor i glesbygd, 

eftersom det inte kommer att finnas något kvar där tillslut om man inte kan påverka sin vardag. Hon 

tycker att det är viktigt att kunna bevara glesbygden och det liv och de värderingar man har där, 

eftersom hon inte skulle kunna tänka sig ett liv någon annan stans. Hon utrycker att hon skulle vilja 

delta i ett forum där man kan föra fram sina åsikter, om hon bara kände till ett sådant forum. Hon 

tycker att de borde vara ett forum där ungdomar skulle kunna få träffas och diskutera, utanför 

skolan. Hon tror att om ungdomar vore med i ett sådant forum så kanske de skulle börja samtala om 

sina åsikter snarare än att bara vara tysta, viket hon tycker att fallet ofta är med ungdomar. 

Tillit till politikers lyhördhet 

 Intervjupersonen säger att inte tror att politiker lyssnar på ungdomar. Hon säger att det kan bero på 

att ungdomar är en grupp som inte vet särskilt mycket om politik, och därför kanske kommer med 

dumma förslag som politiker väljer att inte lyssna till. Hon tror att politiker i allmänhet hör det de vill 

höra, men tror att politiker lyssnar mest på de som är duktiga på att göra sina röster hörda, till 

exempel de som är med i föreningar och deltar i forum. Intervjupersonen säger att hon tror att 

politiker lyssnar mer på vuxna än på ungdomar, eftersom politiker antar att vuxna har mer 

genomtänkta åsikter än ungdomar, något som hon själv inte håller med om. Hon tycker att det finns 

jättesmarta ungdomar som har mycket genomtänkta åsikter och som verkligen vet vad de vill. Hon 

berättar för oss att hon tror att politiker gör det folk i allmänhet tycker är viktigt ibland, men att det 

beror lite på frågan. Exempelvis så tycker hon inte att man från politiskt håll gör något för att bevara 

glesbygden, men att man lägger pengar på sjukvård, något som tycker är viktigt. Hon säger till oss att 

hon respekterar politiker, de är trots allt folkvalda, så de sitter där sitter av en anledning. Angående 

förtroendet för dem så säger hon att hon kanske inte kan ha det än, men att det kanske kommer om 

hon lär sig mer om deras arbete. 

Synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

Hon säger att hon känner att hon skulle kunna göra sin röst hörd om hon fick lära sig mer och var mer 

insatt i hur man kan gå till väga för att det. Men hon säger också att ungdomar som hon själv inte 

alltid är så intresserade av att lära sig om politik eftersom de tror att politik inte berör dem. Så hon 

tycker inte att hon kan göra sin röst hörd nu, men hon säger att hon skulle ha det om hon lärde sig 

mer. Hon säger att hon absolut inte tror att partier är ett hinder, utan snarare ett hjälpmedel om 

man vill föra fram sina åsikter. Hon tror att man kan påverka partier och få dem att driva de frågor 

som man tycker är viktiga. Hon berättar slutligen för oss att hon tycker att hon känner till för få sätt 

att göra sin röst hörd, hon har bara fått lära sig hur man ska rösta säger hon. 
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Intervju 3 

Bakgrund 

Intervjuperson tre är 16 år och kommer från Gäddede, han säger att han alltid har bott där. Han 

säger att båda hans föräldrar arbetar. Hans pappa arbetar som snickare och hans mamma arbetar 

som turistchef på turistbyrån i Gäddede.   Intervjupersonen säger att hans mamma har studerat till 

jägmästare vid mitthögskolan i Östersund, och hans pappa började arbeta direkt efter grundskolan, 

men har senare gått en lärlingsutbildning till snickare säger han. Han uppger att han går 

industriprogrammet, och att han valt programmet eftersom han är intresserad av svetsning och 

svarvning, något som ingår i den utbildning som han har valt. Han säger till oss att han inte är, eller 

har varit medlem i något politiskt parti eller organisation. Han säger att det nog beror på att han inte 

är så insatt, men att han är skyddsombud på sin skola. Han säger att när han började första året på 

gymnasiet så blev han vald till skyddsombud, något som han tycker är roligt, bland annat för att han 

känner att andra lyssnar till hans åsikter i de samtal med andra som är en del i att vara skyddsombud. 

Kunskap 

 Intervjupersonen säger att han inte har någon koll på vad politik är, eftersom han aldrig har sysslat 

med politik. Han vet inte vad politik är och det berör honom inte, för att han inte är intresserad, 

säger han. Intervjupersonen säger att en politiker är en sådan som verkar diskutera mycket, men att 

han inte vet så noga.  Intervjupersonen säger att han inte riktigt vet hur man kan föra fram sina 

åsikter men om det gällde något inom skolan så skulle han kunna vända sig till skolans mentorer 

säger han. Han säger att om det gäller att föra fram sin åsikt utanför skolan så vet han inte riktigt vet 

hur man kan göra. På ett exempel som jag och min kollega hittade på som löd ”Om det var så att man 

fattat ett beslut om att din skolbuss skulle sluta att gå, vart skulle du då vända dig?” så svarar han att 

han skulle vända sig till de som kör skolbussarna. Intervjupersonen tycker att det borde finnas någon 

typ av personlig kontakt där man kan träffas och prata öga mot öga. Han upplever att det skulle vara 

lättare att göra sin röst hörd på det sättet än genom att exempelvis skriva brev.  Han skulle också 

kunna använda sig av telefonsamtal, men att han föredrar samtal öga mot öga. 

Han säger att han aldrig varit i en situation där det har varit frågan om att försöka påverka i ”stora 

grejer”, men han har vid ett tillfälle vänt sig till skoladministrationen för att få ersättning för sin APU.  

Han berättar för oss att om man inte får fösta så känner kommer han inte på något annat sätt att vis 

sin åsikt, men man kanske skulle kunna gå och prata med några. Men han vet inte om det skulle 

kunna fungera men vet inte varför, han bara känner så. 

Han säger att det lilla han vet om politik har han lärt sig från de samhällsvetenskapslektioner som 

skolan har hållit under hans andra år på gymnasiet. Han säger att han inte fått lära sig något mer om 
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hur man kan föra fram sina åsikter som skyddsombud.  Intervjupersonen säger att han inte tycker att 

det finns något som hindrar honom från att föra fram sina åsikter, han brukar säga vad han tycker till 

de som han vet att han kan prata med. Intervjupersonen säger till oss att han känner att vuxna 

kanske har större möjlighet till inflytande än ungdomar eftersom de är del äldre och att de antas veta 

mer än ungdomar vet, därför kan ungdomar möjligen ha lite svårare än andra att göra sin röst hörd. 

Intervjupersonen menar att det kan vara ett problem, eftersom att även de som har svårigheter med 

att föra fram sina åsikter, kan ha något bra att komma med. Han säger att han tycker att det kan vara 

ett problem om ungdomar inte har lika stort inflytande som vuxna, eftersom vissa ungdomar är 

precis lika insatta i politik som vuxna är, och därför borde de ha lika stort inflytande som vuxna har. 

Han säger att han själv nog har lika stor möjlighet till inflytande som han tror andra har. 

Intervjupersonen säger att han inte vet om man kan öka sina möjligheter till inflytande, kanske att 

man skulle kunna göra det, eventuellt skulle man kunna fråga folk. 

Allmänna frågor om deltagande 

Intervjupersonen säger till oss att han skulle kunna tänka sig att bli medlem i ett politiskt parti eller 

organisation, om det var så att de förde vissa frågor som han tycker är viktiga. Men just nu så vet han 

för lite om sådana partier och organisationer för att kunna ta ställning till vilket parti eller vilken 

organisation det skulle kunna vara. Intervjupersonen säger att han inte är så värst intresserad av 

politik och politiska frågor, men att det finns vissa frågor som han tycker är viktiga, till exempel 

bensinskatten. Han säger att han inte vet vilket parti det är som beslutar om bensinskatten och 

därför vet han inte till vilka ha skulle kunna vända sig för att kunna påverka i den frågan, men säger 

också att man kanske skulle kunna se efter vilket parti det är genom att använda sig av internet. 

