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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är ungdomars erfarenheter och upplevelser av demokrati i deras vardag samt 

hur det tar sitt uttryck. Flera författare har belyst att ungdomar tar lättvindigt på demokrati och 

att de inte ser demokrati som mer än valdeltagande och politik, och att de med andra ord inte 

ser demokratins värde. En kvalitativ metod valdes och det empiriska materialet samlades in 

genom fem individuella intervjuer samt fyra observationer vid olika fritidsgårdar. Frågorna i 

intervjuerna handlade om hur ungdomar upplever delaktighet och inflytande samt hur 

demokrati utförs och genomförs i deras livsvärldar såsom skolan, fritiden, familjen, vänner 

och media. Studien visade att ungdomarna upplevde delaktighet och inflytande som delar i 

demokrati och att det var viktigt för dem, då det innebar möjlighet att göra deras röster hörda 

men de var samtidigt omedvetna om den demokrati som fanns på andra arenor i deras vardag. 

Inflytandet och delaktigheten angående demokrati tog sitt uttryck på olika vis då ungdomarna 

upplevde medveten i sina hemmiljöer och en omedveten demokrati i skolor och på 

fritidsgårdar. Studien visade även på vilka sätt ungdomarna skapar demokrati genom till 

exempel skapandet av musik och engagemang inom idrotten. Slutligen visar studien att 

ungdomarna upplevde ett högt värde på demokrati samtidigt som de inte utnyttjade den till 

fullo vilket skapade en situation där ungdomarna inte värderade sin egen roll i en demokratisk 

kontext. 
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Abstract 
 

The study deals with youth’s experience of democracy in their daily lives and how it is being 

expressed. Several authors have highlighted a problem in young people ´s views on 

democracy. The problem at hand is that two days youth takes democracy lightly and that they 

see democracy as politics and elections, and that they don’t see the value of democracy. The 

aim of this study was to examine young people ´s experience and thoughts on the concept of 

democracy. A qualitive method was chosen and the empirical material was gathered through 

five individual interviews and four observations at various youth centres. The questions in the 

interviews where about how adolescence experiencing participation, influence and how 

democracy is carried out and implemented in their life, such as school, leisure, family, friends 

and media. The study showed that adolescence experience participation and influence as a 

part of democracy and that it is important to them, because it gives them an opportunity to 

make their voices heard, but they were also unconscious of some of the democracy that exists 

in their everyday lives. The level of awareness associated with democracy varied and the 

adolescence were experiencing awareness in their home environment and the unconscious 

democracy were present in schools and recreations centres where it is not as visible to young 

people. The study also shows that adolescence creates democracy, by for example, the 

creation of music and involvement in sports. Finally, the study shows that young people 

experienced a high value on democracy even if they did not take advantage of it which lead to 

consequences because the adolescence did not value their own role in a democratic context. 

 

Keywords; adolescence, democracy, participation, influence and sense of coherence 
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Förord 
 

 

I Dagens nyheter den 2011-06-03 oroar sig författaren Staffan I Lindberg över de ungas 

bristande intresse för demokratin, nedanstående citat är Lindbergs resonemang. 

 

”En relativt stor grupp unga medborgare i Sverige kan vara beredda att sälja sina 

demokratiska rättigheter för en mindre summa pengar. Många av dem tycker 

inte att det spelar stor roll om vi har demokrati eller inte. Samtidigt som 

diktaturer i Mellanöstern och Nordafrika rämnar under trycket från de ungas 

krav på rösträtt, ser vi oroande hot mot demokratins grundvalar i Sverige” 

 

Lindbergs åsikter och påstående har fått mig att reflektera över min egen ungdom och mina 

egna erfarenheter av demokrati. Min erfarenhet i mina ungdomsår är att man som ungdom 

bara fick lära sig om vilka skyldigheter man hade, och inte sina rättigheter. Demokrati och 

rättvisa behandlades inte på ett sådant sätt att jag kände att det var något jag innefattades i och 

medborgarskap var något som fanns kring mig men som jag kände att jag inte var delaktig i. 

  Delaktighet och inflytande är en grundförutsättning för folkhälsa där gemenskap, sociala 

relationer och socialt kapital är viktigt för en individs välmående. Det är viktigt för att 

individer ska känna sammanhang och uppleva att de kan påverka de egna livsvillkoren. 

Ungdomar har även rätt att på samma sätt som vuxna delge sina åsikter i ett demokratiskt 

samhälle. 

  Slutligen vill jag skriva en personlig liten notis om mitt intresse för just demokrati. 

Demokratin är för mig något oerhört viktigt och jag anser att utan demokrati faller individen i 

bakgrunden och hamnar i skymundan vilket kan påverka den individuella identitetsprocessen. 

  Jag är tacksam att jag fått tillfälle att skriva om ett så viktigt ämne och för mig är demokrati 

a och o i samhället och min personliga sfär. Vidare blev jag positivt överraskad när jag 

samlade in mitt empiriska material eftersom ungdomarna på fritidsgårdarna var kreativa och 

reflekterande. Denna studie hade således inte varit möjlig utan ungdomarna samt de 

fritidsgårdar som ville delta i detta arbete. Jag vill därför tacka fritidsgårdarna och dess ledare 

för all hjälp och tid jag har fått i genomförandet av min uppsats, jag vill också ge ett stort tack 

till de ungdomar som ställde upp på mina intervjuer. Förhoppningsvis gav min studie 

ungdomarna nya tankar och funderingar som dem kan ta med sig i livet och som demokratiska 

medborgare. 

 

 

30 mars 2015 

Ann Olsson 

 



 

 

Inledning 
Uppsatsens syfte är att studera ungdomars upplevelser och erfarenheter av demokrati och dess 

betydelse i deras livsvärldar, såsom familj, fritid, media användning, skola och samhälle.   

Statens folkhälsoinstitut (2012) definierar begreppet demokrati som; informationsteknologi, 

kunskap, självförtroende och sociala resurser såsom trygga relationer, sociala nätverk samt 

socialt deltagande. Demokrati är något som flera aktörer såsom, Förenta nationerna (2012), 

World Health Organization, (2012) och Statens folkhälsoinstitut, (2012), strävar mot att 

uppfylla genom olika projekt och samarbeten för att kunna främja folkhälsan. Som exempel 

så arbetar skolverket för att främja demokrati genom att utveckla lärandesituationerna i skolan 

eftersom de anser att barn och ungdomar behöver redskap för att kunna stärka sin egen plats i 

en demokratisk kontext1 (Skolverket, 2011). 

  Informationsteknologin som statens folkhälsoinstitut nämner innebär att bloggar, twitter och 

facebook är en naturlig del i samhället vilket gör att media användning blir en väsentlig del i 

diskussionen kring demokrati och individers livsvärldar (Dunkels, 2009; Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). En av de frågor som ställs i studien är hur ungdomarna använder 

mediala redskap samt om det har en inverkan på deras psykiska, fysiska och sociala hälsa. 

  Studien ämnar även att undersöka om ungdomar idag kan uttrycka sig genom olika redskap 

såsom media och om kan media hjälpa ungdomar att förstå det sammanhang de lever i för att 

ge ett ökat välbefinnande utifrån ett salutogent2 perspektiv. Slutligen ambitionen med 

uppsatsen att belysa problematiken kring demokrati samt att öka förståelsen för ungdomars 

synsätt, oavsett om det är för eller emot demokrati. 

 

 

                                                      
1Termen kontext syftar i regel på den betydelse som sammanhang av olika slag har: a) i fråga om påverkan på 

något och b) på någons uppfattning av enskilda fenomen i situationer (Psykologiguiden, 2014). 
2Salutogenes innebörd är att belysa de resurser som gör att människor förblir friska (Pellmer & Wramner, 2007; 

Andersson & Ejlertsson, 2009). 



8 

 

Bakgrund 

Ungdom 

Enligt Barnens rätt i samhället, BRIS, (2010) är ungdomsåren är en process med flera stadier 

och begreppsnivåer. Ungdomsåren definieras av ungdomsstyrelsen (2010) och utifrån 

internationell rätt, som en period mellan 15 – 24 år medan det i Sverige räknas mellan 13 – 25 

år. Åldrarna 15 och 18 år, speciellt viktiga då dessa innefattar omyndig och myndig ålder. Vid 

15 års ålder räknas ungdomar som omyndiga vilket enligt BRIS, (2010) medför vissa 

skyldigheter samt rättigheter. Vid 15 års ålder uppnår barnet straffmyndig ålder och kan bli 

föremål för rättegång, barnet måste vittna vid rättegång om domstolen önskar det, barn får rätt 

att bevittna olika former av handlingar (exempelvis testamente), barn får, enligt 

socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, möjlighet att på eget initiativ påbörja mål och 

ärenden, sexuella relationer blir lagliga och ungdomarna har rätt att köra moped klass I och 

klass II. Enligt BRIS (2010) är en person myndig vid 18 års ålder. Myndig innebär enligt 

BRIS (2010) att man har rösträtt, rätt att ingå äktenskap eller partnerskap, köpa tobak samt 

cigaretter, möjlighet att flytta hemifrån, köpa alkohol på restaurang men inte på systembolaget 

samt testamentera bort egna tillgångar. När ungdomar blir äldre får de således ett personligt 

ansvar över sitt eget liv och de anses då vara vuxna. 

  Den nationella ungdomspolitiken har flera prioriterade områden att arbeta utifrån, bland 

annat hälsa, välbefinnande och social delaktighet för ungdomar. Fokusen med ungdomars 

sociala delaktighet och inflytande är att de ska ha rätt att uttrycka sin åsikt och bli åhörda och 

att ungdomars kunskaper och perspektiv ska vara en resurs och fördel i de beslut som tas 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). 

  Slutligen hävdar ungdomsstyrelsen (2011) att synsätt och tankar om ungdomar och 

ungdomsåren kan vara olika, exempelvis kan ungdomar antingen ses som ett problem eller en 

resurs. Även författare som Modee´ (2007) och Quennerstedt (2006) anser att ungdomars 

hälsa påverkas av de vuxnas syn på deras roll i samhället. Författarna påstår att ungdomar inte 

ses som er resurs utan som en problematik vilket skapar ohälsa hos individen och minskar 

ungdomarnas upplevelser kring delaktighet och inflytande i samhället vilket kan ge ett 

minskat demokratiskt engagemang i framtiden. Utifrån ett salutogent synsätt bör 

ungdomarnas positiva egenskaper och förändringsmöjligheter belysas och utifrån det kan det 

individuella välbefinnandet öka vilket också påverkar individens känsla av delaktighet och 

inflytande på ett positivt vis (Quennerstedt, 2006; Modee´, 2007). 

Internationell demokrati 

Demokratibegreppet kan ha varierande innebörd beroende på olika synsätt runt om i världen 

men trots olikheter finns det gemensamma egenskaper, exempelvis mänskliga rättigheter, som 

utmärker demokrati både i Sverige och i övriga världen (Sveriges riksdag, 2012). 

