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Abstract 

 

Young people are opting-out of local councils - a study about young members of municipal 

council’s decision to leave their assignment. 

Author: Nina Isaksson  

 

Young councillors are currently under-represented in Sweden's municipalities. Young councillors are 

also stepping down in greater numbers than older members. This paper explores the reasons why young 

councillors choose to resign from their mission, so to identify possible remedies to the problematic trend 

of underrepresentation of younger people in local authorities in Sweden. 

 

This qualitative essay intends, through interviewing politically-active young people who has left their 

assignment, to study the reasons for resignations from elected posts. To see what could be the reason I 

have looked at previous studies and theories about opting out but also tried to remain open to identifying 

new and emerging trends previously undetected in existing surveys.  

 

The results showed that the political assignment proved to be too time-consuming, with young people 

choosing to spend their time on career and leisure. Those who resign from political life often express 

criticism towards the Municipal Council; they consider it tedious and many complain of having little 

influence. The increasing underrepresentation of younger people in political office and the fact that it is 

hard to recruit new active members shows that structural changes needs to be made to succeed in 

attracting new young members to political assignments. 
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1. Inledning 

Varför är det intressant att studera vilka som representerar oss? Spelar det någon roll om det är unga 

eller gamla som sitter i kommunfullmäktige. Inom statsvetenskapen talar man om två olika sorters 

representativitet i en representativ demokrati: åsiktsrepresentativitet och social representativitet. 

Åsiktsrepresentativitet handlar om den folkvalda församlingen representerar väljarkårens åsikter medan 

social representation handlar om hur den folkvalda församlingen representerar väljarkåren socialt, 

exempelvis om det finns lika många kvinnor som det finns män i kommunalfullmäktige då hälften av 

befolkningen är kvinnor. Teoretiker som anser att åsiktsrepresentativitet är viktigt hävdar att det inte 

spelar någon roll vad jag har för kön, ålder eller bakgrund när jag röstar i en fråga då det är åsikterna 

som är i fokus. De menar att en man lika väl som en kvinna kan representera dennes sociala grupp. 

Argumenten för social representation som brukar föras fram är argumentering för kvinnorrepresentation 

som även gäller andra underrepresenterade grupper. Den första är att kvinnor är en resurs eftersom de 

har andra erfarenheter att tillföra i beslutsfattandet. Den andra är att kvinnor har andra intressen är 

männen och därför bör vara representerade för att deras intressen ska tillgodoses. Det tredje argumentet 

är att det är orättvist att kvinnor inte är representerade (Bäck och Öhrvall 2004, 12).  

 

Statsvetaren Anne Phillips för fram liknande argumentering, hon menar att en representant aldrig i alla 

avseenden kan representera en annan social grupp eftersom att representanten inte har de erfarenheter 

som en person ur den sociala gruppen har (Phillips 2000). Ett annat argument som förts fram är att det är 

lättare att påverka politiska beslut om representaten har samma erfarenheter och bakgrund som en själv. 

Så för att samhällsmedborgare under mandatperioden ska ha samma möjligheter att påverka beslut så 

behövs representater med samma bakgrund som dem själva (Bäck och Öhrvall 2004, 12). Social 

representativitet kan av ovanstående skäl ses som ett krav för att garantera möjligheten till lika politiskt 

inflytande då snedrekrytering av representanter i våra politiska organ kan tyda på att en grupp i 

samhället inte behandlas rättvist. Härav ser jag vikten av att studera social representation. 

 

I Sveriges kommuners kommunfullmäktige finns det flera grupper som är underrepresenterade t ex. 

kvinnor, invandrare, unga och äldre (Bäck och Öhrvall 2004, 15). Flera undersökningar och rapporter 

visar att de avhopp som sker i kommuner och landsting ofta görs av personer som hör till en 

underrepresenterad grupp (Bäck och Öhrvall 2004, Nielsen 2001). Gruppen unga (18-30 år) utgör 16 

procent av Sveriges befolkning men i våra kommunfullmäktige utgör de 6 procent. Även äldre har länge 

varit underrepresenterade (65 år och uppåt) men utvecklingen för dessa grupper ser olika ut. På senare år 

har medelåldern bland kommunalt förtroendevalda blivit högre (Bäck och Öhrvall 2004, 21). Siffrorna 
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för ungas representativa del av de förtroendevalda har sedan 80-talet legat på 5 procent (SCB 2008, 53-

54), i åldersgruppen 30-49 år har procentdelen minskat. Men gruppen äldre ökar och idag representeras 

vi av 46 procent förtroendevalda i gruppen 50-65 år, i befolkningen består denna grupp av 24 procent. 

50-65 års grupp är en grupp som ökar i befolkningsmängden men den procentuella ökningen bland 

representanter i fullmäktige är högre än ökningen som sker i befolkningsmängden (Bäck och Öhrvall 

2004, 21). 

 

Då unga kan tänkas flytta mer än äldre så skulle flyttning från kommunen vara ett tänkbart skäl till 

varför unga hoppar av i större utsträckning. Tidigare forskning visar att personer som flyttar från en 

kommun till en annan kommun står för en stor del avhoppen ca 32 procent (SCB, 2008, 87; Nielsen, 

2001, 91), bland unga under 30 år är siffran 60 procent. Men flytt från kommunen ger inte hela 

förklaringen till varför unga hoppar av i större utsträckning. Om vi räknar bort avlidna, emigranter och 

personer som flyttat till annan kommun så är avhoppen bland de som är under 30 år 19 procent medan 

för dem som är äldre än 30 år ligger siffran på 10 procent (SCB, 2008 s 87-88). Siffrorna gäller 

mandatperioden 2002-2006.  

 

Unga som grupp är underrepresenterade i kommunfullmäktige (SCB 2008, 7, Bäck och Öhrvall 2004, 

24), samtidigt väljer fler unga att lämna sina uppdrag än den genomsnittliga kommunfullmäktige 

(Nielsen 2001, 86, SCB 2008, 84). På så sätt blir de unga färre under mandatperioden om de inte ersätts 

av en annan ung person. Vad är det som gör att unga som tagit sig in i politiken väljer att hoppa av sina 

uppdrag.  

 

1.1 Syfte och fågeställning  

Syftet med uppsatsen är att studera orsakerna till att unga väljer att lämna sina uppdrag i 

kommunfullmäktige och studera om det finns mönster som binder dem samman. Dessa mönster kommer 

sedan att kopplas samman med tidigare litteratur inom ämnena avhopp från politiska uppdrag, 

diskriminering och ungas engagemang. Genom att svara på frågeställningen: varför hoppar unga av sina 

uppdrag i kommunfullmäktige? hoppas jag på att berika forskningsfältet med ny kunskap om ungas 

deltagande och se om det finns bakomliggande orsaker till att unga väljer att lämna sina politiska 

uppdrag.  
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1.2 Metod och material 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med teoriprövande intentioner. De unga politikernas skäl till 

avhopp kommer att ställas mot tidigare forskning för att se om min undersökning stämmer överens med 

tidigare resultat eller om det finns nya skäl som tidigare inte visat sig i andra studier. Fokus i denna 

uppsats är avhopparnas upplevelser i kommunfullmäktige och orsakerna till att de valt att lämna 

fullmäktige. Jag har därför valt att utföra samtalsintervjuer. Studieobjektet är den intervjuade och dennes 

utsagor vilket gör uppsatsen till en respondentundersökning (Esiasson m.fl, 2007, 258).  

 

1.2.1 Intervjumetod 

En samtalsintervjuundersökning ger mig möjlighet att få veta vad respondenterna tycker och tänker, på 

så sätt får jag en bättre förståelse för hur respondenterna har upplevt tiden i fullmäktige (Esiasson m.fl, 

2007, 258). Genom att hålla intervjuer får jag en större flexibilitet genom att den ger mig möjligheten att 

fråga om jag förstått och tolkat personen rätt, jag kan be respondenterna att ge exempel och förtydliga 

resonemang jag inte förstår. Metoden ger även öppning för oväntade svar vilket är avgörande för att 

kunna se nya mönster som inte visat sig i tidigare studier (Esiasson m.fl, 2007, 283). Denna metod 

lämpar sig speciellt bra eftersom avhopp även kan vara ett känsligt ämne, t ex om avhoppet skett på 

grund av diskriminering eller om personen riktar kritik gentemot partiet eller individer i partiet. Genom 

ett hänsynsfullt tillvägagångssätt kan respondenten uppmuntras till att svara på personliga frågor 

(Denscombe 2009, 232-233). Intervjuerna gjordes i den intervjuades närmiljö, jag erbjöd mig att komma 

till dennes arbetsplats eller ett bibliotek/fik där hon/han bodde. Detta gjordes i syfte att den intervjuade 

skulle känna sig mer hemma och på så sätt trygg att öppna sig. Alla intervjuade fick möjlighet att vara 

anonyma då det kan vara känsligt att tala om varför man valt att lämna fullmäktige. Den intervjuade 

kanske inte vill lämna ut uppgifter om sig själv eller sitt parti som hon/han anser vara känsliga. För att 

respektera de intervjuade erbjöds de därför att vara anonyma. Frågan ställdes både före och efter 

intervjun (Denscombe 2009, 254). 