Intervjupersonen säger att han skulle kunna tänka sig att använda sig av någon typ av forum, till 

exempel internetforum för att föra fram sin åsikt i vissa frågor. Men om det var en fråga som var 

extra viktig för honom så skulle han vilja använda sig av ett samtalsforum, där han får personlig 

kontakt med de som han samtalar med. 

Tillit till politikers lyhördhet 

Intervjupersonen säger till oss att han inte har någon aning om politiker lyssnar till ungdomars 

problem. Han säger också att han inte vet något om huruvida politiker lyssnar mer på vissa än på 

andra, eftersom han inte har hört så mycket om politik. Intervjupersonen säger att eftersom han inte 

riktigt vet vad en politiker gör så har han svårt att bilda sig en uppfattning om politiker gör det som 

folk i allmänhet tycker är viktigt. Det lilla han vet om vad politiker faktiskt gör har han hört från TV 

säger han.  Han säger att han respekterar politiker eftersom han tycker att de är människor som alla 

andra. Men han säger också att han kanske respekterar de politiker som för frågor som han tycker är 
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viktiga mer än andra politiker. Han säger att han litar på politiker eftersom han tror att om man inte 

ville göra sitt bästa så skulle man inte arbeta som politiker. 

Synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

 Intervjupersonen säger att han känner att hans förmåga att göra sin röst hörd beror på vilka frågor 

och vilket sammanhang det är. Men i de frågor som han tycker är viktiga så tror han att han skulle 

kunna göra sin röst hörd om han bara ansträngde sig. Han skulle till exempel kunna prata med någon 

som han vet att han kan tala med säger han. Han tror att partier skulle kunna vara till hjälp om de 

förde sådana frågor som man själv ville föra fram, eftersom att så skulle åsikterna representeras av 

att ett parti och inte bara ”en vanlig”. Intervjupersonen anser slutligen att det finns tilläckligt många 

sätt att göra sin röst hörd, han kan inte säga varför, det är en känsla han har. 

Intervju 4 

Bakgrund 

Intervjupersonen är 17 år och kommer från Rörvattnet i Krokoms kommun. Hon uppger att hon alltid 

bott i Rörvattnet. Båda hennes föräldrar arbetar, mamman som personlig assistent och pappan inom 

charkindustrin. Hennes pappa är utbildad elektriker på gymnasienivå och hon tror att hennes 

mamma läst en högskoleutbildning som hon tror är fullständig, men hon har ingen aning om vad för 

utbildning det är.  

För närvarande studerar intervjupersonen på gymnasiet och läser programmet samhälle IT. Hon 

berättar att hon inte vet varför hon valde det programmet utan att det var ett impulsbyte, samma 

dag hon skulle välja, från att hon först bestämt sig att gå på Barn- och fritidsprogrammet. 

Intervjupersonen är eller har inte tidigare varit med i något politiskt parti eller annan organisation. 

Hon säger att det inte blivit av på grund av att hon inte satt sig in i det. 

Kunskap 

Politik är för henne ett sätt att uttrycka vad man känner, ett sätt att kunna påverka. En politiker är 

någon med mycket makt, någon som kan bestämma över oss andra. Intervjupersonen säger först att 

hon inte riktigt vet om några sätt där hon kan göra sin röst hörd, inte utanför skola, men nämner 

sedan öppna politiska stämmor som ett sätt och ett sätt hon även skulle använda sig av. Inom skolan 

finns elevrådet, samhällsrådet och klassrådet. Dessa sätt upplever hon fungerar bra och hon känner 

även att hon kan använda sig av dessa sätt. Men för att en fråga skall kunna gå vidare måste flera 

hålla med om problemet och att det är frågor som rör det stora hela. 

Hon tycker att det ska vara lättare för ungdomar, att politikerna borde vara mer tillgängliga och till 

exempel komma till skolan. Detta på grund av att ungdomarna befinner sig på skolan och där kan 
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politikerna lättare få kontakt med ungdomarna. Dessutom tror hon att ungdomarna får lättare att 

utrycka sina åsikter när de är med folk i samma ålder.  Intervjuperson fyra anser att det ultimata 

sättet att göra sig hörd är om att träffa politikerna på skolan (eller var som helst egentligen) och få 

prata fritt med dem. 

Andra sätt att kunna göra sin röst hörd som hon skulle använda sig av är genom att skicka mail, skriva 

brev, ringa och använda sig av forum på internet. Hon anser att dessa är lättsamma och de flesta 

personer förstår dessa sätt. Hon har dock själv inte använt sig av något av sätten för att göra sin röst 

hörd. Hon uppger även att gå med i ett parti är ett alternativ till att rösta i val där man kan göra sin 

röst hörd. Information om de sätt som finns har hon fått genom skolan och via Internets pop-up-

reklam. 

Intervjupersonen ser inte att det finns något som skulle kunna hindra henne att framföra sina åsikter, 

hon vet inte vad det skulle kunna tänkas vara. Hon anser att en persons möjlighet till inflytande beror 

på en persons egna engagemang. Alla har rätt att tycka vad man vill och allt blir som man själv gör 

det till. Engagemang i sig beror på om man brinner för något speciellt mycket. Dock tror hon att 

engagerade ungdomar inte tas på lika stort allvar som engagerade vuxna. Hon upplever att folk ser 

på dessa ungdomar som jobbiga ”huliganer” och därför inte tas på lika stort allvar. Hon anser att det 

är ett problem om ungdomar inte har lika stort inflytande som vuxna. Hon anser att det läggs mycket 

fokus på allt de dåliga och att vuxna tycker att ungdomar är ”flippade”, och då läggs inte så stor 

energi på politiken i sig. 

Hon anser dock att det finns dem med mindre möjlighet till inflytande och angav utvecklingsstörda 

som ett exempel. Hon tror inte att den gruppen blir tagna på allvar och att övriga inte tror att de 

förstår vad de håller på med. Hon ser detta som ett problem just för att övriga inte kan sätta sig in i 

deras situation eller förbättra för dem om man inte vet vad de tycker. Hon upplever att hon själv inte 

har större möjlighet till inflytande än någon annan på grund av att hon inte är engagerad. Dock kan 

man öka sin möjlighet till inflytande via organisationer. 

Allmänna frågor om deltagande 

Intervjupersonen säger att hon inte skulle tänka sig kunna gå med i ett politiskt parti eller 

organisation då hon inte satt sig in eller vet vart hon står. Det hon vet om politik har hon fått veta 

genom skolan och hemifrån. Om hon hittar något hon stödjer och finner intressant, samt att hon 

känner att hon har tid till det, skulle hon kunna tänka sig att börja engagera sig. 

 

Hon har inte så stort intresse av politik utan är mer intresserad av de saker som hon anser är viktigt 

exempelvis saker som stödjer ungdomar, evenemang och aktiviteter. Hon anser även att skolan är 
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ganska viktig. Hon anser dock att politik är viktigt då allt styrs av politik och utan den fungerar inte 

samhället. 

 

Om det fanns ett forum där hon kunde föra fram sina åsikter skulle hon använda sig av det om hon 

ansåg att frågan var jätteviktig. I skolan skulle hon vända sig till elevrådet eller rektorn, det viktigaste 

är att få någon att lyssna på henne. Utanför skolan vet hon inte vart hon skulle kunna vända sig, hon 

skulle kunna gå på en öppen ”grej” där man kan framföra sina åsikter till politikerna, men annars vet 

hon inte. 

Tillit till politikers lyhördhet 

Intervjupersonen tycker att politiker dels och dels inte lyssnar på det ungdomar tycker. Många 

gånger känns det som om de lyssnar, men att det sen inte händer så mycket efteråt. Hon anser att de 

inte genomför något och att man heller inte får något svar på om de gått igenom frågor som tagits 

upp eller inte. Det som händer efteråt vet hon ingenting om, hon vill få en återkoppling på vad som 

gjorts. 

