
1. Jag är redan politisk engagerad så jag lämnar in förslag ganska ofta (redan aktiv) 
2. jag skulle gärna göra det om jag fick chansen (veta hur) 
3. Att alla andra ungdomar går (Gemenskap) 
4. Någonting som jag ville göra ändring på. Någonting i vardagen som häller t.ex. Skolan m.m. 

(Stand-by) 
5. Att frågan kom till handling, inte vara tomma löften (politisk tillit) 
6. En öppen Frågestund där representanter från alla partier finns att tillgå, förslagsvis i 

Växthuset (tillgänglighet) 
7. Om jag hade en bra idé (stand-by) 
8. Lyssna mer på ungdomarna? (politisk tillit) 
9. ja precis eller om jag blev informerad om hur jag skulle kunna framföra mina åsikter (Veta 

hur) 
10. En förslagsmailadress av något slag kanske? (tillgänglighet, veta hur) 
11. Genom motioner vid olika stämmor främst 
12. Politiker kanske skulle kunna åka ut till skolor och prata om politik och fråga ungdomar vad 

de tycker och diskutera med ungdomarna. Sen låta ungdomarna prata och diskutera med 
varandra. Låta oss ungdomar göra fler undersökningar och gå ut och prata med människor 
PÅ SKOLTID. Det skulle göra att fler ungdomar skulle bli intresserade av politik och man får 
komma ut och prata och diskutera mer. (tillgänglighet, ungdomens arena) 

13. De kanske skulle göra det om något som direkt påverkar dem inte fungerade bra, eller om de 
helt enkelt hade starka synpunkter på något (stand-by) 

14. Om vi skulle träffa några politiker med skolan skulle jag nog föreslå något om jag kom på 
något bra. (tillgänglighet) 

15. Att de gick till skolan och frågade personligen (tillgänglighet) 
16. Att veta att förslagen kommer spela någon roll (politisk tillit) 
17. Vad som skulle få mig att komma med en fråga/förslag? Ja, det är ju tanken på att jag känner 

att jag faktiskt kan påverka, för en gångs skull.. Så allt ni frågar mig tänker jag svara på :) 
(politisk tillit) 

 
Förra veckan frågade vi ungdomar i Västerås sms-panel vad som skulle kunna få dem att komma 
med en synpunkt/förslag till en politiker. I deras svar kunde vi se ett mönster av flera faktorer. Det 
som får ungdomar att påverka i större utsträckning är att de vet hur de ska göra det, om politiker 
söker upp dem, att de litar på att politikerna verkligen bryr sig om det de har att säga, att det finns 
en fråga som de själva tycker är extra viktig. Svarsfrekvensen denna gång var lägre, men däremot 
fick vi mer ut av varje svar, då vi hade möjlighet att ställa följdfrågor via sms där de ytterligare 
kunde utveckla vad de menade. 
 
Veta hur – Flera av ungdomarna som svarade uttryckte att de inte visste hur de skulle göra för att 
påverka. Några kom med egna förslag på hur det skulle kunna gå till. Exempel genom en särskild 
mejl. 
 
” Jag skulle gärna göra det om jag fick chansen.” 
 
Tillgänglighet – Att möta politiker face2face på en särskild plats, exempel skolan eller växhuset, 
skulle få fler ungdomar att framföra sina åsikter enligt några av dem som svarade. De vill gärna att 
det är på ungdomens arena. 
 
” Att de gick till skolan och frågade personligen.” 
 
Politisk tillit – För att ungdomar ska vilja framföra sina åsikter vill de att deras röster ska räknas och 
att det de säger kommer till nytta på något sätt. 
 



” Vad som skulle få mig att komma med en fråga/förslag? Ja, det är ju tanken på att jag känner att 
jag faktiskt kan påverka, för en gångs skull.. Så allt ni frågar mig tänker jag svara på :)” 
 
Stand-by – För vissa av ungdomarna krävs det att de ska komma på något som de tycker är extra 
viktigt för dem själva för att de skulle vilja kontakta en politiker. Denna grupp kallar Erik Amnå stand-
by och utgör en viktig del av ungas demokratiska deltagande. 
 
”Någonting som jag ville göra ändring på. Någonting i vardagen som häller t.ex. Skolan m.m.” 
 
Politiskt aktiv – En svarade att denne var politiskt aktiv och brukade framföra sina åsikter 
regelbundet genom olika politiska stämmor. 
  
 
 