 

Första kontakten med de intervjuade skedde via telefon. En kortfattad beskrivning gavs om 

undersökningen och sedan gavs frågan om de kunde tänkas ställa upp. Vid intervjutillfällena har jag 

hållit mig neutral till de uttalanden som de intervjuade gjort och även försökt att ta en neutral roll. 

Samtidigt har jag försökt uppmuntra respondenterna att fortsätta sina resonemang och utveckla. Att jag 

själv är i samma ålder som respondenterna tror jag har en positiv effekt genom att vi är i samma 

livsskede (Denscombe 2009, 246,253-254).  
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Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär. Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades utifrån de 

tänkbara förklaringar som jag ringat in från tidigare undersökningar inom ämnena avhopp från politiska 

uppdrag, diskriminering och ungas engagemang. Intervjuguiden i boken ”Exit riksdagen” var till stor 

hjälp (Ahlbäck Öberg m.fl, 2007, 214-218). För att ha en grund att stå på utformade jag slutna frågor 

utifrån de tänkbara förklaringarna till avhoppen som jag tagit fram. Frågorna delades sedan in under 

teman och utifrån dem omformulerade jag frågorna till öppna frågor som gav utrymme för icke 

förväntade svar samtidigt som de skulle kunna besvara de frågor som tagits upp i tidigare 

undersökningar. Genom att ha öppna frågor leds inte den intervjuade in i någon riktning utan kan själv 

tala fritt om ämnet (Bryman 2007, 158, Denscombe 2009, 234-235). Endast i de fall då den intervjuade 

inte har förstått frågan eller själv har något att säga om frågan har jag försökt att förtydliga och på så sätt 

mer styrt intervjun. Denna intervjumetod med semistrukturerade öppna frågor är mer tidskrävande än att 

ha strukturerade frågor. Den genererar även svar som ofta är svåra att jämföra (Denscombe 2009, 268). 

Däremot har metoden andra förtjänster som att fokuset är riktat mot den intervjuade och dennes 

ståndpunkter och inte vad forskaren vill få fram (Bryman 2007, 300).  

 

1.2.2 Urval 

Urvalet av de fem intervjupersonerna har gjorts från populationen unga (18-30 år) som valt att lämna 

sina uppdrag som kommunfullmäktigeledamöter i en av Sveriges kommuner under denna mandatperiod. 

Alltså de som tillträdde efter valet 2006 och som vid valdagen den 17 september inte hade fyllt 31 år. 

För att begränsa urvalet av personer har intervjuer gjorts med avhoppare från kommuner i Stockholms 

län. Den 1 juni 2009 var det 37 personer som föll under denna kategori i Stockholms län 

(Valmyndigheten 2009).  

 

Det finns en risk att begränsningen av urvalet skulle kunna påverka generaliserbarheten, att de inte är 

representativa för populationen. Då min fallstudie har ett fåtal respondenter är det svårt att dra några 

större generaliseringar i vilket fall urvalsgruppen utgörs av Sverige eller Stockholms län, däremot ligger 

uppsatsens styrka i det djup den kan bidra med. Varje enskilt fall kan ses som en unik utsaga samtidigt 

finns även ett värde i att varje fall kan avslöja något om andra fall av samma typ. Att vi kan placera 

respondenternas utsagor i en vidare kontext (Denscombe 2009, 66,68). Därför kommer resultatet i 

uppsatsen att jämföras med tidigare studier och respondenternas utsagor jämförs med varandra för att 

hitta gemensamma mönster.  
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I tidigare studier har det visat sig att unga tenderar att vara mer rörliga och flyttar i högre grad (Nielsen 

2001, 91, SCB 2008, 87-88). Att flytta från en kommun till en annan anses vara ett eget val som 

individen gör. Flytt till annan kommun räknas därför till privata skäl till avhopp
1
, privata skäl anses inte 

vara ett hot mot demokratin och jag har därför valt att utesluta avhoppare som flyttat från sin kommun 

från min studie, med reservation för ett undantag. En av de intervjuade visade sig ha flyttat från 

kommunen, men skälet till avhopp var inte flytten. Personen var därför intressant för min undersökning. 

Det viktiga i undersökningen är de tankekriterier som personen kan bidra med, det är inte personen i sig 

som är intressant (Esiasson, m.fl, 2007, 295). Av de som hoppat av sitt fullmäktigeuppdrag i 

Stockholms län bodde 16 personer fortfarande kvar i kommunen där de suttit i fullmäktige 

(Valmyndigheten 2009). Personen som flyttat från kommunen är inte inräknad bland de 16 personer 

som bor kvar. Att personen kom med i mitt urval har att göra med att jag från början fick felaktiga listor 

från valmyndigheten. Från den korrekta listan av avhoppande fullmäktigeledamöter var det tänkt att 

göra ett slumpmässigt urval av fyra personer. Då jag ej fick tag på allas telefonnummer begränsades 

urvalet och de fem som jag intervjuade var de som först svarade och tackade jag till att bli intervjuade. 

En av de uppringda valde att inte ställa upp på intervju. Att de som intervjuades var de som var 

tillgängliga (per telefon; de som först svarade, och på internet; fanns tillgängliga på 

nummersökningssidor) skulle kunna påverka undersökningen då de som svarar kan tänkas inneha 

egenskaper eller tillhöra en social grupp som är mer benägen att svara i telefon på vardagar som t ex. 

småbarnsföräldrar och arbetslösa. De som valde att tacka ja till intervjun kan även tänkas vara personer 

som har haft en per positiv upplevelse av fullmäktige än personen som tackat nej.  

 

1.2.3 Respondenterna  

Respondenterna som ställt upp för intervju intervjuades under juni månad 2009. De utvalda 

representerar fyra olika partier; folkpartiet (1 per), socialdemokratierna (2 per), miljöpartiet (1 per) och 

vänsterpartiet (1 per). Två av de intervjuade är män och tre kvinnor. Den yngsta intervjuade var 23 år 

när respondenten valdes in medan den äldsta var 30 år.  

 

1.2.4 Källkritik, validitet och reliabilitet  

Genom att studera nuvarande mandatperiod minskar jag risken för minnesfel och att respondenterna har 

skapat sig efterkonstruerade förklaringar (Esiasson, m.fl, 2007, 320-321). De flesta av respondenterna 

hade hoppat av sina uppdrag för mer än ett år sedan medan en respondent tog beslutet för mindre än ett 

halvår sedan, respondent nummer fyra. Då dennes avhopp var kopplade till en negativ upplevelse kan 

                                                 
1
 Skillnaden mellan privat och politiska skäl till avhopp förklaras under rubriken tänkbara förklaringar 
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det tänkas att de känslor som upplevelsen framkallat kan ha påverkat svaren. Efterkonstruktioner och att 

den intervjuade svarade felaktigt på frågor
2
 är något som kan vara problematiskt, jag är dock medveten 

om att den bild som den intervjuade målar upp inte alltid stämmer överens med verkligheten (Esiasson, 

m.fl, 2007, 317-323). I sammanställandet av materialet har jag därför tänkt på att inte dra några 

slutsatser från en persons utsaga utan att se mönster från flera respondenter, jag har även försökt att 

koppla ihop materialet med tidigare forskning.  

 

Genom att se tendenser från flera respondenter och jämföra med tidigare forskning stärks den externa 

validiteten; ”om resultatet från undersökningen kan generaliseras utöver den specifika undersökningen” 

(Bryman 2007, 44) däremot är det svårt att i en fallstudie komma till generella slutsatser på grund av det 

begränsade urvalet (Bryman 2007, 258). Även att replikera undersökningen kan vara svårt (att uppnå 

reliabilitet) i en kvalitativ uppsats. Undersökningen utgår inte från mätbara data utan det som kommer 

fram ur intervjuerna kan vara påverkat av en social kontext vilket gör intervjusituationen svår att 

återskapa (Bryman 2007, 257). Men för att få ett så jämförbart material för en kunna nå ett liknande 

resultat i framtiden har intervjuerna noga transkriberats.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning som gjorts inom ämnena representativitet och avhopp men även studier 

som gjorts om ungas engagemang och undersökningar av förtroendevaldas upplevelser i 

kommunfullmäktige.   