Hon tror att politikerna kanske lyssnar mer på de som sticker ut och vågar säga vad de tycker exakt. 

Hon tror dock att politikerna försöker åtgärda det som de flesta ser som ett problem. Hon tror dock 

att de inte gör så mycket specifikt för ungdomar, såsom aktiviteter och evenemang. Sådana saker är 

det inte politiker som styr utan mer andra grupper och organisationer. Hon vet heller inte om 

politiker gör saker för henne som hon tycker är viktigt, men det som rör alla är också saker som hon 

tycker är viktigt. 

 

Intervjupersonen uppger att hon respekterar politiker då det känns som att de har mycket mer makt 

än henne. Hon är däremot mer tveksam gällande om hon har förtroende för dem. Det beror på. Om 

de är en politiker som pratar med och lyssnar på henne, för fram sitt budskap på ett vettigt sätt samt 

någon som inger en känsla av att denne är bra, så får hon förtroende för denne. Men inte om det är 

någon som bara kör på sitt ”race”. 

Synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

Intervjupersonen tror att politikerna skulle lyssna på henne om hon förde fram en fråga på ett bra 

sätt, och inte är ”slarvig”. Om hon är slarvig tror hon inte att politikerna lyssnar. 

Hon tror att hon skulle kunna föra fram en fråga på ett bra sätt om hon var jätteengagerad i en sak. 

Dock anser hon sig inte kunna tillräckligt mycket om politik för att kunna föra fram en fråga på ett bra 

sätt. Hon anser sig inte vara påläst och veta nog mycket om hur det går till och vet heller inte vad hon 

skulle säga. 

Ändå känner hon att hon har en möjlighet att göra sin röst hörd eftersom det finns många 
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möjligheter och många engagerade människor som hon kan engagera sig med. Hon tror att politiska 

partier är ett hjälpmedel för att kunna göra sin röst hörd. De hjälper till och man får stöd bakom sig 

och har lättare att bli tagen mer seriöst. Hon tycker att det finns lagom många sätt att göra sin röst 

hörd på och hon anser att hon har en möjlighet till inflytande. 

Intervju 5 

Bakgrund 

Intervjupersonen är 17 år och kommer från Hotagen där hon alltid bott. Hon uppger att båda hennes 

föräldrar har gymnasieutbildning och mamma jobbar på ålderdomshem och pappan är musiker 

Själv läser hon för närvarande på gymnasiet på programmet naturvetenskap med internationell 

inriktning. Hon valde det programmet för att hon vill ha många valmöjligheter efter gymnasiet, 

tidigare hade hon planer på att utbilda sig till veterinär, men nu vet hon inte vad hon vill bli. 

Intervjupersonen är inte med i någon politisk förening eller annan organisation. När hon gick på 

högstadiet var hon med i elevrådet men var inte särskilt aktiv och hon tycker heller inte att de tog 

upp så allvarliga saker. Hon uppgav att hon ställde upp frivilligt därför att ingen annan i klassen 

gjorde det. 

Kunskap 

Vad politik är anser hon vara en svår fråga att besvara. Hon tycker inte om politik. Detta på grund av 

att det innebär så mycket ansvar och att man måste tycka till och tänka efter så mycket. Politik 

handlar om att bestämma och besluta. Hon vill ge det ansvaret till de som är mycket mer 

engagerade. Hon är inte intresserad av politik och som ungdom vet hon inte än vart hon står och vad 

hon tycker. Hon vill inte vara med och bestämma. 

Intervjupersonen uppger också att hon heller aldrig har försökt sätta sig in i politiken och att hon 

aldrig engagerat sig i sådana sammanhang. Hon sa också att hon kanske inte vet tillräckligt mycket 

om politik eller har tagit reda på det. 

Hon anser att en politiker än en väldigt självsäker person med egna åsikter som denne verkligen 

vågar stå för. En politiker vill få fram sitt budskap och vara med och ändra och påverka. De tycker om 

att påverka och få andra människor att hålla med dem. 

 

Intervjupersonen uppger att man som ungdom kan vända sig till politiska ungdomsgrupper som 

exempelvis SSU där man samlas och göra sin röst hörd. Hon uppger att man också kan vända sig till 

en tidning eller skriva en insändare för att få uppmärksamhet. Sen kan man vända sig till en ”högre 

person”. Hon tror också att det säkerligen finns hemsidor där man kan uttrycka vad man tycker. Hon 

har inte funderat så mycket på fler sätt. Det finns säkert många man kan vända sig till bara man vet 
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att det når fram sen. Man kan också starta en egen liten grupp för att tillsammans föra fram sin åsikt. 

 

Inom skolan kan man vända sig till lärare eller rektor, man kan exempelvis börja långt ner hos en 

lärare som sedan för frågan vidare uppåt. Hon tycker att det finns ganska många sätt där man kan 

föra fram sina åsikter. Hon tror att bara man försöker själv först så lär det komma fram, men man 

måste ta tag i det själv först och inte sitta och hålla inne med det. Hon tycker att de sätt hon angivit 

är bra sätt då man som ungdom kanske inte riktigt vågar. Det är bra om man som ungdom blir 

uppmuntrad till att delta och att man blir välkommen till detsamma. Hon uppger att hon anser att 

exempelvis SSU gör det. Hon tycker att det ska finnas många sätt som erbjuder till att säga sitt och 

att man inte ska behöva leta reda på de sätten. Hon säger att hon själv skulle kunna tänka sig att 

vända sig till någon politisk ungdomsgrupp för att några i hennes klass är med i sådana grupper. 

I en sådan organiserad grupp finns flera andra som man kan få stöd av, som tar hand om en och som 

ser till att det är ordning och reda.  De grupperna finns till för att man ska kunna framföra sina åsikter 

och kunna vara med och påverka. Där borde man kunna få folk att lyssna på en. Hon vet inte om det 

finns så många fler andra sätt. 

Intervjupersonen uppgav att hon själv inte använt sig av de sätt hon räknat upp, hon har exempelvis 

inte tagit upp något i klassrådet och hon uppfattar inte att någon annan i hennes klass gjort det 

heller. Enligt hennes uppfattning är alla i hennes klass är ganska lata, ingen orkar framföra något. 

När hon var yngre var hon dock med i elevrådet och klassrådet där de satt och pratade med lärare 

och rektorer. 

 

Hon har inte funderat så mycket på vilka alternativ till att rösta i val det finns där man kan uttrycka 

sina åsikter. De fick rösta i skolvalen, men det var en mer undersökning för att se vad eleverna tyckte. 

Hon tror att piratpartiet vann för att det handlade om nedladdning. Som ung orkar man inte läsa om 

de politiska delarna utan utgår från det som man bryr sig om, sådana saker som berör många 

ungdomar. Hon tror att ungdomar inte är lika intresserade av andra politiska frågor såsom ekonomi 

utan ungdomar tror att vuxna människor tar hand om det andra, och att ungdomar ska föra fram det 

ungdomar tycker är intressant. Hon tror att ungdomar engagerar sig mer om enstaka frågor än 

övergripande frågor för att man vill överlåta det stora ansvaret till de vuxna och äldre som kan, och 

själv kämpa för de små sakerna som kan förändra en ungdoms liv. 

 

Hon tror att man som ungdom är man osäker på sig själv och vågar inte gå ut med sitt budskap helt. 

Hon tror att det kan bero på att man inte blir betrodd som ungdom på grund av brist på kunskap. 

 

Hon vet inte riktigt hur hon fått reda på det hon vet om politik och vart hon kan vända sig för att 
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kunna göra sin röst hörd. Hon tror sig ha fått det genom media, reklam och vänner. Hon tycker också 

att skolan och lärarna kan vara väldigt informativa. Hon anser att lärare tycker om att pusha och 

uppmuntra engagerade elever. Dock tror hon att lärarna kan stå emot sådant som de själva inte tror 

på. 