  Förenta Nationerna, förkortat FN, är en internationell freds – och säkerhetsorganisation med 

193 medlemsstater. Förbundets syfte är bland annat att upprätthålla fred och säkerhet, lösa 

konflikter samt skapa internationella samarbeten (FN - förbundet, 2012). Förenta nationerna 

arbetar följaktligen inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter med 

opinionsbildning samt kunskapsspridning. Deras målgrupper består av beslutsfattare, 

journalister, riksorganisationer, lärare, studenter samt förbundets egna medlemmar. Slutligen 

diskuterar FN en demokratifond som kan verka som ett bistånd samt skydd till de länder som 

vill etablera eller stärka sin demokrati (a.a. 2012). 

  WHO, World Health Organization, (2012), har liknande uppdrag som FN då de belyser 

specifika områden, exempelvis mänskliga rättigheter som är ett av de områden WHO anser 

behöver uppmärksamhet för att gemensamma och uppsatta mål ska kunna genomföras med ett 

salutogent resultat. Varje individs rättigheter relaterat till hälsa är således ett mål som WHO 

arbetar utifrån och de erbjuder kunskap kring intellektuellt, politiskt och tekniskt ledarskap, 

som kan främja de mänskliga rättigheterna. Slutligen slår WHO fast att flera aspekter såsom 



 

 

frihet från diskriminering på grund av exempelvis kön, social status och etnisk tillhörighet, 

kan minska ohälsan hos individer samtidigt som det stärker de mänskliga rättigheterna (a.a. 

2012). 

Demokrati ur ett svenskt perspektiv 

Sveriges riksdag arbetar, i likhet med WHO och FN, utifrån att stärka de mänskliga 

rättigheterna och människors lika värde, vilket ses som en grund i en demokratisk kontext 

(World Health Organization, 2012). 

  Demokratibegreppets innebörd är, utöver ex mänskliga rättigheter, folkstyre, tryck- och 

yttrandefrihet, rättssäkerhet samt föreningsfrihet (Sveriges Riksdag, 2012). Folkstyre innebär 

att alla myndiga medborgare i ett land har rätt att välja vilka som ska representera dem på 

olika nivåer såsom kommun eller riksdag.  Enligt Sveriges riksdag är varje individs rösträtt 

personligt och varje individ har en röst att använda på de deltagande representanterna. Tryck- 

och yttrandefrihet innebär att individen har rätt att ge uttryck för vad denne tänker och känner 

i media, såsom dagstidningar eller tv och även informationsfrihet, att alla har rätt att förmedla 

eller införskaffa sig information, är en del av en demokrati. Rättssäkerheten står för att alla 

individer ska vara jämställda inför lagen och att de ska ses som oskyldiga tills de blivit dömd i 

en domstol. Vidare ska lagen vara tydlig och alla medborgare ska kunna se vilka 

konsekvenser ett brott kan ge. Domstolarna ska vara oberoende ifrån all slags partipolitik och 

riksdagsledamöter eller ministrar får inte påverka några domslut. Den avslutande aspekten i 

en demokratibeskrivning är föreningsfrihet som innebär individers rättighet att gå med i eller 

starta en förening (a.a. 2012). 

  Sveriges Riksdags arbete gentemot ett demokratiskt samhälle ligger till grund för skolverkets 

arbete med att främja utvecklandet av barn och ungas kunskaper kring demokrati och 

mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011). Främjandet av kunskaper införs i förskolan där barn 

lär sig ta ansvar för sin egen person, utvecklar förmågan att uttrycka tankar och åsikter och lär 

sig samarbete och beslutsfattande. Skolan arbetar för att fördjupa barns och ungdomars 

perspektiv genom kunskap och förståelse inom demokratins institutioner, villkor samt 

förutsättningar. Slutligen vill skolverket att kunskaperna om demokrati samt mänskliga 

rättigheter som barn och ungdomarna får i de svenska skolorna ska leda till en bra 

utgångspunkt för att de i vuxenålder ska kunna delta i samhället med gemensamma 

värderingar (a.a. 2011). 

 

Hälsa 
År 1948 definierade World Health Organization hälsa som; 

 

 

“health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity” (World Health Organization, 2012, s. 

6 på Health Systems Strengthening Glossary). 

 

 WHOs definition av hälsa innebär att hälsa bör vara total fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande och inte endast avsaknad av sjukdom. 

  Utifrån definitionen av hälsa, har hälsans bestämningsfaktorer utvecklats för att få en djupare 

förståelse för den individuella hälsan samt för att kartlägga förebyggande eller främjande 

aspekter (Jönköpings län, 2012). Dessa bestämningsfaktorer handlar således om de olika 

omständigheter, såsom inre och yttre faktorer som har en påverkan på individers hälsa. Inre 

faktorer är exempelvis kön, ålder och arv, men även relationer, socialt stöd och livsstil såsom 

alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet är aspekter som är centrala i vad som påverkar en 

individs hälsa. Yttre faktorer som berör individer är exempelvis utbildning, hälso – och 

sjukvård, boende, miljö och samhällsekonomiska strategier (a.a. 2012). 

  Hälsans bestämningsfaktorer har utvecklats med ett patogent ändamål då syftet var att 

förebygga sjukdom och detta synsätt kan tolkas som problematiskt eftersom det, istället för att 
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ta vara på det friska och de möjligheter en individ har, utgår från att en människa är antingen 

sjuk eller frisk. Det patogena synsättet skapar således en dikotomi där det finns hälsa och 

ohälsa, vilket i sig kan skapa ytterligare problematik (Thedin & Jakobsson i Larsson & 

Redelius, 2007). Hälsans bestämningsfaktorers syfte kan dock användas i ett salutogent 

perspektiv för att främja folkhälsan, eftersom dess faktorer berör individen på alla nivåer, 

samtidigt som det kan hjälpa forskare att förebygga sjukdom. (Prop. 2002/03:35 s. 27). 

  Quennerstedt (2006) diskuterar det salutogena synsättet som han anser är utvecklandet av 

hälsa. Han menar att hälsa skapas utifrån en interaktion av fysiska, psykiska och sociala 

faktorer. Quennerstedts (2006) resonemang kan således härledas till hälsans 

bestämningsfaktorer som påvisar mer än benägenhet för sjukdom, de kan även belysa de 

aspekter i en persons liv som påverkar dennes möjligheter och förutsättningar för att ska 

kunna skapa eller utveckla sin hälsa. Quennerstedt (2006) anser att det bör finnas en vidgad 

syn på hälsa eftersom det inte är endast några delar av en individs vardag som skapar hälsa 

utan hela livssituationen. 

Folkhälsopolitiska målområde 

Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2012) har i samband med Sveriges riksdag utvecklat elva 

folkhälsopolitiska målområden med syfte främja folkhälsan på flera nivåer. Det centrala i de 

elva folkhälsopolitiska målområdena är att; 

 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (Prop. 2007/08:110 s. 21) 

 

FHI (2012) menar att folkhälsans innebörd är individens fysiska, psykiska, sociala hälsa. Då 

individens egna val och demokratiska rättigheter i samhället berörs i diskussionen om hälsa är 

det relevant att belysa dessa område i studien kopplat till ungdomarnas upplevelser. Alla 

målområde rör följaktligen det demokratiska målområdet varav några av dessa är specifikt 

utvalda för studien då en persons upplevelser av den egna hälsan kan belysas utifrån ett 

salutogent perspektiv. 

  Målområde 1, delaktighet och inflytande är ett av de folkhälsopolitiska målområdena 

Sverige arbetar med för att främja befolkningens hälsa. Rätten att delta samt inflytande i 

samhället är en rättighet oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, religiös syn, etnicitet eller 

sexuell läggning (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

  Målområde 2, ekonomiska och sociala förutsättningar är enligt statens folkhälsoinstitut, 

(2012) grundläggande för folkhälsan. Vidare menar Statens folkhälsoinstitut, (2012) att det 

finns en koppling mellan folkhälsan och ekonomisk och social trygghet samt jämställdhet och 

rättvisa. Den negativa sidan av bristande ekonomiska och sociala förutsättningar kan leda till 

ekonomisk stress, social otrygghet, samt kan ge en generell ohälsa, speciellt psykisk ohälsa.   

  Målområde 3, barn och ungas uppväxtvillkor handlar om insatser i olika arenor för att främja 

barn och ungas hälsa. Föräldrastöd samt satsningar i förskola och skola är viktiga arenor som 

kan utveckla barn och ungas problemlösningsförmåga samt de sociala och emotionella 

förmågorna som behövs som en skyddsfaktor för en positiv hälsa (FHI, 2009). 

  Ett individperspektiv kan leda till en förbättrad folkhälsa genom att varje person upplever 

inflytande och delaktighet i sin egen kontext vilket är en viktig del i en demokrati (Prop.  

2002/03:35). Individers hälsa i ungdomsåren påverkas av deras sociala samvaro och de 

livsvärldar de rör sig inom. Därför är det centralt att alla individer har lika rättigheter och 

förutsättningar för att få en trygg och jämställd roll i samhället. Genom de elva målområdena 

kan individen och dess fysiska, psykiska och sociala hälsa belysas vilket kan skapa en 

salutogen upplevelse för individen vilket ökar individens egen känsla av delaktighet och 

inflytande. 

 

 

 



 

 

Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik finns en genomgång av tidigare forskning kopplat till olika arenor såsom 

familj, skola, fritid samt media användning i relation till ungdomar. Även en genomgång av 

olika begrepp relaterat till ungdomar och demokrati beröras. 

 

Ungdomars hälsa i relation till demokrati   
Ungdomars hälsa påverkas av de förutsättningar de har i sina livsvärldar och i vilken mån de 

kan vara delaktiga och ha inflytande på beslut som tas kring deras vardag (Quennerstedt, 

2006; Modee´, 2007). Sambandet mellan hälsa och demokrati belyser Quennerstedt (2006) 

som menar att begreppen är lika på så vis att de båda är komplexa, mångfacetterade och att de 

har olika uttryck beroende på vem individen är och dess förutsättningar. Demokrati har flera 

verksamma arenor där ett internationellt samarbete genomförs för att nå individer på deras 

villkor vilket även involverar ungdomars livsvärldar och den individuella hälsan. 

Ungdom 

Begreppet ungdom är tidsperioden 13 – 25 år, och enligt ungdomsstyrelsen (2010) finns det 

fyra olika faser som ungdomarna genomgår i denna tidsperiod. Övergångsfasen räknas som en 

övergångsperiod vid brist på arbete eller personliga brister. Socialisationsfasen är en tid då 

unga fostras till att bli ansvarstagande medborgare. Ungdomen kan också se som en tid för 

kamp om social status som syftar till att ungdomspolitiken inriktar sig på områden som 

exempelvis utbildning och arbetsmarknaden för att ge unga större chanser och tillgänglighet i 

samhället. Slutligen räknas ungdomen som en tid med ett egenvärde, vilket tolkas som en tid 

som är lika värdefull som andra tidsperioder i livet (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

  Modee´ hävdar i en rapport från 2007 att ungdomar mellan 16 – 24 är den grupp där den 

psykiska hälsan försämras mest trots att de flesta i den målgruppen upplever att de har en god 

hälsa. Det framkommer att tjejer mår betydligt sämre än killar och en exakt orsak går inte att 

finna men stereotypa könsroller nämns som en möjlig orsak. Stress är även en faktor som 

pekas ut som en stor del i varför ungdomar av båda könen idag mår psykisk dåligt. Stressen 

har enligt rapporten sitt ursprung i betygsättningen i skolan eftersom ungdomar upplever en 

press att prestera oavbrutet och de känner att de inte har någon avkoppling utan måste ständigt 

arbeta för att uppnå så bra resultat som möjligt (Ungdomsstyrelsen, 2007).   