 

2003 och 2007 utförde statistiska centralbyrån totalundersökningar av förtroendevalda, utifrån dem har 

rapporterna Det nya seklets förtroendevalda – Om politikerantal och representativitet i kommuner och 

landsting 2003 och Förtroendevalda i kommuner och landsting – en rapport om politikerantal och 

representativitet skrivits. Rapportera har studerat hur representativiteten ser ut i kommuner och 

landsting med variabler som t ex. kön, ålder och utbildning men även hur många som sitter i 

kommunfullmäktige. Rapporterna visar att  kvinnor, utrikesfödda, unga och äldre är underrepresenterade 

i kommunfullmäktige. De visar även att antalet förtroendevalda minskat liksom kommunuppdragen. 

Den genomsnittlige förtroendevalde har fått fler uppdrag (Bäck och Öhrvall 2004, 8-11,43, SCB 2008, 

8,20-21,93). När det finns fler uppdrag blir de politiska organen mer representativa enligt statsvetaren 

Magnus Hagevi. Sedan 1992 då den nya kommunallagen trädde i kraft och kommunerna själva har haft 

                                                 
2
 Att svara fel på frågor kan göras avsiktligt (det kan ligga i dennes intresse att svara felaktigt), av okunnighet, på grund av 

tvång eller för att respondenten minns fel.  
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möjlighet att strukturera sitt arbete har nämnder avvecklats och år 2000 hade 15000 kommunalpolitiska 

uppdrag försvunnit. Antalet förtroendeuppdrag per person ökar. Hagevi har i en studie bland annat 

studerat om minskningen av nämnder och uppdrag påverkat redan underrepresenterade grupper som 

unga, kvinnor och äldre. Studien visar att så var fallet, minskningen av förtroendeuppdrag ledde till en 

centralisering av makten till kommunstyrelser och professionella politiker. I dessa organ är de 

underrepresenterade grupperna extra underrepresenterade vilket i förlängningen leder till att de har 

begränsat tillträde till beslutsarenorna (Hagevi 2000, 21,75,77-78). 

 

Rapporten Makten och möjligheten i kommunpolitiken som gjorts av Sveriges kommuner och landsting, 

belyser hur de förtroendevalda själva upplever sina uppdrag med fokus på makt. Resultatet från 

enkätundersökningar med ca 2200 förtroedevalda i 17 kommuner visar att tjänstemännen och 

kommunstyrelsen har för stort inflytande och att nämnder och fullmäktige har för lite makt. Fullmäktige 

saknar arbetsformer som skapar delaktighet och drygt hälften av alla ledamöter anser att 

beslutsunderlagen inte är tillräckligt tydliga och ger för få alternativ. Dessutom anser en tredjedel att det 

är svårt att kombinera arbete/studier med sitt uppdrag. Bland unga mellan 18-32 år var det nästan hälften 

som ansåg att det var en svår kombination (Berglund och Lampinen 2005). År 2000 kom 

Kommunförbundet även ut med en liknande undersökning, slutsatserna från undersökningen visade att 

de som var underrepresenterade hade lägre yttrandefrekvens och även upplevde att de hade mindre 

inflytande (Svenska Kommunförbundet 2000). I en mer avgränsad studie av samtliga kommuner i 

Östergötlands län har statsvetare Nils-Eric Hallstöm gjort två enkätundersökningar och ett antal 

intervjuer av fullmäktigeledamöter före och efter valet 1998. Här har man velat studera hur 

fulmäktigeledamöterna ser på sitt uppdrag men även varför det blir svårare att rekrytera till politiska 

uppdrag. Resultatet visar att fullmäktigledamöterna upplever sig ha litet reellt inflytande, de menar på 

att det är i kommunstyrelsern eller i partigrupen som besluten tas. Hallström tar även upp problemet 

med ungas engagemang, han menar att unga måste släppas fram i politiken och att det bör göras möjligt 

att engagera sig i en fråga (Hallström 2001:1). 

 

Inom ämnet avhopp från politiken finns två studier att nämna. Den ena är Ahlbäck Öbergs, 

Hermanssons och Wägneruds bok Exit riksdagen om avhoppare från Sveriges riksdag, den andra är 

Peder Nielsen bidrag till kommundemokratiutredningen om avhopp av förtroendevalda i kommunerna. 

Nielsen har sammanställt resultatet från en enkät som skickats ut till samtliga förtoenedevalda som 

hoppat av alla sina uppdrag i kommun och landsting under mandatperioden fram till september år 2000. 

Resultatet visar att från en mandatperiod till en annan byts hälften av alla förtoendevalda ut. Nielsen 

menar att det inte behöver vara ett problem då de flesta som väljer att avsluta sitt uppdrag gör det för att 
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man flyttat eller på grund av privata skäl som att updraget ej går att kominera med arbetet. 

Undersökningen visar även att de som hoppar av i strörre grad mellan mandatperioderna är grupper som 

totalt sett är underrepresenterade som unga, 30-45 åringar, studerande och kvinnor. Grupperna har 

desutom lägre aktivitetsgrad och uttrycker att de känt sig marginaliserade innan avhoppet (Nielsen 

2001).  

 

Ahlbäck Öbergs m.fl. studie visar att Sverige genomgår en förändring där demokratin går in i ett nytt 

skede. De menar att vi ser en typ av politikerroll växa fram (beskrivs mer detaljerat senare i uppsatsen) 

och att vi kommer att få räkna med mer avhopp i framtiden, avhoppen beror inte på att man är kritiskt 

till politiken utan att avhopparna har en ny syn på politiken (Ahlbäck Öberg m.fl, 2007). 

 

Den tidigare forskningen visar på luckor, Nielsens rapport är den enda som specifikt koncentrerar sig på 

förtroendevaldas avhopp i Svenska kommuner. Studien visar att unga som är underrepresenterade i 

fullmäktigeförsamlingarna däremot är överrepresenterade bland avhopparna mellan mandatperioderna. 

Även om Nielsen kommer med tänkbara förklaringar har ingen studerat vad de är som gör att unga 

hoppar av i större utsträckning. Att det behövs vidare studier av de som hoppar av politiken mellan 

mandatperioderna är något som även Ahlbäck Öberg mfl. tar upp i sin bok Exit riksdagen: ”Det finns 

skäl att tränga bakom den förhållandevis beskymmerslösa bild som framkommit i forskningen om 

omsättningen blande politiker på kommunal nivå och mer på djupet leta efter andra typ av förklaringar 

till avhopp.” (Ahlbäck Öberg m.fl, 2007, 14).  
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2. Tänkbara förklaringar till avhopp 

Nedan presenteras tänkbara förklaringar som presenterats i tidigare studier om avhoppande politiker. 

Urvalet av teorier och resultat från undersökningar har gjorts utifrån tidigare studier inom avhopp i både 

kommuner, riksdag och internationellt. Jag har dessutom valt att komplettera med en teori som använts 

inom forskning av ungas engagemang.  

 

2.1 Privata och politiska avhopp 

Avhopp i sig behöver inte vara ett problem utan medför att nya personer kommer in i politiken och att vi 

får fler personer som får prova på politiska uppdrag (Nielsen 2001, 76). Det är när avhoppet sker av 

politiska skäl som det anses vara ett problem. Politiska skäl har att göra med förhållandena inom 

politiken, det kan t ex vara att uppdraget kändes meningslöst eftersom man inte lyckats påverka, att 

arbetet tog mer tid än man tänkt sig eller att personen kände bristande förtroende för sin person i 

partigruppen. Ett politiskt avhopp kan indikera en ”dåligt fungerande demokrati”. Privata avhopp har att 

göra med privata skäl, som förhållanden i förvärvsarbetet, familjeförhållanden eller hälsoskäl. Flyttning 

från kommunen är även ett privat skäl (Nielsen 2001, 77-78, 92, 94). Privata avhopp behöver i vanliga 

fall inte leda till oro men med underrepresenterade grupper i kommunfullmäktige kan avhoppen vara ett 

problem om de som ersätter avhopparna är från de överrepresenterade grupperna (Öhrvall 2007).  