Intervjupersonen tror att inget skulle hindra henne om det var något som hon ville få fram, men hon 

har aldrig haft något hon velat framföra. Något som skulle kunna utgöra ett hinder är andras åsikter 

samt att man kanske inte tas på allvar. Hon menar att om man inte tas på allvar och blir betrodd så 

känner man ingen mening med att framföra något och ger upp. Hon tror att ungdomar kanske inte 

tas på allvar just på grund av att de är yngre och att det finns äldre med mer kunskap. 

Hon tror också att de med fler kontakter har en större möjlighet till inflytande än andra, de kan nå de 

högre personerna på en gång. Exempelvis de som är med i politiska grupper som vet hur man skall gå 

till väga och har större vana att hantera situationen. 

 

Intervjupersonen tror också att det finns de som har en mindre möjlighet till inflytande, exempelvis 

de som struntar i skolan och de som är kriminella. Hon tror att dessa inte tas på lika stort allvar på 

grund av att de själva inte tidigare brytt sig eller tagit saker på allvar. 

Detta kan vara ett problem då även de med mindre erfarenhet kan komma på en bra idé som gynnar 

alla. 

Själv upplever hon inte att hon har större eller mindre möjlighet till inflytande jämfört med andra 

elever. Hon tror att det beror på vilket intryck man gör. Hon resonerar att det kan hända att hon har 

lite mindre möjlighet till inflytande eftersom folk känner henne som en person som inte är 

intresserad av politik och vill lägga sig i det. Samtidigt tror hon att det kan vara så att det får omvänd 

effekt, och att folk blir positiva och uppmuntrande och hjälper henne om de märker att hon äntligen 

vill föra fram någonting. 

Hon anser att man kan öka sin möjlighet till inflytande genom att få med sig fler människor som 

håller med en och genom att göra sig betrodd. 

 

Utanför skolan tror hon att ungdomar har mindre inflytande än vad vuxna har, eftersom de vuxna får 

vara med och bestämma och att de har mer kunskap. Det kan vara ett problem med just inflytande, 

just inom vissa områden som exempelvis skolan eftersom det handlar om elever, men där det är de 

vuxna som tas på allvar. Skulle ungdomar ha samma kunskaper som vuxna skulle ungdomarna veta 

vad de ger sig in på. Den kunskapen tror hon att man kan öka genom att väcka ett intresse, 

uppmuntra och genom att visa på de möjligheter man som ungdom har. 

Hon anser dock att det inte att det utgör ett problem att ungdomar under 18 år inte kan påverka lika 

mycket som vuxna genom att rösta, hon anser att ungdomar i stort ännu inte vet vart de står. 
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Allmänna frågor om deltagande 

Hon anser att hon själv inte kan tänka sig att gå med i ett parti eller organisation eftersom hon 

fortfarande inte vet vart hon står. Hon har inte tänkt så mycket på det och har heller aldrig velat 

framföra något. Hon uppger att hon inte är intresserad eller är ute efter att få vara med och 

bestämma, något som hon påstår att många ungdomar faktiskt vill. 

Det som skulle få henne att vara med i en organisation är om hon verkligen blir påverkad av 

någonting och känner ”att det här måste vi ändra”, då skulle hon överväga att gå med i något. Om 

det var någon fråga hon absolut skulle vilja framföra skulle hon kanske kunna tänka sig vara med i 

något slags forum, exempelvis delta på något möte. 

Hon är inte intresserad av politik och politiska frågor. De frågor hon bryr sig om är miljöfrågor som 

exempelvis förnyelsebar energi och utveckling, sådant som människan förstört på grund av allt annat 

politiskt. Hon känner inte riktigt till någon miljöorganisation. Hon anser att intresset för 

budgetpolitiska frågor skulle bli mer intressanta för henne om hon visste att dessa påverkar 

miljöpolitiska frågor. Intressen kan byggas upp i och med att kunskap byggs upp. I framtiden kan ens 

intressen se annorlunda ut, men det vet hon inte i dagsläget. 

 

Hon tycker dock att politik absolut är viktigt, för utan politik och politiska frågor hade vi aldrig 

kommit fram till någonting. Det måste finnas folk som är intresserade och tar beslut och är villiga att 

vara med och kämpa för saker, annars hade det inte funnits politik. 

Tillit till politikers lyhördhet 

Hon har ingen uppfattning om hon tror att politiker lyssnar på ungdomars problem, det är nog lite 

olika. Hon har heller ingen uppfattning om politiker lyssnar mer på vissa grupper än på andra. 

 

Intervjupersonen tror att politikerna gör det den stora massan tycker är viktigt, och därmed också 

det hon tycker är viktigt. Hon säger att det är många frågor som är viktiga fast hon inte tycker att de 

är intressanta. Men hon säger att hon inte har någon uppfattning om politikerna gör sitt bästa för 

medborgarna. Hon uppger att hon har respekt för politikerna eftersom de har ett stort inflytande, 

mycket kunskap och vet vad de håller på med. De har kämpat och klättrat för att nå dit de är nu. Hon 

uppger även att hon mer eller mindre har förtroende för politikerna eftersom hon upplever att de 

skött sitt jobb hittills, de jobbar hårt, de är engagerade och får saker uträttade. Men hon säger att 

det återigen är svårt för henne att svara då hon inte har så mycket kunskap om frågan. 

Synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

Intervjupersonen uppger att hon ändå känner att hon kan göra sin röst hörd om hon vill. Det är upp 

till henne själv att se till. Hon tycker också att det finns mycket hjälp och stöd att få och många vägar 
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att gå och många grupper som man kan vända sig till. 

Hon säger dock att hon tror att politiska partier till viss del är ett hinder för möjligheten att kunna 

göra sin röst hörd, eftersom det finns så många andra frågor och hon tror att just hennes fråga skulle 

drunkna i dessa. När det sedan är val är det partierna som gäller och de har redan sina åsikter 

stämplade, så hon säger att hon skulle valt en annan väg att gå än genom ett parti. 

Hon anser att hon ändå har en möjlighet till inflytande. Hon vill dock veta vad andra människor tycker 

om en fråga innan hon för fram den, hon uppger att hon vill ha tryggheten från andra med sig och 

veta att andra tycker som henne. Sen skulle det underlätta om hon hade en fråga hon ville driva. 

 

Hon upplever att det finns tillräckligt många sätt för att framföra sina åsikter på. Det ultimata sättet 

skulle vara att först försöka inspirera och påverka andra och få fler personer på sin sida. 

Hon uppgav också att ett bra sätt skulle vara om man kunde ha sammanträden där det finns en 

ledare av något slag som håller ordning och reda och där ens åsikter skrivs ned och att det finns 

någon som lyssnar på en. Det är bra om man kan få stöd och vägledning för då kanske man vågar 

säga mer. 

Intervju 6 

Bakgrund 

Intervjupersonen är 16 år och kommer från Laxsjö i Krokoms kommun där han alltid bott. 

Hans uppgav att hans pappa hoppade av skolan i nian men att hans mamma har gått gymnasiet, men 

han vet inte vad hon läste för program. Hans mamma jobbar på dagis och hans pappa kör dumper. 

Själv så läser han för närvarande energi på gymnasiet. Han valde programmet för att han såg en 

möjlighet att kunna starta eget företag som VVS-rörmokare för att kunna bo kvar i Laxsjö. 

 Han uppger att han aldrig varit med i något politiskt parti eller organisation. Han har aldrig brytt sig 

så mycket om det. 

Kunskap 

Intervjupersonen uppger att han inte vet så mycket vad politik är eftersom han inte haft med det att 

göra. Politik för honom är att det sitter en massa folk och pratar och håller på med pengar 

Han upplever att en politiker är en person som tar reda på saker, intervjuar personer och 

sammanställer det, lyssnar på frågor som folk har och har hand om mycket som händer runt om 

kring, Sverige, pengar och så vidare. 

