
Ungdomar i demokratin

Tranemo är en av de tolv pilotkommuner som medverkar i Sveriges Ungdomsråds Medborgarprojekt. 
Syftet är att göra det enklare för ungdomar att göra sina röster hörda och påverka politiskt i den kommun 
de bor i. Men varför är det viktigt? Hur har - och ska - Tranemo kommun gå till väga?

Genom medverkan i Medborgarprojektet vill 
Tranemo kommun utveckla dialogen med unga och 
ge dem mer makt i kommunen. Unga utgör kom-
munens framtid och anses därför vara den viktigaste 
gruppen att nå. 
     En vanlig missuppfattning är att ungdomar är 
intresserade av helt andra politiska frågor än vuxna. 
Undersökningar har dock visat på motsatsen. Sveri-
ges Ungdomsråd menar att eftersom unga i princip 
är intresserade av samma frågor som vuxna, bör de 
också delta på samma politiska arenor som dem. 
Detta är något Tranemo kommun tagit fasta på, 
bland annat genom politikerdebatten Demokratitorg 
Reverse. I samband med kommunfullmäktige an-
ordnade ett antal gymnasieungdomar en debatt där 
de själva bestämde ämnen, fördelade ordet och gav 
politikerna svar på tal. En annan metod som använts 
i kommunen är de politikerluncher 

som ägt rum på högstadie- och gymnasieskolan, 
då ett antal politiker ätit lunch och samtalat med 
eleverna.
      Ett problem specifikt för Tranemo är att det finns 
ett lågt antal unga i kommunen, då många tidigt 
flyttar ut. Enligt statistik från 2010, hämtad från 
Statistiska Centralbyrån, är antalet personer i ålders-
gruppen 25 – 34 år relativt liten jämfört med resten 
av länet och riket.
     Att unga har svårt att påverka politiken på samma 
sätt som vuxna förklaras i boken Ungdomar i demo-
kratin, utgiven av Sveriges Ungdomsråd, genom tre 
faktorer; kunskap, erfarenhet och resurser. När det 
kommer till dessa faktorer har unga sämre förutsätt-
ningar än vuxna. För att göra det enklare för unga 
behöver man kompensera för detta på olika sätt. 
Men hur? Nedan följer ett utdrag från samtal med 
tre politiker i Kommunfullmäktige Tranemo kom-
mun.



Eva – Karin Haglund - om erfarenhet

På vilket sätt har ungdomar mindre erfarenhet än 
vuxna?
– De är yngre och har alltså inte deltagit i politiken 
på samma sätt som vuxna. Det bygger på att man 
växer upp och tar ansvar för sig själv. Ju mer ansvar 
man får, desto större blir viljan att förändra. 

Hur ska man kompensera för det?
– Unga behöver upptäcka att det spelar roll att säga 
vad man tycker. Att åsikter och önskningar som man 
gör något åt kan leda till att samhället förändras. 
Man kan inte påverka allt genom kommunpolitik 
men vi kan visa vilka andra vägar det finns att på-
verka på.

Varför är det viktigt att unga är med i 
politiken?
– Vi vill ha ett samhälle som är bra för alla med-
borgare och då är ungas åsikter väldigt viktiga. När 
det kommer till detta är det faktiska mötet väldigt 
värdefullt. Vi kan försöka läsa oss till vad unga tycker 
men det är viktigt att höra att det faktiskt sägs.

Hur ska man få ungdomar att bli mer politiskt in-
tresserade?
– Det är svårt. Men det är viktigt att 
man som politiker 
inte ger upp utan återkommer, till 
exempel vid våra politikerluncher. Det 
är också viktigt att glädjas åt de som 
faktiskt vill vara med. Om det är några 
få som vill engagera sig spelar det ingen 
roll i vilket parti, för någonstans finns en 

”Unga 
behöver upp-
täcka att det 
spelar roll att 
säga vad man 

tycker”

ungdoms röst. Rent praktiskt måste vi bli mer
tillgängliga, inte bara fysiskt, utan också genom 
språket. Dessutom är skolan en viktig länk. Politiker 
bör få mycket utrymme under skoltid så att man 
som elev ”leds in” i att tänka lokalpolitiskt. 

Johanna Persson – om kunskap

Varför är det viktigt att ungdomar finns med i poli-
tiska beslut?
– Annars missar vi perspektiv när beslut tas. Man 
tänker inte på dem som inte är med.

Det är inte meningen att vi ska särställa vis-
sa grupper utan att vi ska underlätta för 
dem. Vi vill att alla ska vara lika viktiga.

Vad ska man göra för att få ungdomar 
ska bli mer politiskt intresserade?
– Det viktiga är att vi ställer upp med 
information till ungdomarna om hur poli-

tiken fungerar. Rikspolitiken har de flesta 
redan koll på men vi måste ge kunskap om 

lokalpolitiken, och då inte bara om strukturen utan 
mer konkreta grejer. Vilka är politikerna? Vem ska 
man fråga om vad?
Sådana grundläggande saker som vad det är för 
skillnad mellan en politiker och en tjänsteman, det 
är det inte alla som vet. 

Hur ska man nå ut till ungdomarna?
– Vi behöver bli bättre på de informationsforum 
som funkar för unga. Vi ligger alltid steget efter när 
det kommer till sånt och det råder stor okunskap 
kring detta. Till exempel kommunens hemsida, där 
är det är inte så lätt att hitta om man inte varit inne 
på den typen av hemsidor innan. Man kanske inte 
känner sig så hemma. 



Caroline Bergman - om resurser

På vilket sätt har ungdomar mindre resurser än 
vuxna?
– De har ofta inget arbete och tjänar därför inga 
egna pengar. Det gör att de inte har samma förut-
sättningar att vara aktiva eller ta sig till olika platser 
då de inte har körkort. Kollektivtrafiken i kommunen 
är bristfällig så det är svårt att ta sig dit man behö-
ver utan bil.

Vad ska man göra för att kompensera för detta?
– Skapa politiska arenor som är lättillgängliga även 
för unga. Dels kan man göra detta genom att ha 
fler nätbaserade forum och möten, dels skulle man 

kunna införa gratis kol-
lektivtrafik. Det skulle 
även kunna leda till en 
mer levande landsbygd, 
kanske med fler invå-
nare. Dessutom skulle 
det innebära stora mil-
jövinster om folk valde 
kollektivtrafik i högre 

utsträckning.

Varför är det viktigt att unga finns med i politiska 
beslut?
– Jag tycker inte att ungdomar är viktigare än andra, 
de är lika viktiga. Men eftersom unga idag ofta är 
underrepresenterade i politiska sammanhang så 
behöver vi agera aktivt utifrån det. Det gäller egent-
ligen alla som inte har någon politisk makt. Vi måste 
få förståelse för den strukturella problematiken 
som finns för ungas förutsättningar att ha politiskt 
inflytande.

”Om vi 
vill att fler ska 
bli delaktiga - 

verkligen vill det 
- då krävs det 
förändringar”

Hur ska man få unga att bli mer politiskt intresse-
rade?
– Det krävs en systemförändring. Om vi vill att fler 
ska bli delaktiga – verkligen vill det – då krävs det 
förändringar på stora delar. Till exempel när det 
kommer till språk, traditioner, tillgänglighet och 
delaktighet.