 

2.2 Internationella studier 

Tänkbara förklaringar som tagits upp i internationella studier har visat att politiker som ideologiskt 

avviker från resten av sitt parti i större grad hoppar av sina uppdrag (Kiewiet och Zeng 1993) och att 

högstatuspersoner stannar kvar i större grad. En högstatusperson är i ett politiskt sammanhang personer 

som innehar makten, alltså de som sitter i majoritet. Det kan vara en person som har erfarenhet, har varit 

aktiv under en lång tid eller innehavt många förtroendeuppdrag (Ahlbäck Öberg m.fl, 2007, 15, 205). 

Inom internationell forskning tar man även upp betydelsen av att kunna göra karriär. Om möjligheten att 

göra karriär inom partiet finns är man mer benägen att sitta kvar (Hibbing 1982, Kiewiet och Zeng 

1993).  

 

2.3 Diskriminering 

Att bli ojämlikt behandlad (diskriminerad) skulle kunna vara ett skäl till att man väljer att lämna sitt 

uppdrag. Ett sätt att synliggöra och studera om en grupp i samhället blir utsatt för diskriminering är att 

se om de utsätts för härskartekniker. Härskarteknikerna togs fram av socialpsykologiprofessorn Berit 
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Ås, hon utvecklade teknikerna för gruppen kvinnor men de går även att använd på andra grupper i 

samhället. De fem ursprungliga teknikerna är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 

information, dubbel bestraffning och påförande av skuld och skam. De används av grupper och individer 

för att trycka ner en individ för att denne tillhör en specifik grupp. Härskarteknikerna kan användas var 

för sig men kan även kombineras (Ås 1982). Jag kommer vid intervjuerna att studera om respondenterna 

uttrycker att de blivit förlöjligade genom att man t ex blivit kallad nedvärderande ord som; lilla 

gumman, lilla gubben, men du är så ung eller liknande. Om de upplevt att de utsatts för skuldbeläggande 

eller att allt de gör blir fel (dubbelbestraffning). Genom att studera svaren på frågan om; hur upplevde 

du beslutsprocessen i fullmäktige? och vad hade du för roll i beslutsprocessen? hoppas jag att kunna se 

om de upplevt att de vart osynliggjorda genom att t ex. att de upplevde att de inte kunde lyfta förslag 

eller tendenser som visar på att de inte blev lyssnade på. Jag kommer även att vara uppmärksam på om 

de upplever att de inte hade tillräckligt med information inför beslut.  

 

2.4 Förändring av politikerrollen 

Avhoppet från politiska uppdrag behöver inte vara ett sätt att protestera mot politiken, det behöver 

därför inte vara ett så stort problem som det i tidigare litteratur framställts. Statsvetaren Bernard Manin 

menar att det finns olika demokratiformer och att den representativa demokratin ständigt genomgår 

förändringar och omvandlingar. Den första skedde vid övergången till 1900 talet då vi gick från den 

klassiska parlamentarismen till partidemokrati. Partidemokratin karaktäriseras av fokus på partiet. Vid 

valen så väljer vi inte individer utan partier. Personerna som blir invalda i olika församlingar ses som 

partiarbetare, de är lojala och följer partiets linje. Det handlar inte om att bejaka olika individers idéer 

utan att vara en del av partiet (Manin 2002, 222-230). Den andra omvandlingen sker nu. Vi lämnar 

partidemokratin för en publikdemokrati enligt Manin. I publikdemokratin sker en personifiering av 

förtroendeuppdraget, vem politikern är får allt större fokus. Politikern måste själv lyckas locka till sig 

väljare som idag är mer rörliga. De måste hitta de orättvisor som väljarna vill rösta på. Partiet blir en 

plattform men politikern måste själv göra sig synlig i olika medier och där erbjuda sina lösningar på 

samhällsproblem. Vid valen ställs politikern till svars och måste bevisa om hon/han lyckats uppfylla det 

den lovat. För politikern i publikdemokratin är partiet inte den viktigaste plattformen för att nå ut med 

sitt budskap utan politikerna använder sig även av konsulter, media och opinionsmätningar. De behöver 

ligga i framkant för att kunna locka till sig väljare som ofta är kunniga och välutbildade (Manin 2002, 

234-252).  
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Vi går mot en ny demokratityp som medför att politikernas beteende förändras och vi kan se en ny 

politikerroll enligt Manin. Ahlbäck Öberg mfl menar att de politiker som väljer att lämna sina uppdrag 

från Sveriges riksdag bättre stämmer in på den nya politikerrollen; den politiske entreprenören. Den nya 

politikerrollen kännetecknas av att den politiske entreprenören valt att engagera sig för att driva frågor 

som personen anser är viktiga och anser att det är viktigt att kunna påverka. Politikern har valt att 

engagera sig för att själv kunna påverka snarare än att vara del av en grupp som kan påverka. Personen 

är engagerad även efter ett avhopp från politiken och skälet till avhopp kan vara att hon/han anser sig ha 

andra åsikter än sina väljare eller ser andra vägar för sitt engagemang, det behöver inte vara traditionella 

politiska vägar. Den politiske entreprenören röstar emot sin partigrupp om det är nödvändigt för att följa 

sina åsikter och de åsikter hon/han valts in på av sina väljare. Om den politiske entreprenören inte trivs 

väljer personen snabbare att hoppa av sitt uppdrag eftersom det finns andra sätt att påverka. Den 

traditionelle partiarbetaren skulle däremot bita ihop och arbeta för det som är bäst för partiet enligt 

Ahlbäck Öberg mfl. (Ahlbäck Öberg m.fl, 2007, 16, 182). 

 

Inom Svensk ungdomsforskning talar man även om en ny fas som man kallar senmoderniten, som 

medfört grundläggande förändringar av normer, värderingar och praktiker i samhället (Sörbom 1999:93, 

298). De har bland annat använt sig av sociologen Ulrich Becks analyser om förändringar som skett i 

människors politiska engagemang. Han menar att den tidigare ”politiken” drevs fram av jämlikhet, 

rättvisa och deltagande där man kämpade för att bryta individers/gruppers dominans och skapa 

förändring. Den senare ”politiken” som idag trätt fram är mer inriktad på individen och dennes livsval. 

Vi går mot en stark individualisering där individens val blir allt mer viktiga. Beck talar även om 

reflexiviteten; att vi ifrågasätter det som varit under den tidigare moderniteten (hur samhället tidigare var 

uppbyggt). Vi reflekterar över det som varit och ifrågasätter mer. Gränsen mellan politik och privat har 

uppluckrats och även traditioner luckras upp vilket leder till att nya krav på politiken kommer fram. Nya 

rörelser växer fram t ex. freds-, miljö och kvinnorörelser som göra att traditionella system förlorar en 

dela av sin kraft (Becks 1992). 
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3. Analys 

I propositionen Demokrati för det nya seklet uttrycker föregående regering vikten att  motarbeta 

snedrekrytering och att arbeta för att öka deltagandet bland de socialt underrepresenterad grupperna i 

kommuner och landsting (Prop. 2001/02:80, 32). Statistik visar däremot att medelåldern för de 

kommunalt förtroendevalda har blivit äldre och vi ser ut att få en åldrande fullmäktige (Bäck och 

Öhrvall 2004, 21) där fler unga väljer att lämna sina uppdrag. Vad är då skälen till att man lämnar sina 

uppdrag? Om man frågar de jag intervjuat varför de hoppat av kan fyra av fem ganska kortfattat 

formulera varför de hoppat av sitt uppdrag, samtidigt som att det oftast finns en längre förklaring. 

  

3.1 Tidsåtgången 

En faktor som samtliga respondenter tar upp som en bidragande faktor till avhoppet är tidsåtgången. 

Samtliga deltagare i undersökningen anser att uppdraget tar mycket tid. För tre av respondenterna var 

tiden huvudorsaken
3
 till avhoppet medan det för två av respondenterna var andra orsaker som vägde 

tyngre men att tidsåtgången även var en bidragande faktor till att man i slutändan valde att hoppa av.  

 

För de där huvudorsaken till avhoppet är tidsåtgången så hade två av respondenterna fått ett nytt arbete 

som krävt mer tid än det tidigare. De insåg efter en tid att arbetssituationen inte var rimlig, en av dem 

valde att hoppa av samtliga av sina uppdrag (5 2009) medan den andre valde att minska på sina uppdrag 

i nämnder men att det till slut blev ohållbart. Respondenten valde då att hoppa av alla uppdrag, 

fullmäktigeuppdraget som var det sista han lämnade (2 2009). Den tredje respondenten hade ganska 

nyligen fått ett nytt arbete från att tidigare ha studerat. Respondenten satt kvar på sina uppdrag men 

”gick in i väggen” efter en tid. Under sjukskrivningen från arbete och förtroendeuppdrag omprioriterade 

hon sina livsval (respondentens pappa gick även bort under denna period). När sjukskrivningen var slut 

och respondenten skulle återgå till sina uppdrag upplevde respondenten att det inte längre var lika roligt, 

uppdragen tog för mycket tid och hon upplevde inte att det fanns tid för ett socialt liv utanför politiken 

och arbetet. Andra saker i livet kändes viktigare än fullmäktigeuppdraget (1 2009). Respondenten valde 

sitt privatliv framför politiken medan de andra två valde arbetet framför politiken.   