Olika definitioner av demokrati? 

Ordet demokrati härstammar från grekiskan. Dess innebörd är demo, folket och krati`a 

betyder ”välde av” eller härska. I dagens talspråk blir det folkmakt eller folkstyre (Held, 1996  

& Sveriges riksdag, 2012). Schumpeter (1996) ifrågasätter definitionen folkstyre och dess 

innebörd då författaren menar att det i en demokrati inte är folkstyre utan en förflyttning av 

makten. Schumpeter (1996) påstår följaktligen att en demokrati grundas på politiker styre då 

medborgarna väljer vem som ska styra vilket indirekt innebär en överlämning av makten. 

Ytterligare problematik med definitionen folkstyre kan vara att inte varje individ i samhället 

får delta i valen eftersom en person måste vara 18 år för att få rösträtt (Ungdomsstyrelsen, 

2011). Alla individer ska ha jämlika rättigheter att delta och kunna utöva makt över sina egna 

liv samt sin involvering samhället och därmed är delaktighet och inflytande en förutsättningar 

för utveckling av hälsa vilket i stor utsträckning påverkas av politiska beslut (FHI, 2012). Det 

faktum att en individ måste vara 18 år för att kunna delta i val, exkluderar en stor del av 

befolkningen vilket ungdomar anser skapar ett utanförskap samt missgynnar strävan efter 

jämlikhet (Arensmeiers, 2010). 

Ungdomars demokratisyn 

I en studie genomförd av Eriksson (2006), inom området ungdomar och demokrati, framkom 

det att jämlikhet var det mest centrala i ungdomarnas syn på demokrati, även om ungdomarna 

aldrig använde just det begreppet. Ungdomarna själva ansåg sig inte vara jämlikar med de 

vuxna, utan underordnade och hade inte samma möjlighet till påverkan. Ungdomarnas 



12 

 

grundinställning var däremot att jämlikhet innebär att alla individer har samma möjlighet till 

inflytande i samhället. 

  Arensmeiers studie (2010), visar hur ungdomar har en liknande uppfattning av 

demokrati. Ungdomarna i studien ansåg följande: 

 att demokrati betyder att alla kan delta i beslutsfattande, grundläggande politiska 

rättigheter såsom allmän rösträtt och yttrandefrihet samt val av de representanter som 

sedan ska styra på nationell nivå. 

 de upplevde demokrati som värdefull eftersom att det möjliggör för att alla har rätt att 

delta och alla är av lika värde. 

 slutligen ansåg ungdomarna att de frågor som är mest avgörande gällande demokrati 

var att det kan krävas för mycket av människor, både politiker och medborgare, att 

medborgarinflytande i praktiken är alltför begränsad (fler folkomröstningar skulle vara 

en förbättring), att människor, trots deras lika värde, har olika möjligheter till 

inflytande i samhället (ungdomar känner sig särskilt underlägsna i detta avseende), att 

demokratiska rättigheter är tillgängliga för dem som är motståndare till demokrati. 

  Statens folkhälsoinstitut (2010) har kartlagt ungdomars vardag där även de fann att unga inte 

upplever delaktighet och inflytande i den utsträckning som är möjligt. Vidare anser FHI 

(2010) att brist på upplevelse av delaktighet går att relatera till utbildning och om 

ungdomarnas föräldrar är hög- eller lågutbildade. Slutligen menar FHI (2010) att de 

ungdomar som upplever att de inte är delaktiga i samhället i större utsträckning känner sig 

diskriminerade exempelvis på grund av deras sexuella läggning.   

  Att ungdomar känner sig underlägsna avseendet delaktighet och inflytande i samhället stärks 

i en studie genomförd av Evans (2007). Studien visar att ungdomar utesluts vid ett flertal 

tillfällen då de upplever att deras röster inte blir hörda och de känner varken delaktighet eller 

inflytande i vare sig skolan, närområdet eller samhället. Dunkels (2009) anser att skolan är en 

arena som har möjligheten och resurserna att ge ungdomarna utrymme att diskutera och 

reflektera vilket kan öka känslan av att vara delaktig.   

  Evans (2007) hävdar att det är viktigt att se till att ungdomars åsikter och förslag tas på allvar 

och att de får känna att de har inflytande och är delaktiga. Unga människors upplevelse av att 

känna delaktighet i samhället uppkommer när de uppfattar att de vuxna är lyhörda och 

förstående gentemot dem och deras situation (a.a. 2007). 

Hemmiljö 

Utöver skolans roll anser Gniewosz, Noack och Buhl (2009) att föräldrarnas roll är central i 

ungdomars olika synsätt på sin omgivning. Författarnas studie visar att ungdomar utvecklar 

sina synsätt genom att observera sin omgivning, exempelvis skolan men det är framför allt 

observation av föräldrarnas handlingssätt, som i sin tur utvecklar sina perspektiv via media 

och vardagliga situationer, som påverkar ungdomarna. 

  Även Connell i Beck & Jennings (1982) anser att föräldrars egna politiska delaktighet kan 

vara en möjlig påverkningsfaktor till barnens delaktighet senare i livet, på grund av att barn 

både imiterar och påverkas av föräldrarnas verksamhet och attityder till politik. Författarna 

menar att den största inverkan på ungdomars deltagande beror på föräldrars socioekonomiska 

status och deltagande i skol aktiviteter utanför läroplanen. Utgångspunkten i artikeln är att 

vuxet politiskt deltagande hänger samman med att vuxna personer socialiserats till sitt 

politiska beteende och attityder när de var unga (a.a. 1982). Bland annat påverkar föräldrarnas 

socioekonomiska status, samhällsorientering, politisk aktivitet och barnets politiska 

orientering genom att barnet placeras i en social miljö som uppmuntrar medborgarskap, 

positiva attityder och involvering i samhället (Connell i Beck & Jennings, 1982). Statens 

folkhälsoinstitut (2010) illustrerar också sambanden mellan ungdomar och deras föräldrars 

utbildning och synsätt då de hävdar att ungdomar med lågutbildade föräldrar är mindre 

delaktiga i demokratiska sammanhang än ungdomar med högutbildade föräldrar. Vidare 

menar statens folkhälsoinstitut att ungdomar med lågutbildade föräldrar har lägre 

förväntningar på sitt deltagande i en framtida demokrati. Flanagan, Gallay, Gallay, Gill och 

Nti, (2005) studie kring ungdomars syn på demokrati belyser också socioekonomisk status 



 

 

som en påverkningsfaktor. Artikelns slutsats är i linje med statens folkhälsoinstituts rapport att 

föräldrarnas utbildning har betydelse för ungdomarnas uppfattningar av begreppet. Slutligen 

visade studien att de med högutbildade föräldrar pratade om demokrati som ansvar, det 

sociala och dess omgivning medan ungdomar med lågutbildade föräldrar såg demokrati som 

materialism och de uppvisade en försiktighet och distansering till demokratibegreppet. 

  Flanagan, Gallay, Gallay, Gallay, Nti, (2005) undersökte vad demokrati innebar för 

ungdomar och huruvida en positiv hemmiljö påverkade ungdomarnas inställning mot 

demokrati. För att undersöka hemmiljöns betydelse använde sig författarna av en specifik 

definition av begreppet demokrati, som de anser är den korrekta definitionen. Författarnas 

definition av demokrati var som följer; individuella rättigheter, frihet, representativ regering, 

majoritetsbestämmande samt jämlikhet. I studiens resultat framkom att majoriteten av 

deltagarna hade en ”korrekt” definition av demokratibegreppet och att ungdomarna var 

införstådda med vad som var demokrati mycket tack vare deras föräldrar eftersom de 

ungdomar som aktivt diskuterade aktuella och politiska ämnen hemma hade en större 

förståelse för demokrati. Carlo, Fabes, Laible och Kupanoff (1999) belyser också 

familjesituationer när de hävdar att ungdomars sociala och moraliska utveckling påverkas av 

skola, familj och vänner vilket kan ha en främjande inverkan men författarna påpekar också 

att konflikter i ungdomarnas omgivning såsom hemmet kan påverka deras individuella 

utveckling på ett negativ vis. De anser att konflikter kan göra att ungdomar är mindre villiga 

att lyssna sina föräldrar och att det i sin tur gör att föräldrarna inte kan stödja sina barn på ett 

positivt vis vilket skapar en minskande tillit i relationen. Carlo et al, (1999), understryker att 

ungdomsåren är i ständig fysisk, psykisk samt social förändring och de anser att stödjande 

hemmamiljö kan försämra eller förbättra ungdomars moraliska samt sociala utveckling, vilket 

gör att hemmiljön är en viktig del i ungdomarnas livsvärldar. 

Hälsa 

Pellmer och Wramner (2007) menar att hälsa kan ses som en resurs och de syftar till att hälsa 

är fysiska, personliga och sociala aspekter och att hälsa inte är ett mål utan en vardagsresurs. 

Quennerstedt (2006) styrker Pellmer och Wramners (2007) resonemang och han belyser 

demokrati, delaktighet och inflytande som kan ses som en hälsoresurs vilket han ger exempel 

på när han diskuterar ungdomars skolgång utifrån ett salutogent perspektiv. Quennerstedt 

(2006) diskuterar hälsoresurser som en metod för att underlätta ungdomarnas utveckling, 

vilket han förklarar som följande; 

 

Alla dessa delar av såväl lärande som demokrati kan betraktas som hälsoresurser 

i termer av begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet eller välbefinnande. 

Lärande och demokrati som hälsoresurser kan således möjliggöra för eleverna 

att hantera olika situationer de genomlever eller kan ställas inför i sin vardag. 
(Quennerstedt, 2006, s. 229) 

 

  Således anser Quennerstedt att om eleverna själva får planera och hålla i lektioner får de en 

upplevelse av demokrati, inflytande och delaktighet i ett salutogent sammanhang. Vidare 

kopplar författaren samman hälsoresurs med KASAM, som kan uppnås genom ett salutogent 

skapande av hälsa. Statens folkhälsoinstitut (1999) framhåller att individer har rätt att själva 

uttrycka, realisera samt granska viktiga beslut i deras liv vilket är en rättighet i en demokrati 

och har en direkt inverkan på den individuella hälsan. Som nämnt tidigare är skolan och 

föräldrarna en viktig grund för ungdomarnas utveckling och deras syn på sin omgivning 

(Gniewosz, Noack & Buhl, 2009). I skolan och hemmiljön lär sig ungdomar normer, 

värderingar samt hur relationer skapas, som de sedan tar med sig ut i vuxenlivet. Dessa 

redskap kan benämnas som socialt kapital vilket belyser kopplingen mellan hur relationer, 

attityder, värderingar och normer påverkar interaktionen mellan individer samt hur det i sin 

tur berör ekonomisk och social utveckling. Således menar Statens folkhälsoinstitut, (2012) att 
individers hälsa skapas i relation till den omgivande miljön och de personer som människor 

har i sitt kontaktnät. Alltjämt menar de att den personliga utvecklingen och individens 
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förutsättningar har betydelse och människan behöver känna delaktighet samt ha möjligheten 

att påverka sina egna liv och det samhälle de lever i (FHI, 2012). 