 

De sätt som finns som man kan göra sin röst hörd är att ta upp saker på lektionerna och sedan kan 

läraren föra det vidare. Utanför skolan så vet han inte riktigt. Han säger att man kanske kan samla 
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ihop några för att få ett gemensamt svar på ett problem och sedan skicka in det, för att på det sättet 

visa hur man vill ha det. Han uppger även att man kan protestera och skicka in klagomål till 

tidningarna. Han vet inte om några andra sätt som finns. Något som däremot borde finnar är att ska 

kunna prata med någon. Han tror att mun-till-mun metoden är bättre för då kanske inte problemet 

läggs på hyllan och ingen gör något åt saken. Han tror också att det är lättare att ta åt sig en fråga 

genom samtal och att de snabbare då för vidare frågan. 

 

Själv uppger han att han skulle prata med folk och försöka ta reda på så mycket som möjligt så att 

det inte bara blir hans åsikter som går vidare. Han tror också att det skulle göra ett större intryck om 

fler går ihop än om man för fram något själv. Han har dock inte gjort något liknande tidigare eftersom 

han inte känt sig tvungen till det. De alternativ han har till att rösta är att gå och prata med någon, 

det är ingen information som getts honom utan en känsla han har av att han kan göra på det sättet. 

Han upplever att det inte finns något som hindrar honom att föra fram sina åsikter eftersom han är 

en person som säger det han tycker och är inte rädd att framföra sina åsikter om han så skulle vilja. 

Det som skulle kunna utgöra ett hinder är alltså att man själv inte törs, ens krav på sig själv och att 

det finns dem som inte tycker likadant. Det som får en att inte tordas kan vara att man är rädd för att 

bli mindre omtyckt. 

Men han anser att alla har lika stor möjlighet till att inflytande eftersom han anser att det inte bara 

de ”bästa” som kan göra något, utan även de ”sämre”. Själv anser han att han har lika stor möjlighet 

till inflytande som andra eftersom att han tror på sig själv och att han törs. Därmed anser han också 

att de som inte törs kan ha mindre inflytande än honom. 

Han tycker att det är ett problem om alla inte har lika stor möjlighet till inflytande. Han anser att om 

alla inte får sin röst hörd om en sak som gäller alla så skulle resultatet kunna bli värre än vad det är 

för tillfället. Ju fler som tycker till om något desto mer kan hända. 

Han anser att de som tar emot åsikterna borde acceptera allas åsikter lika mycket. 

Han uppger att man klart kan öka sin möjlighet till att göra sin röst hörd genom att börja med mindre 

saker först för att då bli större i sig själv och sedan törs framföra fler saker. 

 

Intervjupersonen ser det som ett problem om bara vuxna får framföra sina åsikter. Visst anser han 

att vuxna kan få saker att hända även för ungdomar men anser att det ger ett bättre resultat om 

även ungdomars åsikter tas i beaktande. Om en sak berörde både vuxna och ungdomar, men de 

tycker olika, men där bara vuxna får besluta, då kan det vara ett problem eftersom ungdomar också 

kommer att bli vuxna någon gång och har då kunnat få en möjlighet att påverka sin framtid. 

Han anser att det kan bero mycket på vilken person som gör framförandet och hur framförandet 

görs. Om en vuxen kommer, och är väldigt allvarlig i sig, kanske de tar åt sig mer än om en ungdom 
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som kommer bara för att denne blivit tillsagd att göra det. Då kanske den åsikten tas som särskilt 

viktigt. Om en ungdom har mycket kunskap om en fråga skulle man nog lyssna mer på ungdomar. 

Allmänna frågor om deltagande 

Intervjupersonen skulle inte kunna tänka sig att gå med i ett politiskt parti eller en organisation 

eftersom han inte riktigt vet vad det handlar om och vad man gör i en förening. 

Om han skulle vara med i en förening skulle det vara någon typ av djurrättsförening. Han skulle inte 

kunna tänka sig att vara med i något politiskt och bara tänka på att räkna pengar, såsom är det han 

upplever att politik är. Han skulle tycka att det var mer intressant att sitta med i en förening som tar 

beslut om ekonomi om han visste att han på det sättet skulle kunna påverka att mer pengar går till 

djurrättsorganisationer. Det skulle vara lättare om det berör något som han är intresserad av. 

 

Han uppger att han inte är intresserad av politik eller politiska frågor såsom ekonomisk kris. Däremot 

tycker han att dessa frågor är viktiga. Det han tycker är viktigt är miljöfrågor, att isarna smälter och 

att djur blir utsatta. 

Den typen av forum han uppger att han skulle vara intresserad av att delta i skulle vara att det fanns 

personer att ta kontakt med som hjälper honom att föra vidare hans frågor. Något ställe som samlar 

fler röster så att han kan få med sig flera på samma gång. 

Tillit till politikers lyhördhet 

Intervjupersonen uppger att han inte riktigt vet om politiker lyssnar på ungdomar. Det kan bero på 

vad frågan handlar om. Han tror att politikerna lyssnar mer på ungdomar i frågor som skolfrågor då 

det anses beröra ungdomar mer än vuxna. I allmänna frågor, som inte är skolfrågor, tror han att 

politiker inte lyssnar på ungdomar i lika stor utsträckning som de lyssnar på vuxna. Han tror att de 

bara tar åt sig av det vuxna säger för att ungdomar inte vet lika mycket vad det handlar om och att 

vuxna är mer insatta. Han tror ändå att det är många vuxna som tycker åt ungdomarna och att 

politikerna därigenom tar till sig av ungdomars frågor. Han tror dock att politikerna kanske inte gör så 

mycket förrän att de ser att något håller på att hända. De borde se mer framåt och agera i 

förebyggande syfte. 

Han tycker ändå att politiker gör det allmänheten tycker är viktigt. Han tror att politikerna gör det de 

ska. Samtidigt tycker han inte att det händer särskilt mycket, utan att det ofta är mycket snack och 

lite verkstad. Han vill se snabbare resultat. Han uppger att han inte litar på att en politiker gör det 

denne säger att denne skall göra. Han tror att de vill få det att låta väldigt bra, att det ska hända 

mycket men sen händer det inte. Exempelvis som med vägbyggen, de kan säga att vägbyggen skall 

starta och sen händer inget på flera år. Detta gör att förtroendet blir mindre. 
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Synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

Han tycker inte att alla kan göra sin röst hörd. Han tror att man lyssnar mer på de som har med saken 

i fråga att göra. Samtidigt säger han att han har lika stor röst som andra. Han tycker också att alla 

borde ha möjlighet att få göra sin röst hörd. 

 

Han tror att politiska partier kan vara ett hjälpmedel för att göra sin röst hörd om det gäller frågor 

som finns inom ett parti, annars kan det bli svårare. Han tror också att det är lättare att nå fram till 

politiker med en fråga om man går genom ett parti. Dels för att det inom ett parti kan finnas de som 

tycker likadant samt att ett parti gör större intryck. Något som också gör att man kan få sin röst hörd 

genom ett parti är om man röstar på dem. Han anser också att han har en möjlighet till inflytande 

eftersom politikerna måste ha in människors åsikter för att kunna få saker och ting att hända. 

Intervjupersonen anser att det inte kan finnas nog många sätt att kunna göra sin röst hörd på. 
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Analys och slutsatser 

Analys av intervjupersonernas kunskap 

Vi kommer under detta avsnitt att analysera intervjupersonernas kunskap om politik och deras 

möjlighet att påverka genom deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Det första intrycket som 

vi har fått av våra intervjuer med glesbygdsungdomarna är att det vet väldigt lite om vad politik är 

och vad en politiker är och vad de gör, exempelvis så svarar intervjuperson ett att politik är någonting 

som hon inte förstår, intervjuperson sex, att han inte vet så mycket om vad politik är och 

intervjuperson tre säger att han inte har någon koll på vad politik är. En del ger förvisso ganska vaga 

formuleringar om vad politik är och vad politiker gör, exempelvis så säger intervjuperson två att 

politik är att göra sin röst hörd för att kunna påverka, en liknande formulering ges av intervjuperson 

fyra, och intervjuperson fem säger att politik handlar om att bestämma och besluta, med det är först 

efter att vi ställt följdfrågor och bett dem utveckla sina svar som detta kommer fram Vår samlade 

uppfattning av intervjuerna är att samtliga intervjupersoner inte kan sägas ha mer än en vag 

uppfattning om vad politik och politiker är. Vi uppfattar även att denna kunskapsbrist är något som 

intervjupersonerna är medvetna om, då flera av intervjupersonerna uppger att de inte vet så mycket. 