 

”Det tar mycket tid, som fritidspolitiker har du ändå begränsat med tid att lägga på politiken 

[---] hade man kunna sysslat med det här på heltid hade man ju kunnat åstadkomma allt det 

där som man ville, det är väldigt svårt som fritidspolitiker att hinna med” (5 2009). 

 

                                                 
3
 Med huvudorsak menar jag det skäl som respondenten själv uttrycker var skälet till att man valde att lämna fullmäktige.   
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Även de två andra respondenterna som uppger andra huvudorsaker till avhoppet för fram tidsåtgången 

som ett problem. En av dessa har gått från att vara student till ett fast arbete under sitt engagemang, även 

hon uttrycker att det är svårt at hinna med ett fast arbete och uppdrag i fullmäktige. Respondenten menar 

på att när hon studerade kunde hon disponera sin tid själv men när du har ett åtta till fem jobb så är det 

svårt (3 2009). Den andra respondenten tar upp frustrationen att alltid känna att hon aldrig hann med att 

läsa på ordentligt och sätta sig in i frågorna. Hon hann inte med den kontakt med medborgarna som hon 

velat ha. Respondenten upplevde aldrig att hon räckte till (4 2009). Respondenten började även studera 

vid sidan om sitt arbete för att utvecklas i sin yrkesroll. När studierna kom in i bilden blev det ohållbart.     

 

Tidsåtgången är den faktor som binder samman alla respondenter. Alla upplever de att det är svårt att 

kombinera sitt uppdrag med sitt arbete och sin fritid. Något som även visat sig i tidigare studier av 

Nielsen och i rapporten Makten och möjligheten i kommunpolitiken.  Båda studierna visade att 34% 

upplever att det är svårt att kombinera uppdraget med arbete. Bland unga och de som hoppar avsitt 

uppdrag är siffran högre. I rapporten Makten och möjligheten i kommunpolitiken frågar man sig om det 

har att göra med att unga har andra prioriteringar. Denna undersökning visar på att respondenterna 

prioriterar sitt arbetet eller fritiden. Flera av respondenterna anser att politiken endast är en 

fritidssysselsättning. Flera av dem ser även risker med att endast satsa på politiken då det skulle kunna 

leda till att de inte har ett yrke/utbildning att falla tillbaka på (2 2009, 4 2009, 5 2009, 1 2009). 

Uppdraget är en fritidssysselsättning men för att de ska kunna göra ett bra arbete eller för att 

åstadkomma det de vill så anser två av respondenterna att de behöver arbeta heltid med uppdraget (4 

2009, 5 2009). Detta är inte ett alternativ och därav väljer de att gå en annan väg. Respondenterna 

uttrycker kritik gentemot äldre partikamrater som de anser har ”suttit för länge på sin plats” och som har 

hela sin bekantskap och sociala liv inom partiet (1 2009, 2 2009, 4 2009). De menar att de som innehar 

sitt uppdrag under en lång period börjar se platsen i fullmäktige som sin och därför upplever en ny ung 

person som ett hot. En respondent menar att dessa personer är så rädda för att förlora sitt levebröd och 

sociala aktivitet, att de förlorat idén om den demokratiska processen (2 2009). Respondenterna anser att 

det är viktigt att politiken är en fritidssysselsättning eller något som man gör en period i livet. En 

respondent uttrycker att hon kan tycka att det är bra med politiker som prioriterade sin fritid eller familj 

framför politiken (1 2009).   

 

3.2 Avhopp av politiska skäl 

Huvudskälen till avhopp som de två andra respondenterna själva uppger är av olika karaktär. Den ena 

uppger skäl som tyder på diskriminering och att respondenten var utarbetad. Respondenten har 
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utlandsfödda föräldrar och valde efter två år i fullmäktige att börja använda huvudduk. Detta medförde 

reaktioner från de andra ledamöterna, i den egna partigruppen och de andra partierna. Respondenten fick 

ta flera samtal utanför mötena där andra ledamöter ifrågasatte hennes tro och hennes val att bära 

huvudduk. Trycket vart stort och hon upplevde det som att all energi försvann, till slut valde 

respondenten att avsluta sitt uppdrag. Hon uttrycker det som att hon inte var lika välkommen sedan hon 

börja använda slöja och att  

 

”Partier pratar om mänskliga rättigheter, människans lika värde. Ja, hur ska man säga. 

Ungefär så säger man lika i alla partier, MEN när det kommer någon som är lite 

annorlunda[…] De gav mig en känsla att alla inte är välkomna till alla offentliga platser i 

Sverige.” (4 2009)  

 

hon säger även att  

 

”Det är mycket tids, inte tidsslukande men kraftslukande det här arbetet [---] man är som ett 

fulladdat batteri, helt, fräscht och ostört när man kommer in. Man hinner aldrig ladda upp. 

När den aldrig uppladdad riktigt, då bli aldrig bra. Jag hade känt att det gått ner mer och 

mer. [---] man blir mycket trött, hjärnan blir trött, kroppen. Under de här tre åren har allt det 

här förändrats. Jag känner att jag har blivit 10 år äldre utan att vara det.” (4 2009) 

 

Den andra respondenten satt som ledamot i Sundbybergs kommun som genomgick ett maktskifte under 

mandatperioden. Två av ledamöterna valde att byta parti under mandatperioden samtidigt som de satt 

kvar på sina poster, något som ledde till maktskifte. Situationen ledde enligt respondenten till att 

klimatet förändrades i fullmäktige, partiet som respondenten representerade hörde till oppositionen efter 

valet men i och med maktskiftet hamnade de i majoritet. Förhandlingar inleddes där fördelning av 

mandaten i nämnder skulle delas upp. Processen sköttes enligt respondenten inte på ett bra sätt då fokus 

i paritet inte låg på väljarnas vilja utan hur partiet skulle maximera antalet mandat. Från att ha haft en 

god stämning i fullmäktige blev mötena otrevliga med personliga påhopp enligt respondenten. När 

partiet ett tag senare valde att rösta med majoriteten i en fråga som respondenten var helt emot valde 

respondenten att lämna församlingen. Respondenten ansåg även att man gick emot folkets val när man 

bytte majoritet. En kombination av dessa anledningar gjorde att respondenten valde att sluta med 

politiken (3 2009). 
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3.3 Privata och politiska avhopp 

Tidsåtgång kan ses som både ett politiskt och privat skäl till avhopp. Beroende på om respondenten 

anser att skälet är att man trodde att uppdraget skulle ta mindre tid än det gjorde när man tog på sig det 

eller om det är ett eget val att hoppa av för privata skäl som att få mer tid för fritid, familj och arbete. En 

av respondenterna (1 2009) uttrycker att hon blivit ”lovad” att hon skulle hinna med sina 

fritidssysselsättningar om hon tog på sig uppdraget i fullmäktige:   

 

”[…] jag hade börjat på danskurs och det skulle bli så skönt att kunna göra annat på 

kvällarna. De sa att du kommer kunna göra det också, så då sa jag att jag verkligen vill veta 

om jag verkligen kan det, så att de inte blir sura om jag inte hinner med… men okej men då 

provar jag väl.” (1 2009) 

  

Respondenten upplevde själv inte att hon hann med sina fritidsaktiviteter, något som hon blivit ”lovad” 

att hinna med. Däremot fick hon fler och fler uppdrag med tiden och i slutändan satt respondenten med i 

flera nämnder, styrelser och i fullmäktige. 

 

”Som ung tjej kan du inte välja din nivå själv, på något vis. Sitter du i fullmäktige är det 

viktigt att du är lokalt förankrad. Då ska du sitta i din styrelse där du bor. Även om jag kom 

från SSU ska man sitta i styrelsen där jag bodde. Då hamnade jag där men då tyckte de att 

det är ju väldigt viktigt att du som sitter i fullmäktige även sitter i stadsdelsnämnden också. 

Så hamnade jag i stadsdelsnämnden också  

[…] så det var lite kul, där var jag glad för att jag hamnade. Det var som ringar på vattnet. 