Ungdomars lärande i relation till demokrati 

Statens folkhälsoinstitut (2012) hävdar att demokrati bör vara tillgängligt för alla individer 

oavsett förutsättningar vilket innebär att demokrati bör finnas i hela samhället på öppna och 

lika villkor. Kring diskussionen om demokratins tillgänglighet lyfts lärandet fram som ett 

verktyg att nå individer oavsett bakgrund. Vidare anser Quennerstedt (2006) att lärandet bör 

ha ett syfte som skapar hälsa genom att främja de fysiska, psykiska och sociala aspekterna i 

individers liv. Författaren menar att en individ kan uppnå begriplighet, meningsfullhet, 

hanterbarhet och välbefinnande om lärandet utgår från hälsoresurser istället för styrdokument. 

Vad innebär livsvärldar och ungdomskulturer? 

För att förstå det individbaserade lärandet behövs en uppfattning av livsvärldar och olika 

ungdomskulturer som finns i samhället. Dalen (2008) hävdar att livsvärldar innebär fokus på 

individers upplevelser och inte endast individers beskrivning av sitt liv och sina 

livsförhållanden. Dalen anser alltså att en individs upplevelser och känslor och tankar kring 

sitt liv och deras förmåga att reflektera över dessa är det centrala istället för endast 

faktabeskrivning av deras liv. Kultur står för den grund ett barn får i livet genom deras 

omgivande miljö. Den omgivande miljön skapar erfarenheter för barnet som har en inverkan 

på deras tankar och handlande som sedan påverkar deras vardag vilket kan tolkas som att 

kultur är produkten av ett barns medvetna och omedvetna lärande (Jarvis, 1992). Begreppet 

ungdomskultur anser Lalander och Johansson (2007) innebär symboler, tecken, stil, smak och 

ritualer. Bjurström (1997) resonerar att begreppet är svårtolkat och i sin bredaste mening är 

det all mänsklig verksamhet inkluderat dess resultat. Dunkels (2009) hävdar att var än 

ungdomar träffas, om det så är i fysisk form eller på via media exempelvis internet, skapas det 

kulturer eftersom språk och specifika seder uppstår. Vidare har ungdomar sina egna kulturer 

och socialisationsprocesser med sig in i mötet med andra ungdomar vilket också påverkar 

skapandet av nya kulturer. Dunkels anser att ungdomars olika kulturer står utanför 

vuxenvärlden och de släpper inte in de vuxna i diskussion utan det är en kultur ungdomarna 

har för sig själva vilket skapar en klyfta mellan de unga och de vuxna. 

Skola 

Skolan, som tidigare resonerats kring med hjälp av Gniewosz, et al, (2009), är en del av 

ungdomars livsvärldar och har visat sig ha en inverkan på ungdomars deltagande i samhället. 

Skolan försöker implementera och influera unga vuxna till att aktivera sig i sin närmiljö vilket 

kan ha en inverkan senare i livet. Engagemang i skolan liksom föräldrars medverkan kan 

således främja och utveckla hur individen interagerar med samhället, landet och den övriga 

världen (Beck & Jennings, 1982). 

  Dunkels diskuterar problematiken med medias utökande, då den skapar en ny arena där 

ungdomar kan skapa egna kulturer där de vuxna står utanför vilket gör lärarens och skolans 

roll desto mer central och viktig. Författaren anser att skolan har redskapen att skapa en 

reflekterande diskussion bland ungdomarna om deras relationer till sin omvärld genom 

exempelvis diskussioner kring media. Detta argument stöds av Quennerstedt (2006) som 

anser att lärare har en möjlighet att skapa en skolmiljö där reflektion och kritisk granskning 

har en central roll. Som exempel menar författaren att en idrottslektion inte enbart behöver 

handla om hur en elev ska träna eller äta utan läraren kan istället använda sin kunskap till att 

belysa ämne såsom genus, demokrati, etnicitet eller lärande, vilket kan ge eleverna ett synsätt 

som utgår från en salutogen hälsa. Flanagan, et al, (2005), anser i likhet med Quennerstedt 

(2006) och Dunkels (2009) att lärare och klassrumsklimatet har en betydande roll i 

formningen av ungdomars åsikter, normer och värderingar. Författarna anser att ett positivt 

klimat i klassrummet kan öka ungdomars medvetenhet och därmed öka förståelsen för deras 

egen omgivning. 



 

 

  Freire (1975) framhåller dialog och delaktighet inom utbildning som genom en personlig 

kontakt mellan elever och lärare kan skapa frigörelse för individen. Freire påstår även att 

lärande inte handlar om specifika lektioner eller föreläsningar utan om dialog och diskussion 

mellan de berörda och att lärande inte sker uppifrån och ner exempelvis från lärare till elev, 

utan det bör komma från individens inre förmåga. Freire (1975) hävdar att för att få fram ett 

kritiskt, demokratiskt förhållningssätt krävs att deltagarna eller individer upplever en 

frigörande och medvetandegörande dialog genom att utbyta tankar och funderingar med 

personer i deras omgivning. 

  Carr (2008) genomförde en studie i USA där elever och personal på ett universitet fick svara 

på en enkät där Carr belyste det demokratiska lärandet i förhållande till skolans roll samt det 

personliga engagemanget. Resultatet från enkäten visade att lärarna gav djupare svar på 

frågorna samt att svaren var påverkade av lärarnas erfarenheter medan eleverna var i en 

motsatt situation. Vidare ansåg lärarna att eleverna saknade ett kritiskt synsätt på demokrati 

och att de inte var insatta i demokratiprocessen. Elevernas definition av demokrati tar Carr 

upp med hjälp av två motsatta begrepp där det ena är ett så kallt ”thin perspectiv” vilket står 

för en formell demokrati såsom partipolitik och valdeltagande och ”thick perspectiv” är ett 

mer helhetssynsätt där individer deltar, ifrågasätter samt engagerar sig i olika frågor. Som sagt 

tidigare var eleverna enligt lärarna inte insatta i demokrati och elevernas definition av 

demokrati var valdeltagande samt partipolitik vilket enligt Carrs definitioner stämmer in på ett 

”thin perspectiv”. Carr (2008) lägger i sin artikel fram förslag på hur man kan utveckla 

elevernas synsätt och med stöd av andra författare såsom Gore, Griffiths och Ladwig, (2004) 

anser han att man på ett mer effektiv sätt kan göra förändring i lärarprogrammet som kan i sin 

tur kan förändra ungdomars syn på demokrati. Förändringen består av fyra principer och går 

under förkortningen PP vilket står för produktiv pedagogik. De fyra principerna är 

intellektuell beskaffenhet, relevans, stödjande miljöer och igenkännande av olikheter. Med 

hjälp av dessa fyra principer kan ungdomar således få en demokratisk grund att stå på och 

med hjälp av skolans värld få en djupare förståelse för det demokratiska samhälle de lever i. 

    Jans (2004) belyser liknelser mellan lärande och medborgarskap då han anser att de båda 

begreppen inte endast berörs i skolans värld, utan är en process som finns genom hela livet 

och finns till för alla individer i alla åldrar.  Medborgarskap, definieras som exempelvis 

rösträtt, ansvar för sin egen person, samt deltagande i samhället och kan se som en identitet 

(Jans, 2004). Vidare anser författaren att lärande samt medborgarskap inte är låst till enstaka 

aktörer utan finns i hela samhället för alla individer, problematiken är dock dess 

tillgänglighet. Jans tar upp medborgarskap som ett exempel då han menar att individer räknas 

som medborgare i vuxen ålder och åren innan de når vuxenlivet är en lärandeprocess som ska 

förberedda dessa individer för deras framtid. Jans ställer sig då frågan vilka invånare det är 

som räknas som medborgare. Barn och ungdomar är individer och utgör en del av det globala 

samhället i sin egen kultur och med sin identitet som ideligen omformas. Jans ifrågasätter 

varför endast vuxna och inte unga räknas som medborgare och påverkar det ungdomarnas 

identitetsprocess, när de är en del av samhället men står ändå utanför (a.a. 2004). 

  Slutligen diskuterar Carlo, et al, (1999)  storleken på en skola som kan ha antingen positiva 

eller negativa effekter då en stor skola kan skapa en negativ miljö eftersom det finns en risk 

för anonymisering av eleverna. För att förtydliga sitt resonemang menar författarna att i en 

stor skola kanske elever inte känner igen alla lärare eller de andra eleverna vilket kan göra att 

de känner sig ensamma och distanserade från skolvärlden. En mindre skola där eleverna får 

lära känna sina klasskamrater samt lärare kan däremot skapa tillit och kan ge eleverna en 

positiv känsla vilket minskar upplevelsen av anonymisering. 

Media användning 

Dunkels (2009) reflekterar tillika över anonymisering men inte i ungdomars fysiska livsvärld 

utan den som finns inom media användning såsom internet. Carlo, et al, (1999) anser att 

skolans utformning kan skapa en anonymitet vilket gör att Dunkels påstående belyser fler 

arenor som ungdomarna befinner sig i vilket kan skapa en problematik samtidigt som det kan 

vara positivt för den enskilda individen. Dunkels tar stöd av andra författare när hon menar att 
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individer på nätet interagerar i stor utsträckning med människor de redan känner eller 

åtminstone människor som finns i deras geografiska närhet. Men samtidigt som individer 

interagerar med folk i sin närhet så finner människor en anonymitet på nätet som de använder 

sig av för att kunna vara någon annan än den de är, vilket enligt Dunkels gör dem mindre 

sårbara. Anonymiteten kan ses som en osynlighet eftersom individer inte ser vem de 

exempelvis chattar med, men eftersom Dunkels menar att individer på nätet rör sig i samma 

umgängeskretsar som i sina fysiska liv, så blir det mer en upplevd anonymitet men det kan 

ändå ha en positiv inverkan på individen (Dunkels, 2009). 

  Forskning, genomförd i Sverige, visar att sju av tio personer mellan 16 – 24 år spelar tv – 

och dataspel. Studien visar att killar spelar oftare än kvinnor och att ungdomar i åren 16 – 24 

spelar oftare än äldre ungdomar. De positiva effekterna av ungdomars mediananvändning är 

individers förmåga att tänka och reflektera samt att deras reaktionstid förbättras 

(Ungdomsstyrelse, 2012). 

  Mastronardi (2003) har studerat medias roll i ungdomars utveckling och forskningen påvisar 

ett ökat medieanvändande ibland ungdomar vilket gör att exempelvis internet har utvecklats 

till en vardagssyssla. Studier konstaterar att den genomsnittliga ungdomen spenderar hälften 

av sin vakna tid involverad i någon typ av media och att ungdomars utveckling påverkas av 

ett ökat medieanvändande och att ungdomar inte alltid får hjälp att hantera all information 

som de möter dagligen via medier. Mastronardi (2003) påstår att ungdomarna behöver aktiv 

hjälp av flera aktörer såsom föräldrar, skolan samt samhället och den hjälp ungdomar behöver 

är redskap som hjälper dem att filtrera den information som de dagligen möter. 