Intervjuperson två anger dessutom att hon anser att hennes kunskapsbrist beror på 

informationsbrist. 

Vi anser även att intervjupersonernas kunskaper gällande sätten att framföra sina åsikter är 

bristfälliga särskilt då intervjuperson ett och tre inte känner till några sätt genom vilka de kan göra sin 

röst hörd utanför skolväsendet. Emellertid så kan exempelvis intervjuperson fyra och intervjuperson 

fem räkna upp fler sätt att göra sin röst hörd på, men ingen nämner till vilken beslutsfattare de 

ämnar föra fram sina åsikter. 

För övrigt så ges på frågan om vad en politiker är varken exempel på en politisk person eller en 

politisk befattning, intervjuperson ett kan inte ens på en direkt fråga ange en politisk befattning eller 

politisk beslutsfattare, och intervjuperson tre säger att han skulle vända sig till busschauffören i 

frågor gällande skoltrafik. Alla personer hade däremot bra kunskaper om hur de kunde föra fram sina 

åsikter inom skolan, de kunde dessutom ge konkreta exempel på vart de kunde vända sig med sina 

åsikter. 

Det är anmärkningsvärt att intervjupersonerna ej har kunskaper om de deltagande och deliberativa 

demokratisätten, dvs. de enda sätt de har att framföra sina åsikter på. Dels då FN:s barnkonvention 

säger att "Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
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förhållande till barnets ålder och mognad” och i regeringens proposition 2004/05:02:1 Makt att 

bestämma – rätt till välfärd, förslag till en ny ungdomspolitik i Sverige fastslås att ungdomar skall få 

verklig tillgång till makt. Har ungdomar inte kunskap om vilka sätt de kan använda sig av är det heller 

inte särskilt troligt att de gör sin röst hörd. 

Slutsats - kunskap 

Under intervjuerna med ungdomarna så tycker vi oss se ett mönster av informationsbrist träda fram. 

Under samtliga intervjuer så tycker vi oss uppfatta att intervjupersonerna mestadels fått information 

om hur man kan föra fram sina åsikter från skolan, eller via internetreklam, TV och vänner, 

intervjuperson ett säger dock att hon överhuvudtaget inte fått någon information om hur man kan 

föra fram sina åsikter i samhället. Intervjuperson sex upplever att ingen har gett honom någon 

information av det slag om omnämns ovan, hans kunskap kommer sig av känslor som han har om hur 

man kan göra. Skolan är dock den enda informationskälla varifrån  samtliga intervjupersoner, utom 

intervjuperson ett och intervjuperson sex, säger sig att fått information om politik och hur man kan 

göra sin röst i samhället. Information om hur de kan göra sin röst hörd och var och till vem de ska 

vända sig inom skolan tycks också ha varit den typen av information som haft störst genomslagskraft 

bland våra intervjupersoner. Eftersom intervjupersonerna tycks veta mer om hur de kan göra sin röst 

hörd och till vem man ska vända sig i en fråga inom skolan än de vet om hur man gör samma sak ute i 

samhället. En möjlig tolkning är att skolan har fokuserat mest på att informera om hur man kan göra 

sin röst hörd inom skolan samt vilka de beslutsfattande organen inom skolan är, än utanför. En annan 

möjlig tolkning är att informationen avseende politik inom skolans väggar är bättre anpassad för den 

målgrupp som den är ämnad för än information av samma slag som handlar om politiken utanför 

skolans väggar. 

 

Intervjupersonerna själva uppger att deras brist på kunskap om politik och politiker har att göra med 

att de inte är intresserade och/eller insatta, förutom intervjuperson två som uppgav att hon inte 

visste något om politik och sätt att göra sig hörd på grund av att hon inte fått lära sig det. Hon ansåg 

alltså att hon hade en kunskapsbrist och att denna berodde på brist på information. Hon utgör alltså 

ett avvikande fall till de andra som angav ointresse som förklarande faktor till kunskapsbrist. Detta 

kan tolkas som att Putnams teori om att ungdomar är ointresserade medborgare stämmer.44 Vi tror 

snarare att deras uppfattning beror på vad de tycker att politik betyder och är. Eftersom de bland 

annat uppger att de är intresserade av frågor som miljöfrågor, bensinskatten och vägbyggen och 

jakttider, något som vi anser vara politiska frågor. Alltså anser vi att deras bristande intresse för 

politik och politiska frågor beror på kunskapsbrist, som en följd av informationsbrist, om vad politik 

                                                             
44 Se uppsatsens teoriavsnitt ”Ett annat politiskt deltagande” stycke 1, s. 8 
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och politiska frågor är. 

 

Vi uppfattar alltså att intervjupersonerna har ganska låga kunskaper om sina möjligheter att göra sin 

röst hörd utanför skolan. Som tidigare nämnt har de dock en god kunskap om sina möjligheter inom 

skolan De har alltså låga kunskaper om sina möjligheter till att delta inom de deltagande och 

deliberativa demokratierna utanför skolan. 

 

Sammantaget är det ytterst anmärkningsvärt att ungdomarna har så pass låga kunskaper om hur de 

kan göra sina röster hörda, då, som tidigare nämnts i vår teoridel, deltagande demokrati och 

deliberativ demokrati är de sätten som ungdomar under 18 år har att tillgå. Särskilt intressant är det 

då att alla intervjupersoner efterlyser dessa sätt och att det är just deltagande och deliberativa 

demokratisätt som de skulle föredra om de valde att vara med och påverka. 

Analys av ungdomars benägenhet att delta i det politiska livet 

Tillit till politikers lyhördhet 

De flesta av intervjupersonerna anser att politiker inte lyssnar på ungdomar, eller så vet de inte om 

politiker lyssnar på ungdomar. Intervjuperson fyra angav också gruppen utvecklingsstörda som en 

grupp som hon inte tror tas på lika stort allvar. Dessa personer upplevde även att politiker lyssnar 

mer på vuxna än ovan nämnda grupper. De flesta upplevde även att politikerna gör det allmänheten 

tycker är viktigt eller ibland gör det allmänheten tycker är viktigt. Intervjuperson fyra angav dock att 

hon inte tycker att politiker gör saker för ungdomar, utan att det är andra organisationer som tar 

hand om detta. Ungdomarnas förtroende för politikerna är även det varierande, intervjupersonerna 

två, fyra och sex uppger sig ha bristande förtroende för politikerna särskilt om de utlovar saker de 

sedan inte håller eller när de upplever att politikerna inte lyssnar. Både intervjuperson fyra och sex 

uppgav att politikerna ibland verkar lyssna, men sedan inte genomför det de utlovat. 

Den som avviker i detta fall är intervjuperson fem som uppfattar att politiker lyssnar såväl till henne 

som till andra. Hon upplever inte att de lyssnar mer eller mindre på vissa grupper. Hon anser även att 

politikerna gör det den stora massan anser vara viktigt och uppger att hon har både respekt och 

förtroende för politikerna. Något motsägelsefullt säger hon ändå att det är svårt för henne att svara 

på frågan då hon har en bristande kunskap om politik. 

Vår samlade uppfattning är att våra intervjupersoner inte kan sägas ha en hög tillit till politikers 

lyhördhet. Det fanns många förbehåll för tillit av slaget ”om man visste...”, ”om man kunde...” etc. 