Är du med där ska du vara med där. Sedan var det områdesstyrelsen [---] Då skulle jag ju 

sitta där för jag satt ju med på så många ställen så då var det ju viktigt att jag satt där också. 

Man hade ju en kalender som man var uppbokad nästan varje kväll.” (1 2009) 

 

Respondenten upplevde inte att ett nej respekterades om hon försökte att motsäga sig att ta på sig fler 

uppdrag. Även en annan respondent har samma upplevelser, medan hon menar på att det var hon själv 

som var dålig på att säga nej till fler uppdrag, respondenten hade inte blivit lovad att det skulle ta mindra 

tid men hon hade trott att det skulle ta mindre tid och kraft (4 2009). De andra respondenterna uttrycker 

inte att de trott att uppdraget skulle tagit mindre tid eller att det var ett problem därav tolkar jag 

avhoppen som de var av privat karaktär.  
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Om vi ser till huvudskälet till avhopp så visar denna studie att majoriteten av avhoppen är av politiska 

skäl. En respondent anger diskriminering och att uppdraget tog mer energi än hon hade förväntat sig (4 

2009). En annan att hon hoppat av i protest mot förändringar som hon ansåg vara odemokratiska och att 

hon inte längre trivdes i fullmäktigeförsamlingen (3 2009). Den tredje att uppdraget tog mer tid än hon 

tänkt sig (se ovan) (1 2009). De andra två var av privata skäl där man valt att fokusera på sitt arbete (2 

2009) (5 2009).  

 

3.4 Uppdragskoncentration 

Samtliga personer som intervjuats satt även i nämnder och hade andra uppdrag förutom det i 

fullmäktige. Fyra av fem hade haft ett nämnduppdrag innan de började i fullmäktige, fullmäktige ses 

enligt respondenterna som nästa steg. När de vart invalda i fullmäktige fick respondenterna erbjudanden 

om andra uppdrag. En del tyckte att det var roligt medan två av respondenterna (som jag nämnde ovan) 

uttryckte att det var svårt att säga nej till uppdragen. En respondent uttrycker att det var spännande att 

snabbt komma in och få fler och fler uppdrag som gjorde att han kunde påverka medan de flesta 

respondenter ser det som något negativt. En respondent uttrycker att han själv inte berörts men menar på 

att han sett att många kastas in för fort i politiken, att partiet sedan kräver mycket av dem men att man är 

dålig att ge de nya/unga stöd och uppmuntran. Vilket han menar på har resulterat i att många ”gått in i 

väggen” (2 2009). En beskrivning som stämmer väl in på respondent nummer fyra. Två av 

respondenterna menar på att det skulle vara bättre om partierna tar in fler unga som de satsar på. Att de 

som har ett politiskt förtroendeuppdrag fått en tyngre arbetsbörda genom att bli tilldelade flera uppdrag 

har att göra med de omstruktureringar som skett efter man ändrade kommunallagen 1992. 

Undersökningar gjorda på uppdragskoncentration
4
 visar att färre unga kommer in i politiken genom att 

det finns färre uppdrag, de visar även på att de som redan har uppdrag får fler, vilket stämmer överens 

med mitt resultat.  

 

De unga som är aktiva är attraktiva eftersom de är få som engagerar sig. Partierna vill även visa upp att 

de har lyckats locka till sig unga politiker. Många av respondenterna uttrycker att de antagligen kommit 

högt på vallistan för att de varit unga.  

 

                                                 
4
 Se Bäck och Öhrvall 2004, SCB 2008, Hagevi 2000 
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3.5 Åldersdiskriminering 

Samtidigt som respondenterna upplevde att de var attraktiva och fick både roliga och mindre roliga 

uppdrag upplevde tre av dem att de som unga var tvungna att var bättre förberedda och mer pålästa, i 

alla fall till en början. De hade inte samma självklara roll när de kom in som ung representant.  

 

”Att man alltid var tvungen att vara så påläst [---] Men sedan efter ett tag då inser folk att, ja 

hon är inte dum i huvudet, då är det mycket enklare och jag tror att det tar ett tag att komma 

in i det som ung tjej.” (3 2009) 

 

”Det kunde vara så att när man ska gå igenom ett beslut som var kontroversiellt så underlättar 

det om man förberett sig, att någon av de äldre medlemmarna som tyckte likadant skulle ge en 

uppbackning. Om man på ett gruppmöte ville att ens parti skulle ändra ståndpunkt i en fråga. 

Skulle man då kasta ut en fråga, jag tycker så här. Om man då inte har förberett sig så att en 

annan har fått tänka igenom saken, att man har någon som kan backa upp en, så vart det 

svårare. Det lärde man sig efter ett tag.” (5 2009) 

 

Så här beskriver en respondent hur det hur det kunde gå till på partimöten när han lagt fram förslag:  

 

” När man har lagt förslag på styrelse- och gruppsammanträden så har man inte lyft det till 

votering utan bara klubbat det och gått vidare.”  

 

När respondenten försökte att göra sig hörd och påpeka att han lagt ett förslag fick han svaret: ”det 

är ju ingen som är me [---] klubban har ju redan fallit” (2 2009). Respondenten menade att han ändå 

ville ha en omröstning, något som han inte fick. Han menar att man som ung fullmäktigledamot 

måste vara tuff. Samtidigt påpekar han att det aldrig skulle gå till så på fullmäktigmötena. 

Respondentens beskrivning kan tolkas som att han blev utsatt för härskartekniken osynliggörande. 

Hans förslag upplevdes inte som viktigt. Samma respondent har även fått kommentaren; ”Hur kan 

du sitta still så länge?” (2 2009) En kommentar som han tolkade som nedlåtande mot honom som 

ung, att den äldre ledamoten som fällde kommentaren har en föreställning om att unga killar inte 

klarar av att sitta still under långa möten.   

 

De som upplevde att de var tvungna att bevisa sig i början upplevde att de efter ett tag blivit accepterade 

och att de själva inte upplever att deras ålder har haft stor betydelse. De har alla upplevt positiva och 
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negativa sidor av att vara ung politiker men inget tyder på att diskriminering på grund av ålder är det 

som gjort att respondenterna valt att lämna sitt uppdrag.  

 

3.6 Strukturkritik 

Respondenterna har alla uttryckt kritik gentemot fullmäktige. Flera har blivit besvikna över hur 

beslutsprocessen har gått till och att de trodde att de som individer skulle ha mer att säga till om eller att 

de skulle ha möjlighet att förändra fullmäktige. En respondent uttrycker viss kritik men har själv upplevt 

att han genom sitt parti kunde påverka och förändra (5 2009). De andra fyra är mer kritiska. En 

respondent uttrycker att hon blev besviken på uppdraget, hon hade trott att det skulle vara viktigare (1 

2009). En annan säger att det var tråkigt men menade att det kanske är så det måste vara, men att hon 

inte trott att det var så det skulle gå till (4 2009). Alla uttrycker att beslutsprocessen i fullmäktige är en 

trög process, en respondent hade en bild av att hon skulle kunna påverka mer som individ innan hon 

gick med i fullmäktige (4 2009). Fler uttrycker att mötena tog för lång tid och att folk sitter för länge på 

sina platser. Så här uttryckte några av respondenterna:  

 

”Jag trodde att jag skulle kunna göra nytta i fullmäktige, driva på saker så att det skulle 

kunna gå lite fortare.” (2 2009) 

 

”Jag trodde att vissa saker skulle fungera mycket snabbare. Det här att man hänvisar till, 

kontakten mellan medborgare och ledamot, att jag trodde att det skulle leda till något.” (4 

2009) 

 

Innan du gick med i kommunfullmäktige, minns du vilken bild du hade av hur uppdraget 

skulle se ut?  ”Ja jag hade säkert en bild, då jag sedan vart besviken på vissa saker. 

Hahaha… det var där man trodde man tog diskussionerna. Det är där debatten är, eftersom 

man suttit i ett ungdomsförbund är man ju van vid när man gör saker, då kan man ändra. Där 

var det så, att det var det förslaget eller inte.” (1 2009) 

 

”Nej, i fullmäktige kände jag mig inte alls viktig.” (1 2009) 

 

”Jag kände inte att jag kunde påverka särkilt mycket. Det kanske inte är meningen men när 

man kommer in så har man kanske inte den kunskapen.” (4 2009) 
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”[…] hade jag bara haft det uppdraget (kommunfullmäktigeuppdraget, min anmärkning) så 

hade jag tyckt att det var ganska tråkigt. Det är svårt att ändra någonting, det är så få frågor 

som du kan få genomslag med och förslagen löper över lång tid, det är inte de här små enkla 

besluten som man kan se skillnaden redan veckan efter. Så det var ju tack vare att jag hade 

andra uppdrag som jag tyckte att det var stimulerande.” 