  Crowe (2006) belyser frågan kring teknologins påverkan på demokrati i tre avseenden; 

tillgång till information, tillgång till den politiska processen och tillgång till aktuella ämnen 

som är debatterade och diskuterade. Crowe påstår att internet ökar i såväl samhället som i 

skolorna. 1994 hade 35 % av skolorna i USA internettillgång, den siffran ökade till närmare 

100 % år 2003. Online Computer Library Center rapporterade år 2002 att det fanns 8, 712, 

000 webbsidor och de menade att det antalet ständigt ökar. Crowe (2006) anser nackdelen 

med den ökande teknologin är att den ger personer mer att bearbeta vilket kan ha en negativ 

inverkan på individen. Fördelen med teknologin är enligt Crowe att en sund demokrati är 

beroende av en informerad medborgare och därför blir tillgången till informationen viktig 

vilket kan kopplas till ungdomsstyrelsen (2010) som anser att teknologin kan förbättra det 

individuella reflekterande. Vidare lyfter Crowe fram skolan som en viktig aktör eftersom 

denna arena kan ge ungdomar de redskap och kunskap som de behöver för att kunna kritiskt 

granska den information de kommer i kontakt med. Genom aktiva diskussioner samt genom 

en ökad medvetenhet hävdar Crowe (2006) att eleverna kan förstå det komplexa av 

informationsflödet samt internet och dess kontext. 

  Slutligen anser Carlo, et al, (1999), att vänner spelar en stor roll i ungdomars liv eftersom 

forskning visar att vänskap ger en ökad självkänsla, oavsett om de finns på nätet eller i det 

vardagliga livet. Författarna påpekar även att ungdomar som har ett starkt socialt nätverk har 

bättre betyg samt är mer villiga att delta samt engagera sig i fritidsaktiviteter och författarna 

ser därför att ett socialt nätverk, både på internet och utanför, har många positiva fördelar som 

kan göra att de sociala samt den moraliska utvecklingen utvecklas på ett positiv vis. 

Fritid 

Sociala nätverk har en påvisad positiv inverkan på ungdomars liv och dessa nätverk kan 

återfinnas på fritidsgårdar eller inom föreningsliv (Carlo, Fabes, Laible och Kupanoff, 1999). 

Ungdomsstyrelsen (2010) anser att fritidsgårdar, föreningsliv och idrott är en viktig del i 

ungdomars upplevelser av inflytande och en undersökning visar att ungdomarna upplevde 

delaktighet på fritidsgårdar, som de eftersökte även inom fler områden exempelvis skolan. 

Dessutom visar ytterligare undersökningar att ungdomarna kände hög delaktighet eftersom 

ledarna tog deras önskemål och åsikter på allvar men skillnader i könen kunde påvisas då 

tjejer i högre utsträckning upplevde att de inte hade inflytande i exempelvis planering av 

aktiviteter. Slutligen visar undersökningar inom idrottsverksamhet att ungdomarnas inflytande 



 

 

var relativt lågt och att de flesta ungdomarna var nöjda med det låga deltagandet och önskade 

inte att de hade mer inflytande (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

  Ungdomsstyrelsens (2010) rapport som påvisar ett bristande intresse från ungdomarnas sida 

ger en kontrast till Arensmeiers studie (2010), där ungdomarna uttryckte en önskan för ett mer 

jämlikt samhälle där deras åsikter lyfts fram. Ungdomarna har således en önskan att de vuxna 

ska vara lyhörda och respektfulla kring deras åsikter, för oavsett om ungdomarna är 

intresserade av demokrati eller inte så är det enligt dem deras demokratiska rättighet att själva 

välja huruvida de ska aktivt eller passiva (Arensmeiers, 2012; Ungdomsstyrelsen, 2010). 

Individualisering och globalisering 

Individualisering är en process där traditionella samband mellan familj, geografiska 

hemmiljöer samt sociala klasser dämpas och individer förmås ta ansvar och styra sina liv 

(Bjurström, 1997). Bjurström (1997) anser att individualiseringsprocessen är en individs 

psykologiska utveckling och befrielse mot en definierad identitetsuppfattning. 

Individualisering innebär följaktligen att ungdomar har utrymme för personlig utveckling som 

i sin tur ger ett högre personligt ansvar (Jans, 2004). Även Lalander och Johansson (2007) 

diskuterar individualisering som en process där unga vill vara en del av ett kollektiv men 

samtidigt kunna ha en individuell frihet där de kan skapa sin egen identitet. Kopplingen 

mellan individualisering samt globalisering är betydelsefull och Lalander och Johansson 

(2007) anser att dagens gruppkulturer skapas i en blandning mellan det lokala samt det 

globala vilket ungdomar kommer i kontakt med. Jans (2004) anser att individualisering och 

globalisering är varandras motpoler samtidigt som de har liknande drag och är samspelta 

vilket barns rättigheter är ett exempel på då ett samhälle samarbetar för att skapa barns 

rättigheter samt hjälpa dem att utveckla egna personligheter. Jans (2004) anser även att 

globaliseringens innebörd är att individer lever i en värld där de påverkar varandra och 

varandras vanor och att de beslut de tar som individer får en global påverkan (Jans, 2004). Det 

återspeglas i Lalander och Johanssons (2007) argument att medialisering krymper avståndet 

mellan länder samt dess invånare. Via kommunikationsteknologin menar författarna att 

människor upplevs leva nära varandra, tack vare exempelvis musik, tv och såpoperor. 

Slutligen påstår Jans (2004) att ungdomar växer upp i ett så kallat risksamhälle eftersom klass, 

familj, vetenskap, arbete, stater samt demokrati är i ständig förändring och detta menar Jans 

påverkar individualisering samt globalisering. Med hjälp av reflektioner, egna tankar samt 

genom att använda sig av andras tankar och värderingar skapar ungdomar sin egen kultur i ett 

globaliserat samhälle (a.a. 2004). 

Socialisation 

Giddens (2007) beskriver socialisation som en period där barn passivt tillgodogör sig sin 

omgivning och det de kommer i kontakt med. Den primära socialisationen är i hemmiljön och 

är den tid då barn lär sig språk och de huvudsakliga beteendemönstren i sin omgivning. 

Sekundära socialisationen äger rum i skolan och vidare i vuxenlivet i form av arbetsplatser 

vilket är den miljö där individer lära sig normer, värderingar och åsikter som bildar ett 

mönster i deras kontext (a.a. 2007). Jans (2004) hävdar, i likhet med Giddens, att ungdomar 

skapar sina identiteter i samspel med hjälp av sitt sociala nätverk såsom vänner, skola samt 

familj och genom andras normer, värderingar och kulturer. Socialisation är således en 

omedveten och medveten process som individen har med sig genom hela livet där denne lär 

sig olika beteendemönster som ligger till grund för det egna identitetsskapandet men det är 

även ett sätt att lära sig att vara en del av de olika arenor som individer rör sig i (Giddens, 

2007).   
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Problemprecisering 
En av förutsättningarna för att individer ska kunna känna delaktighet och inflytande i 

samhället är huruvida individen anser sig leva i en demokratisk kontext, där individens 

rättigheter beaktas. Vidare finns kopplingar mellan upplevelsen av delaktighet och inflytande i 

samhället och den individuella hälsan där individen stärks av ett högt deltagande och 

inflytande i den egna sfären. Studien ämnar ta reda på om individen upplever Känslan av 

sammanhang, KASAM, i sin livsvärld och hur den formas i de olika livsvärldarna? 

  Kommunikationsteknologin i dagens samhälle gör det möjligt för invånare att delta samt ha 

inflytande i demokratin men samtidigt visar ungdomar ett ointresse för delaktighet i 

demokratin. Kan då demokrati visa sig på andra sätt än aktivt deltagande och kunskaper i 

aktuella samhälleliga frågor. 



 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Antonovskys (2005), kontinuum syftar på att det finns hälsa eller ohälsa och att dessa är två 

poler som individer rör sig mellan och där hälsa är den friska salutogena polen (Larsson & 

Redelius, 2007). Kontinuum handlar alltså om rörelsen mot en individs möjligheter och 

Antonovsky inriktar sig på en salutogen syn på individens hälsa och vad som skapar hälsa. 

Kontinuum kopplat till demokrati handlar således om att använda delaktighet och inflytande 

som ett redskap i skapandet av hälsa för att individens ska kunna uppnå en positiv vardag. 

  Vidare diskuterar även Antonovsky GMR, de generella motståndskrafter såsom pengar, 

jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd som individer får genom sin uppväxt olika 

erfarenheter i livet. GMR gör således att stressfaktorer i livet kan bli mer begripliga. 

  Fortsättningsvis använder sig Antonovsky av begreppet KASAM som står för Känslan av 

sammanhang. KASAM handlar om vad Antonovsky själv kallar för tre komponenter 

nämligen, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

 

”formellt syftar KASAM – komponenten meningsfullhet på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone 

en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera 

energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att välkomna 

snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan” 

(Antonovsky, 2005, s.41) 

 

  Mer ingående handlar begriplighet om hur en individ upplever inre och yttre omständigheter. 

Även om en individ står inför oväntade eller förväntade händelser ska denne kunna förstå 

samt förklara situationen. Hanterbarhet i sin tur innebär att en individ kan hantera situationer 

och att individen kan möta de omständigheter som denne möter i vardagen. Meningsfullhet 

innebär att en individ kan utöver begripa och hantera en situation, även finna mening och 

motivation i densamme. Avslutningsvis menar Antonovsky (2005) att meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet kan ge individer en salutogen syn på sina liv vilket ger en 

positiv livsåskådning eftersom man då fokuserar på friskfaktorer såsom upplevelser av ett 

meningsfullt liv och en positiv livskvalitet (Bauer, Davies & Pelikan, 2006).  
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Syfte 

Syftet är att undersöka ungdomars tankar och erfarenheter kring demokratibegreppet i relation 

till hälsoaspekter. 

Frågeställningar 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv; 

- Vad anser ungdomar att demokrati, delaktighet och inflytande innebär? 

- Hur ser relationen ut mellan hälsa och demokrati i ungdomarnas livsvärldar? 

- Hur skapas hälsa i en demokratisk kontext? 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv; 

- Hur skapas delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle? 

- På vilket/vilka sätt tar det sig uttryck i ungdomarnas vardag? 

 



 

 

Material och metod 
Ungdomars upplevelser om demokrati och dess mångfacetterade och individuella uttryck och 

hur de ter sig i livsvärldar3 kan undersökas genom en kvalitativ metod. En central del i den 

kvalitativa metoden är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att man beaktar och har fokus på 

en öppen och mångtydig empiri där man utgår ifrån deltagarens perspektiv (a.a, 2008). 

Begripligheten kring vad som är demokrati kan ta sitt uttryck på många vis och är därför en 

del av varför uttrycket är mångfacetterat och individuellt (Quennerstedt, 2006; Dalen, 2008). 