Dessutom har de flesta av intervjupersonerna ett bristande förtroende för politikerna. Kopplar vi det 

till Ungdomsstyrelsens skrift, som menar att förtroende för politiker är viktigt för tillit till politikers 
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lyhördhet, så ger det inte goda förutsättningar för en känsla av tillit till politikers lyhördhet, som i sig 

har en inverkan på politiskt deltagande. Den mest framträdande anledning till intervjupersonernas 

låga tillit till politikers lyhördhet beror på deras kunskapsbrister, eftersom intervjupersonerna angav 

att politiker lyssnar mer på dem som de upplever har mer kunskap och på vuxna eftersom de tror att 

vuxna vet mer än ungdomar. 

Synen på sin egen och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

Intervjupersonerna tycks förvisso, vid första påståendet, vara av uppfattningen att de och/eller andra 

har vissa möjligheter att göra sina röster hörda. Samtliga intervjupersoner säger att de själva kan 

göra sina röster hörda, om än med vissa förbehåll av samma karaktär som vi funnit vad gäller tilliten 

till politikers lyhördhet, dvs. kunskap om hur man går tillväga om man hade haft mer kunskap om den 

fråga man vill föra fram. Vår tolkning av detta är att de har en känsla av att de har en låg möjlighet till 

att kunna gör sin röst hörd. Alla intervjupersoner utom intervjuperson fem, som uttryckligen säger 

att politiska partier är ett hinder, och intervjuperson ett som inte har någon uppfattning, anser att 

politiska partier är ett hjälpmedel om man vill föra fram sina åsikter. Dock under vissa premisser, de 

kan vara ett hjälpmedel om de för en fråga som en av intervjupersonerna är intresserade av, 

och/eller för att de upplevs som stora och mer inflytelserika aktörer på den politiska arenan än 

intervjupersonerna själva. Ta fallet med intervjuperson tre, som tycker att politiska partier kan vara 

till hjälp om de för åsikter som han anser berör honom samt att, som han själv säger, ”man är inte 

bara är en vanlig”. 

Vår sammanlagda tolkning är att ungdomarna egentligen inte alls känner att de kan göra sin röst 

hörd i dagsläget. De känner sig osäkra på sina kunskaper och sin förmåga att framföra sina åsikter. 

Intervjuperson fyra uppgav, som tidigare nämnt, att det även finns grupper i samhället som hon 

anser har svårare att göra sin röst hörd. Intervjuperson fem uppgav även att de personer som 

tidigare inte brytt sig om att tycka till har svårt att göra sin röst hörd. Detta sammantaget styrker vår 

uppfattning om att våra intervjupersoner har en känsla av att även andra, förutom de själva, har låg 

möjlighet att göra sin röst hörd. Även detta är kopplat till Ungdomsstyrelsens skrift som säger att 

benägenheten att delta är beroende av känslan av sin och andras möjlighet att kunna göra sin röst 

hörd. 

Positivt är att intervjupersonerna anser att man kan öka sin möjlighet att kunna göra sin röst hörd, 

dels genom kunskapsbildande faktorer såsom mer information och utbildning i ämnet, dels genom 

att det skall säkerställas att det finns ett forum dit ungdomar kan vända sig för att tycka till. 

Slutsats – benägenhet att delta 

Vi ser att intervjupersonernas låga kunskaper förhindrar dem att få en känsla av tillit till politiker. Vi 
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ser dessutom att deras potential att få en känsla av möjligheten att de och andra kan göra sin röst 

hörd kraftigt begränsas på grund av deras bristfälliga kunskaper samt uppfattning om sin förmåga, 

som blir följden av deras kunskapsbrist. En annan viktig slutsats är att det bör finnas deliberativa sätt 

för ungdomar att göra sin röst hörd, då det framkommer tydligt i vårt resultat att detta är något som 

efterfrågas av våra intervjupersoner. 

 

Vår slutsats är alltså att våra intervjupersoner har en låg benägenhet att delta på grund av ovan 

nämnda orsaker. Detta är även något som styrks av de kontrollfrågor vi ställt om intervjupersonerna 

skulle kunna tänka sig att delta och hur de i så fall skulle delta. 

Tre av intervjupersonerna (intervjupersonerna ett, två och tre) uppgav att de skulle delta i ett 

politiskt parti, organisation eller forum där de kunde föra fram sin åsikt. Detta var dock avhängigt om 

de visste mer om det samt om det var en fråga som starkt intresserade dem. Av dessa tre 

intervjupersoner var det en person (intervjuperson två) som uppgav att det enbart rörde sig om 

hennes kunskapsbrist och att hon gärna skulle delta i ett forum där hon kunde framföra sina åsikter, 

bara hon kände till något. 

Intervjupersonerna fyra, fem och sex uppgav att de inte skulle delta på grund av kunskapsbrist 

och/eller ointresse. Det var endast intervjuperson fyra som sade att hon inte alls var intresserad av 

eller ens ville delta. Detta skulle kunna tolkas som att deras benägenhet att delta beror på ointresse, 

såsom Putnam påstår. Men vi vågar påstå att det inte beror på deras känsla av möjligheten att göra 

sin röst hörd samt deras tillit till politikers lyhördhet. Detta i sin tur beror på, såsom ovan nämnts, på 

bristande kunskaper om vad politik och politiska frågor kan vara. Som tidigare nämnts är ungdomar, 

enligt Johansson i avhandling ”Dom under trettio vem, bryr sig och varför?” intresserade av mer 

individuella intressefrågor än övergripande samhällsfrågor.45 Deras känsla av möjligheten att göra sin 

röst hörd samt deras tillit till politikers lyhördhet beror även på bristande kunskap om de sätt vilka de 

kan göra sin röst hörd på. 

 

 Alla intervjupersoner uppgav att de ville delta genom möten, eller andra forum där de kan samtala 

eftersom att de där kan få en personlig kontakt, de tror att frågan lättare förs vidare samt att det 

samlar fler röster än en och att någon då också kan föra frågan vidare. 

Som tydligt visas så är det återigen kunskapsbristen som är orsaken. Det avvikande fallet är 

intervjuperson fyra som visar en aktiv ovilja att delta. 

För vidare forskning kan följande aspekter vara värda att undersökas närmare. 

 Hur arbetar skolan med undervisning i demokrati och vad innehåller denna undervisning? 

                                                             
45 Johansson, S. 2007, s. 10 
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 Hur arbetar kommunerna med att informera om vilka möjligheter som finns där ungdomar 

kan delta för att påverka, och hur involverar de ungdomarna i det politiska livet? 
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Sammanfattning 
Det har genom olika undersökningar visat sig att ungdomar i allmänhet, och bland ungdomar i 

glesbygd synnerhet, uppvisar ett lågt intresse för politik och ett lågt deltagande. Detta kan uppfattas 

som ett demokratiskt problem. Om man vill kunna agera, och försöka finna lösningar till detta 

problem inom Mittskandinaviskt regionprojekts ramar, så ansåg vi det vara av stor vikt att försöka få 

djupare förståelse om ungdomars benägenhet att delta i politiken. För oss så kändes det dessutom 

viktigt att få ett tillförlitligt underlag för hur det faktiskt förhåller sig i regionen med ungdomars 

kunskap om hur de kan påverka politiskt.  

 Därför ansåg vi att det var hög tid att titta närmare på problematiken rörande detta. Syftena var att 

undersöka glesbygdsungdomars kunskaper om hur de kan göra sin röst i samhället samt att 

undersöka om de är benägna att delta i det politiska livet. 

Ungdomsstyrelsen har kommit fram till att det är känslan av möjligheten att göra sig hörd, 

tillsammans med förtroendevaldas lyhördhet gentemot ungdomar, som mer än något annat formar 

ungdomars attityder gentemot demokrati och bidrar till att ungdomar deltar. Omvänt är scenariot 

för de som anser att det är svårt för dem själv och andra att göra sig hörd, de blir passiva.  