 

De flesta av de unga politikerna menade på att det var i nämnden de hade möjlighet att påverka, att det 

var det uppdraget som kändes viktigt och att det var här de kunde påverka. Liksom tidigare studier av 

Berglund /Lampinen och Hallström uttrycker flera respondenter att det är i kommunstyrelsen och i 

partigrupperna som besluten tas (Berglund och Lampinen 2005, 8, Hallström 2001:1, 43-46). Tre av 

respondenterna uttrycker att tjänstemännen har stor makt att påverka genom att utforma materialet till 

fullmäktige och att det är svårt att ändra eller lägga till i förslagen som tas fram. Som ledamot röstar du 

ja eller nej till förslaget (1 2009, 3 2009, 4 2009). Två av respondenterna upplever dessutom att de hade 

liten påverkan i fullmäktige (1 2009, 4 2009). Den riktade kritiken visar på att kommunfullmäktige 

saknar arbetsformer som skapar delaktighet när besluten fattas. Dessutom anser några av dem att 

kommunstyrelsen och tjänstemän har för stort inflytande, kritik som framförts av fullmäktigeledamöter i 

tidigare studier av ovannämnda forskare.  

 

3.7 Internationella studier 

Flera av de tänkbara förklaringarna som framkommit i internationell forskning visar på svaga samband 

med min studie. Majoriteten av de intervjuade var i majoritet när de valde att lämna sitt uppdrag. 

Samtliga respondenter satt i flera nämnder och styrelser. De båda männen hade prestigefulla uppdrag 

som att vara ordförande för partiföreningen och den största föreningen inom partiet i kommunen. 

Flertalet hade varit aktiva under en längre period i partiet. Detta tyder på att de intervjuade inte var 

lågstatuspersoner men ändå valde att hoppa av sina uppdrag. Vem som är låg och högstatuspersoner kan 

även bero på flera variabler enligt mig men om vi ser till de variabler som man tidigare tagit upp i 

studier om avhopp så visar detta på att majoriteten av respondenterna inte kan ses som 

lågstatuspersoner. Det finns däremot ett visst samband mellan de som hoppar av efter kort tid (en 

mandatperiod). De två intervjuade som nominerats till att bli fullmäktigeledamöter efter en kort tid efter 

att de gått med i sitt parti har även varit de som hoppat av inom sin första mandatperiod. Något som kan 

tyda på att erfarenhet inom partiet kan påverka om man väljer att sitta kvar längre på sin post.  
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Även variabeln om karriärmöjligheter har svagt samband. Flera av respondenterna fick snabbt uppdrag 

och upplevde att de var eftertraktade och erbjöds betydelsefulla poster. Detta tyder på att det fanns 

möjlighet att göra karriär men att man ändå valde att hoppa av. Samtidigt fick en av respondenterna stå 

tillbaka när platsen som hon hade som reserv i kommunstyrelsen skulle bli permanent, partigruppen 

valde då att sätta en äldre man på platsen (3 2009). Något som tyder på att partiet gärna vill visa upp att 

man har unga i partiet men att man ändå inte kan släppa taget om de riktigt prestigefulla platserna. 

Något som stöder Hagevis resultat om att unga och kvinnor är färre rent procentuellt i forum med störst 

inflytande som kommunstyrelsen (Hagevi 2000, 14,60,74).    

 

3.8 Förändring av politikerrollen 

Manin, Ahlbäck Öberg m.fl., Beck, Sörbom menar att medborgares, politikers och ungas attityder och 

förhållningssätt har förändrats. Det har skett en individualisering och personifiering av politiken, 

”Politiken är inriktad på identiteten och den egna livsstilen snarare än på själva livet” (Sörbom 1999:93, 

299). Individen går in för att hon/han som individ kan påverka, till skillnad från tidigare synsätt där det 

är gruppen(partiet) som påverkar. Möjligheten att påverka är en faktor till att man stiger in i politiken, 

när möjligheten att påverka är begränsad och individen upplever att det finns andra forum där de kan 

påverka så väljer individen andra vägar. Från respondenternas citat ovan kan vi utläsa att de hade trott 

att de själva som individer skulle kunna påverka mer än de upplevt sig kunna göra när de väl kom in i 

fullmäktige. Det visar på en bild om sig själva som individer som påverkar i paritet till skillnad från 

synsättet där man gick in i ett parti och påverkade som grupp. Flera av de intervjuade menar att de velat 

vara ute mer bland väljarna, en riktar kritik mot de äldre som han anser inte är ute tillräckligt bland sina 

väljare. Att de snarare är ute i kommunens verksamhet ett par gånger om året för att det ska vara så. Han 

själv var ofta ute i skolor för att de unga skulle få sin röst hörd och för att de unga ska känna att de 

kunde använda honom som verktyg för att föra fram sina frågor (2 2009). Detta tyder på att 

respondenterna ville vara synliga och ha mer kontakt med väljarna så att väljarna visste att de fanns och 

existerade. De ville förmedla sin agenda var och hur de vill driva frågor. Två av respondenterna anger 

även att skälet till att de velat engagera sig var för att kunna påverka i sakfrågor som de ansågs vara 

viktiga (3 2009, 4 2009). De ville själva göra förändring och känna att deras insats var viktig. En 

respondent upplevde i stor grad att han kunde påverka men i slutändan valde han att lägga sin energi på 

sitt nya arbete. De intervjuade framför dessutom systemkritik som presenteras under rubriken 3.6 

Upplevelsen av fullmäktige. Denna typ av systemkritik har visat sig vanligare bland yngre än äldre 

avhoppare inom politiken enligt Ahlbäck Öberg m.fl. studie. Något som skulle kunna tyda på att 

respondenterna passar in på den nya politikerrollen som Ahlbäck Öberg m.fl. talar om. De menar även 
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att de yngres syn på politiken skiljer sig från de äldres. De äldre är mer av en lagspelare medan de yngre 

har en vilja att själva kunna påverka och oftare funderar över sin roll. Om de upplever att de har mer 

inflytande att påverka på en annan plats väljer det att flytta sitt engagemang dit (Ahlbäck Öberg m.fl. 

2007, 182). Så här svarade en av respondenterna när jag fråga om något hade fått henne att sitta kvar:  

 

”Ja, mindre handlingar att läsa, mycket mindre. Eventuellt, träffar, då menar jag 

genomgångar, att kanske kunna delta i ett tidigt skede skulle kunna göra att man känner sig 

mer delaktig och kunna påverka. Vill inte använda roligt, men göra uppdraget mer 

meningsfullt”... ”Som nybörjare måste det berika dig.” (4 2009) 

 

Citatet visar på att respondenten upplevde att hon inte kunde påverka i fullmäktige något som skulle 

kunna tolkas som kritik mot hur fullmäktige fungerar och skulle kunna ses som att man ifrågasätter det 

som varit, de gamla institutionerna och deras uppbyggnad. En tolkning som bekräftar hur Beck menar 

att den reflexiva människan ifrågasätter det äldre systemet. Respondenten ställer krav på delaktighet. De 

väljer att lämna politiken, deras framtidsplaner och orsaker till avhopp visar på att de valt bort politiken 

för att ha tid för annat som för dem ansågs viktigare. Något som tyder på individualismen och att de 

unga idag inte är lika bundna av traditioner utan att du som ung idag själv måste ta ställning till vad du 

vill göra. Respondenterna valde sina karriärer och fritiden, att satsa sin energi på andra saker som familj, 

projekt på arbetsplatsen, mer ansvarstagande och stimulerande arbete, fritidsaktiviteter och extra studier 

för att komma vidare i karriären. Samtidigt har de inte lagt sitt engagemang åt sidan. Tre av 

respondenterna har sedan de slutat drivit och engagerat sig i frågor som de brinner för på sin arbetsplats. 

Detta visar på att de valt att omfördela sitt engagemang, de driver fortfarande frågor som de brinner för 

men på andra platser. Kriterier som stämmer överens med den ”nya” politikerrollen, den politiske 

entreprenören som Ahlbäck Öberg m.fl. talar om. 

 

Tre av respondenterna upplevde att de inte trivdes i fullmäktige (alla kvinnor), en upplevde att det var en 

hätsk stämning och valde därför att t ex aldrig tala i fullmäktige, hon trivdes däremot i nämndgruppen (1 

2009). Den andra upplevde att det blev en dålig stämning efter maktskiftet och den tredje upplevde att 

hon blev ifrågasatt på grund av att hon började använda slöja. De intervjuade kvinnorna valde att inte 

sitta kvar när de inte längre trivdes. De flesta av respondenterna svarar även att det inte fanns något som 

hade kunna få dem att sitta kvar. 