För att få en inblick i ungdomars synpunkter angående demokrati relaterat till hälsa är studien 

genomförd med hjälp av fem intervjuer samt fyra observationer. 

Val av metod 

Vid genomförande av studier kan både kvalitativ samt kvantitativ metod användas.  Den 

kvantitativa metodiken utgår ifrån forskarens idéer om vilka kategorier och olika dimensioner 

som ska inriktas på (Dalen, 2008). Vidare hävdar Dalen (2008) att kvalitativa intervjuer är:   

 

”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör 

personer och situationer i dessa personers sociala verklighet.” (Dalen, 2008, s. 

11). 

 

Den kvalitativa ansatsen i studien avser därför att bemöta ungdomarna med en förförståelse 

att de genererar och utformar sin sociala verklighet vilket ger mening åt deras erfarenheter. 

Kommunikation är en central del i kvalitativ metodik och utgår från att insamlandet av 

kunskap om människors uppfattningar om sin omgivning och sina egna liv görs via samtal.    

Begreppet intervju innebär att individer delar med sig av sina synpunkter och åsikter i ett visst 

ämne vilket gör att forskaren lär känna denne samt får genom deras egna ord reda på hur deras 

värld är beskaffad (Dalen, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare kan även observation 

användas som en vetenskaplig teknik i en kvalitativ studie där information studeras och 

samlas in kring beteenden och skeenden i naturliga situationer. Alltså kan intervjuer påvisa 

vad ungdomarna anser om demokrati medan observationerna visar hur ungdomarna praktiskt 

uttrycker demokrati i vardagssituationer. För att försöka få en djupare förståelse av ungdomars 

syn på demokratibegreppet i dess olika livsvärldar och sociala verklighet användes därför ett 

semi strukturerat intervjuunderlag samt ostrukturerade observationer. 

Urval 

Studiens utgångspunkt var ungdomars vilja att sälja sin demokrati och därför har ungdomar 

varit i fokus vid insamlandet av det empiriska materialet. Studien genomfördes på två 

fritidsgårdar, där en var i en större stad och en i ett mindre samhälle i Skåne. Valet av 

fritidsgårdar föranledes av ett resonemang kring att genomförande av intervjuer samt 

observationer på en skola kunde ses som ett tvång eller att det var obligatoriskt att delta. Det 

kunde också finnas en risk för att ungdomarna skulle tro att deltagandet i studien kunde 

påverka deras betyg eller att lärarna kunde ha tillgång till materialet. Följaktligen sågs 

fritidsgårdar som en arena som ungdomarna själva valt att befinna sig på vilket kunde 

underlätta för ungdomarna då det bedömdes att valda forum kunde ses som mer avslappnat 

samt att det fanns mer tid för intervjuerna då ungdomarna inte hade rast eller liknande. 

  De ungdomar som deltog i de fem intervjuerna valdes efter etiskt övervägande genom ålder, 

15 – 19 år, vilket innebär att ingen under 15 år intervjuades och tre killar och två tjejer deltog i 

intervjuerna. De deltagande i observationerna var både pojkar och flickor och de hade 

varierande åldrar. Observationsurvalet var tillfälligt eftersom de ungdomar som befann sig på 

fritidsgården vid observationstillfället var de som deltog medan de utvalda fritidsgårdarnas 

deltagande beror på att studien valts att genomföras i Skåne län. 

                                                      
3Begreppet livsvärldars fokus är på upplevelsedimensionen och inte bara en individs beskrivning av en dennes 

livsförhållande (Dalen, 2008). De olika livsvärldarna ses som skola, närområde och samhälle (Evans, 2007). 
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Intervjuunderlag 

Fokus med en semistrukturerad livsvärldsintervju ligger i att kartlägga hur individer upplever 

livsvärldsfenomen i deras sociala verklighet. För att påvisa det komplexa i ungdomarnas 

livsvärldar och hur det kan sammankopplas med demokrati och individers hälsa utgår de 

semistrukturerade frågeställningarna ifrån skola, hemmiljö, fritid, media användning och 

samhälle. Val av livsvärldar utgår från Evans (2007) studie där han påvisar att ungdomar inte 

upplever delaktighet eller inflytande i skola, närområde eller samhället. Närområde i denna 

studie behandlas som hemmiljö, fritid samt media användning. 

  Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009), att semistrukturerade intervjuer varken är ett 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär och därför är frågorna om vad som är demokrati 

öppna för att ge ungdomarna tid att reflektera eftersom direktfrågor om begreppets innebörd 

kan ge missvisande svar. De öppna frågorna (se bilaga 1) syftade således till att öppna upp för 

ungdomarnas kreativa tänkande och att belysa upplevelsen av delaktighet och inflytande och 

om ungdomarna ser sin egen roll i en demokratisk kontext (a.a. 2009). 

Observationsunderlag 

Observation är enligt Patel och Davidson (2011) något individer gör slumpmässigt utifrån 

erfarenhet, behov och förutsättningar. Däremot som vetenskaplig metod är observation 

organiserad och inte slumpmässig och användbart då man vill studera beteenden och 

händelseförlopp i naturliga situationer samt i den stund det inträffar. Begreppet beteende anser 

författarna är mer än fysiska handlingar, utan det innefattar bland annat verbala uttalande, 

relationer och känslouttryck. 

  Vid observation kan observatören ha olika roller, i denna berörda studie är det en icke 

deltagande observatör. Begreppet innebär att observatören står utanför händelseförloppet men 

att de som observeras är medveten om dennes närvaro. 

  Ett observationstillfälle ska vara metodiskt planerat och den information som införskaffas 

ska registreras systematiskt i form av exempelvis ett observationsschema, även kallat 

fältanteckningar, där vad som sker och vilka beteende en individ uppvisar antecknas 

(Granskär & Höglund – Nielsen, 2008; Patel & Davidson, 2011). I studiens 

observationstillfällen dokumenterades olika händelseförlopp samt individernas reaktioner och 

agerande med hjälp av nyckelord vilket benämns som en ostrukturerad observation då inget 

färdigt observationsunderlag med exempelvis olika teman finns. 

Etiska överväganden 

Inledningsvis vill jag informera om att delar av mitt empiriska material har gjorts tillsammans 

med en tidigare kurskamrat som har avbrutit sina studier. Hon var med vid tre intervjuer, två 

observationer samt vid två transkriberingar. Skriftliga sammanställningar av intervjuer, 

observationer och övrig text har jag själv genomfört. 

  Samtyckeskravet innebär att om en studie involverar minderårig får målsman information 

om studien och de får även skriva under ett samtyckespapper på att de minderåriga får delta 

(CODEX, 2012). Ett samtyckeskrav har blivit underskrivet av de deltagande, utan målsmans 

godkännande, då ungdomarna var över 15 år vilket innebär att de räknas som omyndiga men 

har själva rätten att godkänna eller neka till deltagande i en studie (BRIS, 2010). Informerat 

samtycke innebär att forskaren har en skyldighet att informera deltagaren om vilket syfte 

studien har samt att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när de så önskar utan 

negativa följder (CODEX, 2012). Eftersom deltagarna var mellan 15 - 19 år fick de både 

muntlig samt skriftlig information i form av ett informationsblad som har delats ut till alla 

deltagare och samtliga har skrivit under att de är införstådda med vad deltagandet innebär (se 

bilaga 2 & 3). 

  Eftersom individuella och personliga intervjuer har genomförts är det ur ett etiskt perspektiv 

viktigt att det empiriska materialet behandlas konfidentiellt (a.a. 2012). Det är intervjuarens 

uppgift att se till att intervjuerna och det empiriska materialet förvaras så att ingen obehörig 



 

 

får tillgång till det. Det är även intervjuarens åtagande att se till deltagarnas identitet inte kan 

upptäckas i slutresultatet. De slutgiltiga resultat kommer endast att användas utifrån ett 

forskarändamål, vilket i detta fall är studien. 

  Eftersom intervjumetodik med ungdomar över 15 år har genomförts och det var det 

ungdomarna som själva tog beslutet om de ska delta i studien eller inte är således 

autonomiprincipen ett etiskt övervägande eftersom det ger individerna inflytande och 

delaktighet (Pellmer & Wramner, 2007). Autonomiprincipen innebär att individer resonerar 

medvetet, reflekterande och bestämmande över sig själva och sina egna liv (Held, 1996; 

Pellmer & Wramner, 2007). 

  Forskarens, eller i detta fall intervjuarens, förförståelse bör beaktas och hur förståelsen kan 

påverka datainsamlingen och analysen. Förförståelse är de samlade åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter en individ har. Det kan till exempel visa sig i exempelvis en studies upplägg och 

hur mötena och observationerna genomförs och tolkas (Dalen, 2008). Kärnan i möten handlar 

således om det som händer mellan en individs förförståelse och dess nya erfarenheter som får 

individen att ifrågasätta det den redan vet som i sin tur gör att nya nyanser upptäcks (Thurèn, 

2007).    

Tillvägagångssätt 

Insamlandet av det empiriska materialet började med att kontakt togs med chefen för alla 

fritidsgårdar i en kommun. Information om studien skickades till chefen samt ett par ledare, 

på berörda fritidsgårdar, med en förfrågan om studien kunde genomföras på de berörda 

fritidsgårdarna. Informationen skedde via telefon samt via ett informationsblad som skickades 

via e - post (se bilaga 2). Ungdomarna tillfrågades på fritidsgårdarna om det fanns intresse för 

att delta i studien och skriftlig information gavs (se bilaga 2). Förutom att ungdomarna blev 

informerade att deltagandet var frivilligt och att deras anonymitet skulle garanteras fick de 

information om att intervjuerna skulle spelas in på en bandspelare samt att inspelningarna 

endast används av intervjuaren och att de skulle raderas när studien var genomförd (CODEX, 

2012). Samtliga deltagare instämde till detta. Inför intervjuerna skrevs ett samtyckeskrav 

under av deltagarna, och av intervjuaren (se bilaga 3). Chefen och ledarna för fritidsgårdarna 

har haft insyn i upplägget och varit informerade angående tid och plats för insamlandet av det 

empiriska materialet. 

Data behandling 

Transkriberingen och analysen av de fem genomförda intervjuerna har lästs av intervjuare och 

dess handledare och endast dessa har haft tillgång till materialet, alltså har ingen obehörig har 

haft insyn i processen. I transkriberingarna samt i utförandet av uppsatsen har allt som kan 

avslöja deltagarna identitet raderats vilket ökar anonymiteten för alla inblandade. Eftersom en 

kvalitativ ansats valts används en tolkande roll när analysen av material genomförts. 

Bearbetning och analys av empiri 

En kvalitativ innehållsanalys valdes och är en process som används för att kunna identifiera 

det huvudsakliga innehållet i intervjuer (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008). Allt material 

lästes noggrant igenom från början till slut för att kunna skapa en uppfattning och ett 

sammanhang av texten. Därefter kategorisera texten utifrån de olika livsvärldarna och genom 

att använda citat bibehålls det centrala i innehållet så att ungdomarnas åsikter inte tas ur sitt 

sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). En innehållsanalys används således för att 

bryta ner materialet och finna de centrala bitarna i det empiriska materialet. 