 

Eftersom ungdomar under 18 år inte kan uttrycka sina åsikter genom att rösta i val återstår för dem 

att använda sig av deltagar- och deliberativdemokratiska sätt. Vi ansåg därmed att ungdomars 

kunskap och kännedom om deltagardemokratin och den deliberativa demokratin som extra viktiga. 

 

Studien genomfördes som en fallstudie och behandlade ungdomar från de glesbygdsområden inom 

Mittskandinaviskt regionprojekts område som utgjorde vårt fall. Det vill säga glesbygdsområden 

inom Krokoms och Strömsunds kommun. Empirin består av de samtalsintervjuer som genomförts 

med ungdomar från Krokoms och Strömsunds kommun. 

 

Efter att vi genomfört vår undersökning så kunde vi se ett tydligt mönster träda fram. De ungdomar 

som vi intervjuat uppvisade sorgligt nog, även om det var väntat, ett lågt förtroende för politikers 

lyhördhet och låg känsla av att kunna göra sin röst hörd, och dels, lite oväntat, att den låga känsla 

som de uppvisade hörde samman med vårt andra syfte, dvs. kunskap. Intervjupersonerna uppvisade 

oväntat dåliga kunskaper om hur de kan göra sina röster hörda, vilket vi menar bidrar till deras låga 

känsla av tillit till politikers lyhördhet och till deras låga känsla av att kunna göra sin röst hörd. Efter 

att ha genomfört vår undersökning tycker vi oss kunna säga att kunskapsbrist som följden av 

bristfällig information är den största bidragande faktorn till att intervjupersonerna har så låg 

benägenhet att delta i det politiska livet. 
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För vidare forskning kan följande aspekter vara värda att undersökas närmare. 

 Hur arbetar skolan med undervisning i demokrati och vad innehåller denna undervisning? 

 Hur arbetar kommunerna med att informera om vilka möjligheter som finns där ungdomar 

kan delta för att påverka, och hur involverar de ungdomarna i det politiska livet? 
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Bilaga I. Intervjuguide 

Information som lästes upp för intervjupersonerna inför intervjun. 

Vi ber dig att svara så utförligt och ärligt som möjligt på våra frågor. Vi vill veta dina upplevelser och 

åsikter. Det finns inga rätt eller fel svar, utan det är just din uppfattning vi är intresserad av. Om du 

inte förstår frågan är det bara att säga till så upprepar vi den. Känner du att du inte vill svara på 

någon fråga så är det bara att säga till. 

 

Vi kommer att använda dina svar i vår uppsats, men kommer inte att omnämna dig vid namn, du har 

alltså rätt att vara anonym. Vi har heller inte meddelat någon annan om din medverkan i denna 

undersökning. De enda som kan få lyssna på de inspelade intervjuerna är vår handledare och vår 

opponent. Den färdiga uppsatsen kommer att vara offentlig via universitetets uppsatsbank och 

antagligen via www.uppsatser.se. 

Vi kommer även att delge uppsatsens resultat och slutsatser till Interregprojektet Mittskandinaviskt 

regionprojekt och Strömsunds och Krokoms kommuner. Vi har även blivit tillfrågade av 

gymnasieskolorna Hjalmar Strömmer och Wargentinskolan om att de ska få ta del av den färdiga 

uppsatsen. 

  

Bakgrundsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vart är du uppväxt du? 

3.1. Har du alltid bott där? 

4. Arbetar dina föräldrar alternativt driver de eget företag? 

4.1. Med vad arbetar de? 

5. Har dina föräldrar studerat? 

5.1. Vad har de studerat? 

6. Vad läser du på för program? 

7. Varför valde du det programmet? 

8. Är du eller har du varit medlem något politiskt parti eller förening eller annat sammanhang där 

du kan göra din röst hörd?? 

8.1. Om ja, vilken typ? 

8.2. Varför valde du att vara med/Varför är eller har du inte valt att varit med i något politiskt 

parti eller förening? 

 

http://www.uppsatser.se/
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Kunskapsmätande frågor 

9. Vad är politik för dig? 

10. Vad är en politiker och vad gör en politiker? 

11. Vilka sätt känner du till/vet du om där du kan göra din röst/åsikt hörd gentemot beslutsfattare? 

11.1. Vilka sätt tycker du borde finnas? Ta upp alla sätt du anser borde finnas och varför de 

borde finnas. 

12. Vilka sätt skulle du själv kunna använda för att göra din röst hörd? 

12.1. Varför skulle du använda dig av just dessa sätt? 

12.2. Vilka av dessa sätt har du faktisk använt dig av? 

13. Vilka alternativ till att rösta val känner du till för att kunna uttrycka dina åsikter? 

14. Hur har du fått informationen om på vilka sätt du kan göra din röst hörd/för fram dina åsikter? 

15. Anser du att det finns något som hindrar dig från att föra fram dina åsikter? 

15.1. Vad kan det vara? 

15.2. Varför utgör det ett hinder? 

15.3. Varför anser du att det inte finns något som hindrar dig? 

16. Anser du att det finns dem som har mer möjlighet till inflytande än andra? 

16.1. Vilka skulle de i så fall vara? 

16.2. Varför har de mer inflytande än andra? 

17. Anser du att det finns dem som har mindre möjlighet till inflytande än andra? 

17.1. Vilka skulle de i så fall vara? 

17.2. Varför har de mer inflytande än andra? 

18. Anser du att det är ett problem om vissa inte har lika stor möjlighet till inflytande än andra? 

18.1. Varför? /varför inte? 

19. Upplever du att du har mindre/större möjlighet till inflytande än andra? 

19.1. Än vilka andra?  

19.2. Varför anser du dig ha större/mindre inflytande än dessa? 

20. Hur tror du/anser du att man kan öka sin möjlighet till inflytande? 

20.1. Varför tror du att det? 

21. Är det ett problem om ungdomar inte lika stort inflytande som vuxna? 

21.1. Varför är det ett problem/Varför är det inte ett problem? 

 

Frågor avseende ungdomars benägenhet att delta 

22. Skulle du kunna tänka dig att bli medlem i ett politiskt parti eller organisation? 

22.1. Vilken typ av skulle det i så fall vara? 

22.2. Varför skulle du det/Varför skulle du inte det? 
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23. Är du intresserad av politik och politiska frågor? 

23.1. Varför/Varför inte? 

24. Tycker du att politik och politiska frågor är viktigt? 

25. Om det finns forum där du kan föra fram dina åsikter skulle du då använda dig av/delta i det 

forumet? 

25.1. Vad för typ av forum skulle i så fall det vara? 

25.2. Varför/Varför inte? 

 

Frågor avseende tillit till politikers lyhördhet 

26. Tycker du att politiker lyssnar till ungdomars åsikter och problem? 

26.1. Varför tycker du så? 

27. Tycker du att politiker lyssnar mer på vissa än på andra? 

27.1. Vilka skulle det i så fall vara? 

27.2. Varför tycker du så? 

28. Upplever du att politikerna gör det medborgarna (folk i allmänhet) tycker är viktigt? 

28.1. Upplever du att politiker gör sådant som du tycker är viktigt? 

29. Respekterar du politiker? 

29.1. Varför då/Varför inte? 

29.2. Har du förtroende för politiker och varför/varför inte? 

 

Frågor om synen på sin och andras möjlighet att göra sin röst hörd 

30. Känner du att du kan göra din röst hörd? 

30.1. Vad här det som gör att du känner att du kan/inte kan göra din röst hörd? 

31. Är politiska partier ett hjälpmedel eller ett hinder för inflytande och möjligheten att kunna göra 

din röst hörd? 

31.1. Varför tycker du så? 

32. Anser du att du har en möjlighet till inflytande? 

32.1. Vad är det som gör att du tycker så? 

33. Anser du att det finns tillräckligt många sätt genom vilka du kan göra din röst hörd? 

33.1. Varför? /Varför inte? 