 

Resonemangen ovan visar på att respondenterna skulle passa in på den nya sortens politiker som 

Ahlbäck Öberg m.fl. diskuterar kring. Samtidigt uppfyller de inte alla kriterier, ingen av dem har röstat 
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mot sin partigrupp, de har möjligtvis lagt ner sin röst men det är inget som används ofta utan det är mer 

undantagsfall. Hur de ser på sig själva gentemot media är inget som intervjuerna ringar in, samtidigt 

som man i kommunerna inte har samma möjlighet som i riksdagen att ha kontakt med medier när man är 

fritidspolitiker.  
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4. Slutdiskussion 

4.1 Slutsats 

Denna undersökning visar att tidsåtgången är den vanligaste faktorn för avhopp bland mina 

respondenter. De unga avhopparna jag intervjuat väljer inte att lämna fullmäktige för att de som unga 

diskrimineras i kommunfullmäktige. Problematiken ligger snarare i att de unga idag väljer att lägga sin 

tid på t ex. sin karriär då uppdraget är tidskrävande. Att inneha ett politiskt uppdrag är något man har en 

period i sitt liv, det är inte en livsuppgift enligt respondenterna. Detta tyder på att partierna får räkna 

med fler avhopp vilket leder till en större omsättning av politiskt aktiva. Att fler hoppar av sina 

förtroendeuppdrag medför kunskapsförluster samtidigt kan avhoppen ses som något positivt då fler 

medborgare får möjlighet att delta i samhälliga beslutsprocessen. Något som kan medföra en ökning av 

den samlade kunskapen om den demokratiska processen och motverka att personer sitter för länge på 

sina poster som kan leda till att de snarare blir förvaltare än företrädare för kommuninvånarna.  

 

Resultatet visar även att respondenterna som individer vill få ut något av uppdraget vilket ställer högre 

krav på utformningen av fullmäktige. Idag upplever flera att de inte kan påverka, att kommunstyrelsen 

men även att tjänstemännen har för stor makt. Vilket tyder på att delaktigheten i beslutsfattandet i 

fullmäktige bör stärkas. Att majoriteten av deltagarna i denna studie väljer att lämna fullmäktige på 

grund av politiska skäl är ytterligare ett argument för att det finns en problematik bakom ungas avhopp 

från kommunfullmäktige. Jag skulle även vilja påstå att de avhopp som är av privata skäl i detta fall kan 

ses som problematiskt. Även om de själva väljer bort fullmäktigeuppdraget och att det inte sker som en 

protest så tyder mitt resultat på att avhoppen sker på grund av strukturproblem. Mina resultat ger stöd åt 

tidigare forskning av Ahlbäck Öberg m.fl, Sörbom och Beck som visat på att politiker idag är mer 

individualistiska och ställer krav på att kunna påverka. Den ger även stöd till Nielsens resultat att 

flertalet väljer att lämna politiken då uppdraget tar för mycket tid. Däremot anser jag till skillnad från 

Nielsen att det finns skäl att ytterligare fördjupa sig och skapa sig en bättre bild av varför unga (men 

även andra grupper som kvinnor) väljer att lämna sina uppdrag. Nielsen menar att avhoppen inte är 

problematiska då majoriteten av avhopp inte är av politiska skäl. Min studie har få fall men samtliga fall 

visar tendenser att det finns problematik bakom samtliga avhopp. Något som ändå kan tyda på att 

avhoppen från kommunfullmäktige kanske inte är så oproblematiskt som Nielsen får det att framstå. I 

alla fall om vi ser till ungas avhopp.  
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4.2 Sammanfattande diskussion 

Studien visar att det är tidskrävande att vara fritidspolitiker. De kommunala förtroendeuppdragen har 

blivit färre. Färre uppdrag gör det enklare att rekrytera men även att det krävs mer av de som engagerar 

sig. Genom att få in fler aktiva unga politiker skulle uppdragen kunna fördelas och de som engagerar sig 

skulle inte behöva ta på sig så många uppdrag. Detta kräver även en förändring av attityder i partierna, 

partierna måste våga satsa på de unga och när de väl sattsar på dem ska de inte ge de unga för många 

uppdrag. Så här uttryckte en respondent hur han upplever att en ny ung drivande politiker i partiet tas 

emot:  

 

”… man gör dem en björntjänst genom att man ger dem fyra fem uppdrag på en gång. Då 

blir det ju inte roligt. Och man bli ju inte engagerad för att gå på sammanträden. Unga vill 

demonstrera för Palestina, en grönare värld eller rädda valar. De är fullständigt ointresserade 

av hur mycket en skolmåltid kostar… men det är ju sådana frågor de då får jobba med.”  (2 

2009) 

 

Det har dock blivit svårare att rekrytera nya politiker till förtroendeposter och speciellt unga. Dessutom 

visar forskning på att unga ofta engagerar sig i enfrågerörelser och att de är kritiska till de traditionella 

kanalerna (Prop. 2001/02:80, 27-37). Genom att förändra strukturerna så att ledamöterna upplever ett 

större deltagande i beslutsprocessen och genom att göra det möjligt för unga att engagera sig i en fråga 

skulle chanserna att lyckas locka till sig fler och få fler att stanna kvar öka. Som det ser ut idag väljer 

unga att engagera sig i andra forum eftersom de upplever att de har större möjlighet att påverka där. 

Fullmäktigeförsamlingarna förlorar därför viktig erfarenhet och kunskap som gruppen tillför.  

 

Denna studie har fokuserat på unga avhoppare, men även kvinnor är en grupp som är 

underrepresenterade i fullmäktige och som hoppar av politiska förtroendeuppdrag i stor grad. Att vidare 

studier av ungas avhopp vore av betydelse har jag redan nämnt, däremot har jag även sett tendenser som 

visar att det finns skillnader mellan de unga männen och kvinnorna jag intervjuat. De som valt att lämna 

fullmäktige på grund av politiska skäl är alla kvinnor medan männen lämnat uppdragen av privata skäl. 

Kan det vara så att andra grupptillhörigheter (t ex. kvinna eller utländsk härkomst) har större inverkan 

på avhoppet än den oberoende variabeln ung? En mer omfattande studie med fler variabler vore därför 

intressant. Beträffande vidare forskning skulle det även vara spännande att studera vad det är som gör att 

de underrepresenterade grupperna har lägre aktivitetsgrad på fullmäktige- och partimöten.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Kort information om vad studien handlar om. 

 

 

Tidigare engagemang 

1. Har du varit politiskt aktiv länge? Hur länge har du varit/ var du aktiv i ditt politiska parti?  

a. Om varit med kort tid: 

i. Innan du gick med i partiet hur såg ditt engagemang ut då?  

2. Varför valt att engagera dig i kommunpolitiken? (sitta i kommunfullmäktige) 

 

Tiden i kommunfullmäktige  

3. Innan du gick med i kommunfullmäktige, minns du vilken bild du hade av hur uppdraget skulle 

se ut?  

4. Hur ser du på kommunfullmäktigeuppdraget idag?   

5. Hur blev du bemött av de andra ledamöterna?  

6. Har din ålder spelat någon roll i ditt politiska engagemang?   

 

Politikerideal 

7. Hur ser du på dig själv som politiker. Bra och mindra bra sidor?  

8. Hur ser ditt politikerideal ut? Vad hindrade dig från att vara som idealet? Var det något i 

strukturen/organisationen som hindrade dig?  

 

Beslut 

9. Hur upplevde du beslutsprocessen i fullmäktige?  

10. Vad hade du för roll i beslutsprocessen?  

11. Var hade du för slags stöd?  

 

Avhoppet 

12. Hur kom det sig att du valde att lämna ditt uppdrag? Lämna du alla uppdrag? Var det enda 

skälet/ Fanns andra orsaker? Politiska skäl, vad?  

13. Vad hade fått dig att sitta kvar? Ändra struktur på något sätt? 

14. Många unga hoppar av sina uppdrag, vad tror du att kommunfullmäktige kan göra för att få unga 

att sitta kvar?  
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Efter avhoppet 

15. Hur ser ditt engagemang ut idag? (Parti, organisation, skriver namnlistor?)  

16. Kan du tänka dig att aktivt delta i politiken igen?  

 

Det var allt jag hade. Vill du tillägga något? Några frågor till mig. 

 

Tack för att du ställde upp! 

 

 

 