  De vedertagna definitionerna av vad som är demokrati såsom Sveriges riksdag, Statens 

folkhälsoinstitut, Eriksson (2006), Flanagan, Gallay, Gallay, Gill och Nti (2005), Carr (2008) 

samt Arensmeier (2010) används som diskussionsunderlag. 

  Under arbetets gång har ett omedvetet och medvetet synsätt synliggjorts hos ungdomarna 

vilket kan jämföras med Carrs (2008) perspektiv ”thin” och ”thick” och fortsättningsvis i 

studien kommer jag att hänvisa till medvetet och omedvetet perspektiv.   
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Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes och genomförandet av intervjuer samt observationer utfördes på 

två fritidsgårdar. Anledningen till att en kvalitativ ansats valdes istället för en kvantitativa var 

för att personliga och individuella intervjuer och följdfrågor skulle ställas vilket inte är möjligt 

i samma utsträckning i en enkät (Dalen, 2008; Trost, 2010). 

  Validiteten i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen, alltså att upptäcka olika 

fenomen, att tolka och förstå dess omständigheter och att beskriva olika tankesätt eller 

kulturer. Det resultat som forskaren presenterar bör läggas fram på ett sådant sätt att läsaren 

själv kan bilda en egen uppfattning av dess trovärdighet, detta även kallat kommunikativ 

validitet. Vid intervjustudier bör det även finnas en balans mellan valda citat och forskarens 

sammanfattande text för att även det styrka trovärdigheten (Patel & Davidson, 2011). 

  Under intervjuerna fanns möjlighet att kontrollera den utformade intervjuguiden för att se 

om den behövde struktureras om eller utvecklas. Några provintervjuer genomfördes inte på 

grund av att det var svårt att hitta frivilliga att delta i intervju. Avsaknaden av provintervju 

medförde att noggrannheten minskade, och att trovärdigheten kunde ifrågasatts eftersom 

intervjuaren fick anpassa sina frågor under den första intervjun. Dock kan även detta ses som 

en styrka i kvalitativ metod, då det ger en flexibilitet att omformulera och anpassa frågorna 

efter behov (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007).   

  Vid ett intervjutillfälle uppstod en problematisk situation då deltagande trodde att 

intervjuerna skulle genomföras som en mindre grupp samt att allt skulle ta en halvtimme i 

anspråk, medan intervjuaren räknat med individuella intervjuer. Detta missförstånd gjorde att 

intervjuerna fick skyndas på och kortas ner vilket ledde till att inte lika många följdfrågor 

kunde ställas. Situationen gjorde eventuellt att deltagarna upplevde en stress av att delta, 

eftersom de hade andra tider att passa. Angående det språkbruk intervjuaren respektive 

ungdomarna använde sig av, har troligtvis ett representationsdilemma uppstått. Samtidigt som 

intressanta och användbara svar gavs kan ändå frågan ställas om representationsdilemma har 

påverkat resultatet och således analysen av denne (Alvesson & Sköldberg 2009; Åsberg, 

2001). 

  En av styrkorna med vald målgrupp, utifrån ett etiskt perspektiv, låg i ungdomarnas 

självbestämmande att vara deltagande i studien. Ungdomarna, vilka alla var över 15 år, 

behövde nämligen inte målsmans samtycke att delta, utan kunde efter eget initiativ välja att 

tacka ja eller nej. Föräldrar eller andra vuxna var inte involverade i det beslutet. 

  Att utföra studien på fritidsgårdar kan ses som både en styrka och en svaghet. Miljön var 

stundtals stökig och högljudd vilket ibland medförde att både intervju och observation stördes. 

Trots att det var en högljudd miljö så upplevdes ändå ungdomarna som bekväma och 

avslappnade under intervjuerna vilket ses som en styrka då de kände att de kunde i lugn och 

ro reflektera över och svara på frågorna (Trost, 2010). Ytterligare en styrka med valt forum 

kan vara att ungdomarna frivilligt valt att befinna sig på fritidsgårdarna vilket gör att det inte 

upplevs som obligatoriskt som exempelvis en skolmiljö. Platsen som valts för intervjuer kan 

således främja insamlandet av materialet men det är ändå uppbyggnaden av samtalet och 

relationen mellan intervjuar och deltagaren som har inverkan på resultatet (a.a. 2010). 

  Observationerna genomfördes vid olika tillfällen och ungdomarna var nyfikna och undrade 

vad observatören gjorde på fritidsgården. Vid det sista observationstillfället försökte 

ungdomarna läsa fältanteckningarna. Det här medförde att observatören slutade föra 

anteckningar för att undvika att informationen kunde läsas och missförstås av ungdomarna. 

eftersom att ungdomarna kunde uppfatta dessa på fel vis. Det faktum att ungdomarna försökte 

läsa noteringarna har påverkat observationerna genom att allt inte kunde antecknas. 

Observatören fick istället försöka komma ihåg vad som skett och mellan vilka, vilket i sin tur 

gör att resultatet kan bli missledande. Med anledning av detta har inte information från den 

sista observationen tagits med i resultatet. Reflektion i efterhand angående den sista 

observationen är om värdefull data missats, vilket skulle kunnat ändrat resultatet. Då de andra 

observationerna gav rikligt med material, anser jag att den sista observationen kunde 

undvaras, men en reflektion kring bortfallet var ändå nödvändig (Ejlertsson, 2005).   



 

 

  Bandspelare kan underlätta kommunikationen under en intervju så att den som intervjuar kan 

vara mer lyhörd för vad deltagaren har att säga, eftersom denne inte behöver fokusera på att 

anteckna. Vidare kan inspelning av intervjuer öka validiteten då man vid transkriberingen har 

ungdomarnas egna ord och formuleringar som svar på frågorna istället för det som anförts i 

fältanteckningarna (Ejlertsson, 2005). Samtidigt som användandet av bandspelare kan vara en 

fördel i en studie kan det också vara en nackdel eftersom det kan skapa en osäkerhet hos 

deltagaren och denne kan känna sig blyg och otrygg, vilket kan påverka svaren (Dalen, 2008; 

Trost, 2010). Alla deltagande har dock accepterat att intervjuerna spelades in och de var 

medvetna om att deras anonymitet garanteras i uppsatsen vilket kan ha minskat osäkerheten 

och gjort dem tryggar i intervjusituationen (CODEX, 2012). 
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Resultat 
Vid bearbetning av resultatet har flera områden identifierats som centrala för ungdomars 

upplevelser och erfarenheter kring demokrati. I ungdomarnas livsvärldar exempelvis i 

familjen, skolan och vänner samt inom media användning har det visat sig att ungdomarna 

medvetet rör sig inom demokratins värld, vilket framkommer i tabell 1. Det omedvetna 

förhållningssättet kan härledas till offentliga arenor såsom fritidsgårdar samt skolor (se tabell 

1). Även kring medborgarskap och en individs rättigheter upplevde ungdomarna sig inte 

delaktiga eller att det berörde dem. I studien framkom det att ungdomarna har kunskaper om 

demokratiska värden men är selektiva i utövandet av demokrati.   

 

Tabell 1: 

 

Uttryck Upplevelse Medvetenhet Livsvärldar 
Värdesätter inte sin 

egen roll i en 

demokratisk 

kontext. 

 

Ingen upplevelse av 

delaktighet eller 

inflytande. 

Omedveten 

demokrati 
Skola 

 

Värdesätter att få 

sina röster hörda. 

Har kunskap om 

beslutsfattande. 

 

Upplever både 

inflytande och 

delaktighet. 

Medveten demokrati Hemmiljö 

Kan uttrycka sig 

men upplever inte 

att det räcker. 

 

 

Får sina röster hörda 

men känner inte 

delaktighet. 

Omedveten och 

medveten demokrati 

 

Fritid 

Använder ex. 

internet för att göra 

sina röster hörda. 

 

Känner både 

delaktighet och 

inflytande. 

Medveten demokrati Media användning 

Kan inte identifiera 

den demokratiska 

processen i sina 

livsvärldar och 

belyser inte 

begreppet. 

 

Inget kreativt 

tänkande och ser 

inte dess roll i 

samhället. 

Omedveten 

demokrati 
Samhälle 

 

Ungdomarna var medvetet delaktiga i hemmiljö, fritid och i media användning och var 

omedvetet delaktiga i offentliga sammanhang såsom fritidsgårdar och i skola. Det omedvetna 

och medvetna deltagandet som ungdomarna upplevde i olika demokratiska sammanhang i 

deras sociala verklighet skapar kontraster som stundtals gjorde det svårt för ungdomarna att 

reflektera över demokratins betydelse. 

I resultatgenomgången kommer direktcitat från intervjuerna tas upp samt en vidare 

beskrivning av ungdomarnas upplevelser och tankar kommer att belysas. 

 

Skola 

De ungdomar som intervjuades gick på stora samt lite mindre skolor där det var blandade 

åldrar på eleverna. Ungdomar var medvetna att skolorna hade elevråd och en av ungdomarna 



 

 

var själv aktiv i elevrådet. Den ungdom som var aktiv i elevrådet ansåg att det var viktigt att 

få komma med önskemål och att detta tas på allvar. De flesta ungdomarna visste vilka det var 

på deras skola som agerade som elevrådsrepresentanter men de var själva inte aktiva i vare sig 

elevråd eller klassråd men de visste vilken funktion de båda hade samt vad man kan 

åstadkomma och förändra med hjälp av det. 

 

Vi har elevråd å sånt. Elevrådsrepresentanter, från varje klass är det två. Så man 

säger det man vill få sagt till dom, så skriver dom ner det, å när dom har möte 

tar dom upp det å så får vi svar på frågorna (Deltagare 1) 

 

Vi har ju elevråd eller så, om man vill ta upp nåt förslag så kan man gå till dom 

(Deltagare 5) 

 

Alla deltagarna diskuterade kring elevråd och ju mer de reflekterade kring elevrådet desto mer 

tveksamma blev de. Ungdomarna menade att deras önskemål inte alltid blir uppfyllda men de 

upplevde att om de uttryckte mindre önskemål blev det uppmärksammat. 

 

Nej det vet vi inte riktigt. Jag sitter själv med i elevrådet, så där tar vi upp grejer, 

vissa grejer går ju fram men andra, ja andra går inte (Deltagare 4) 

 

Jag vet faktiskt inte, kanske att dom tar våra åsikter på allvar, elevkåren å sånt, 

elevrådet. Att vuxna i skolan tar, vad heter det, på allvar. Det finns vissa frågor 

som bara slumpas så de bara kastas, de tycker inte att det är allvarligt (Deltagare 

3) 

Under intervjuerna diskuterades lärarna och om de är lyhörda angående ungdomarnas 

önskemål och om klasskamraterna samtalade om dessa önskemål. De flesta svarade att det var 

ett bra diskussionsklimat i deras klasser men en av deltagarna ifrågasatte detta och nämnde 

könsfrågan där deltagaren menade att killarna tog mer plats än tjejerna och således påverkar 

beslutsfattandet. 

 

Ja, alla märker inte det, oftast är det bara killarna. Det är ju inte så många tjejer 

o det är inte alla killarna heller. Vissa tar väl typ större plats än andra när det 

gäller sånt (Deltagare 4) 

 

Vid observationstillfällena noterades att ungdomarna var verbala och verkade bekväma med 

varandra oavsett ålder, kön eller bakgrund, dock var de äldre lite mer högljudda än de yngre 

och det var en märkbar skillnad när de äldre ungdomarna var på fritidsgården. Denna skillnad 

syntes ibland killarna och inte ibland tjejerna som överlag tystlåtnare och de syntes och 

hördes inte i samma utsträckning. De gånger som ledarna fick gå mellan ungdomarna och 

stoppa ett eventuellt bråk eller bara för att lugna ner stämningen på fritidsgården, handlade det 

om killarna och inte tjejerna. Således kunde könsskillnader urskiljas men utspelades mellan 

ungdomarna och inte mellan de unga och de vuxna. 

Hemmiljö 

Ungdomarna berättade att de fick tillräckligt med information om samhällsfrågor och en 

möjlighet att diskutera aktuella ämnen i hemma. Vidare var ingen av ungdomarna engagerade 

i diskussioner kring aktuella ämnen i sina hem, men kände ändå att det var nöjda och att de 

inte hade något behov av det. Ungdomarna var ense om att de hade andra diskussionsämne 

om deras vardag som de diskuterade hemma vilket gjorde att aktuella ämnen runt om i 

världen hamnade lite i skymundan. 
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Alltså när det är val då brukar dom gå å rösta. Men annars gör dom ingenting. 

Dom kolla på nyheterna ibland, bara han sa så å han sa si. Ingenting kommer 

hända ändå, så stänger han av tv:n å går därifrån (Deltagare 1) 

 

Det är mest min mamma å pappa som diskuterar det, jag bryr mig inte så mycket 

å min lillebror bryr sig inte så mycket. Ibland sitter jag med min mamma å 

pappa å diskuterar. Dom sitter ju på, känner du till Al Jazira? Dom sitter å ser på 

den för att följa det som pågår, så dom är väldigt intresserad av politik, tvärtom 

mig. Jag är inte ett dugg intresserad alls av politik. Ibland när jag vill fatta nåt så 

går jag och frågar dom å så (Deltagare 3) 

 

Ungdomarna ansåg att de var delaktiga i sina familjer och de var tillfreds med detta. Vidare 

ansåg ungdomarna att deras familj inte hade en huvudperson som bestämde över deras 

gemensamma aktiviteter utan istället kände ungdomarna att de var delaktiga i familjebeslut. 

Fritid 

Vid intervjuerna reflekterade ungdomarna över sin fritid och de var ense om att skolan tog 

upp en stor del av deras fritid i och med att de hade mycket läxor och dessutom hade 

ungdomarna olika fritidsintresse såsom musik eller sport vilket också påverkade i vilken 

utsträckning ungdomarna spenderade tid på fritidsgårdarna. 

 

Typ, ja e här veckan, efter skolan, så fort dom har öppet så brukar jag va här 

(Deltagare 1) 

 

JA, faktiskt, det är som ett andra hem för mig. Jag kommer hit, det händer roliga 

saker, personalen här är jätte trevliga och, ja, man kommer in och spelar in lite. 

Ritar också, spelar in lite med kompisar (Deltagare 3) 

 

Äh, jag är ju inte jätte ofta här men äh, ibland, lite då och då (Deltagare 5) 

 

På de båda fritidsgårdarna var det blandade åldrar på ungdomarna och de spenderade 

varierande tid på plats. På en av fritidsgårdarna var det både killar och tjejer, medan det på 

den andra fritidsgården var till mestadels killar. Ungdomarna aktiverade sig genom att spela 

bandy, sjunga och spela på instrument, diskutera med ledarna, titta på tv samt spela datorspel. 

Ungdomarna berättade att när de inte spenderar tid på fritidsgårdarna så utövade de  någon typ 

av fritidsaktivitet exempelvis sport, rita eller musik. 

 

Jag brukar sitta hemma å skriva låtar å sånt, annars är jag ute med vänner bara 

(Deltagare 1) 

 

Jag gillar typ, rita å sånt det är det jag gillar från själen (Deltagare 3) 

 

Ungdomarna var osäkra på vilka som hade beslutsfattandet på fritidsgårdarna eller om det 

fanns någon ledare som bestämde över specifika delar. Vidare såg ungdomarna ledarna som 

en ansvarsfull vuxen men de var osäkra på huruvida dessa hade något ansvar över beslut som 

togs. 

Personalen, eller ja vet faktiskt inte (Deltagare 1) 

 

Äh, nej, det vet jag inte riktigt. Det är nog ingen så här direkt (Deltagare 5) 

 

Även om ungdomarna inte kunde redogöra för vem som hade inflytande, ledarna eller dem 

själva, så ansåg de att gemenskapen mellan dom själva och ledarna och den ömsesidiga 

respekten var en av faktorerna till varför de spenderade tid på fritidsgårdarna. 



 

 

 

Ja. Så mycket jag respekterar dom, som respekterar dom mig (Deltagare 2) 

 

Vuxna människor förstår inte ungdomar. Det har alltid varit så och det kommer 

alltid att vara så, men ja jag blir faktiskt rätt bra bemött. De flesta vuxna beter 

sig alltså som unga. Det är inte så svårt att ha kontakt med dem. Jag har respekt 

för vuxna människor därför dom har gått igenom mycket mer i livet än vad vi 

har gått igenom. Dom har en typ erfarenhet av livet så man lär sig mycket av 

dom (Deltagare 3) 

 

Ungdomarna visste således vilken roll de vuxna hade i deras liv och även om de inte alltid var 

eniga i de vuxnas resonemang så upplevde de en stor tillit och samhörighet. Vid frågan om 

önskemål tas på allvar av de vuxna var ungdomarna eniga om att deras åsikter blev 

uppmärksammade. 

Medianvändning 

I både intervjuerna och observationerna kunde det noteras att deltagarna var intresserade av 

att lyssna på musik samt att skapa sin egen musik eller så var de aktiva i någon typ av 

sportutövande. Utöver dessa intressen så var ungdomarna involverade i någon form av media, 

där tv och datorer var det centrala i ungdomarnas vardag och när ungdomarna inte aktivt 

använde sig av media diskuterade de teknologin och dess för- och nackdelar. 

  

Ja det är jätte bra med internet alltså det har hjälpt oss jätte mycket. Alltså, att 

det har gjort livet lättare kan man säga och världen till en liten by kan man säga 

(Deltagare 3) 

 

Ungdomarna som blev intervjuade hade tillgång till internet i hemmet i form av datorer samt 

via sina telefoner. De ungdomar som intervjuades sa även att de hade allt i mobilen och att de 

var ständigt uppkopplade och var därför inte i något behov av en dator. Frågan om vad 

ungdomarna gör när de är uppkopplade besvarades med att Facebook och skolarbete tog upp 

deras tid på internet. 

 

Aftonbladet, king size magazine, alltså jag läser lite såna här musikbloggar å 

sånt. Å kollar på youtube kanske lite hur, lite typ ritnings-tutoriols typ hjälp. Hur 

man gör det å det. Och varför, försöker hitta svar på mina frågor. Typ man är 

nyfiken på av vem va Che Guevara till exempel så går man in å bara, läser om 

honom å så hittar man att han var en häftig människa å sånt (Deltagare 3) 

 

Oftast Facebook. Jag kollar på andras inlägg o bilder o sånt (Deltagare 5) 

 

Ungdomarna ansåg att media var en positiv del av deras liv och de spenderade en stor del av 

sin tid med att aktivt använda sig av eller diskutera media användning. De reflektioner som 

ungdomarna hade kring media och hur det används i samhället berörde inte 

demokratibegreppet nämnvärt, utan handlade istället om teknologin i sig, alltså vilken typ av 

telefon de ville ha eller ansåg att andra skulle använda sig av. 

Samhälle 

Betydelsen av demokrati var inget som ungdomarna tog upp direkt, men när de diskuterade 

sina livsvärldar gick ungdomarna in på vad demokrati betydde för dem. 

 

Demokrati är att min åsikt räknas med dom andra. Att min frihet med de andra 

räknas som något viktigt, och min åsikt som något viktigt och en del av 

samhället, det är vad demokrati handlar om eller hur, man måste vara enade om 
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en åsikt för att det ska bli demokrati så, ja, demokrati är friheten att uttrycka sig 

själv (Deltagare 3) 

 

Att alla är lika mycket värda och att alla ska, alla få va med å bestämma om hur 

det ska va och hur det ska styras, och frihet (Deltagare 2) 

 

När ungdomarna pratade om samhället och vilka röster som blir hörda svarade de gemensamt 

att det är deras röster som är det centrala. Även vid observationstillfällen upptäcktes en vilja i 

att bli hörd och att ungdomarna inte var skygga i att uttrycka sig. 

 

Det är väl folkets. Alltså våra röster som gäller, tror jag (Deltagare 2) 

 

Ibland får man vara med å bestämma, då brukar det faktiskt bli bra (Deltagare 1) 

 

Ungdomarna pratade kortfattat om skillnader mellan Sverige och andra länder runt om i 

världen och den typ av demokrati som utövas i andra länder än Sverige men det var en 

deltagare som reflekterade över problematiken och denne pratade om vikten av att ha en åsikt 

och tas på allvar. 

 

Alltså i jämförelse med de nio miljoner som bor i Sverige så kanske, det är väl 

en på miljonen kan man säga att man, att min åsikt räknas. Det handlar ju om 

valfusk å sånt. Jag tror att allas röster går till spillo. Men jag tycker inte att det är 

så mycket valfusk här i Sverige, det är mest i andra länder.  Så dom får vara kvar 

i makten. Dom gillar inte att släppa stolen dom är fastklistrade i stolen o till slut 

så förvandlas landet från en demokrati till en diktatur så, på ett ögonblick. Utan 

att nån märker det. Och var går alla röster då? Dom går åt spillo, det är ingen 

som räknar dem eller någonting. (Deltagare 3) 

 

Utöver ovannämnda ungdom, var det ingen som tog upp medborgarskap eller individens 

rättigheter som centralt i samhället och ungdomarna visade ingen önskan av att ta del av en 

demokratiprocess. Samtidigt så upplevde ungdomarna att deras röster hade betydelse i 

samhället och att de kunde uttrycka sig som dom själva ville både med hjälp av kläder eller 

fritidsintressen.   

 

Faktiskt. Alltså på sätt å vis så, får man vara den man vill. På min skola får man 

vara den man vill, kom så ser du alla färger av människor, människofärger kan 

man kalla det. Man ser ju alltså många personligheter (Deltagare 3) 

Sammanfattning 

Ungdomarna visade under intervjuerna och observationerna både ett omedvetet och ett 

medvetet synsätt på demokrati. I ungdomarnas närområde, hemmiljö och inom media 

användning hade de en medveten syn då de ansåg att det hade inflytande och delaktighet i 

deras sociala verklighet. I skola och i samhället hade de en omedveten syn då de eftersträvade 

delaktighet och inflytande men reflekterade inte om huruvida de själva passade in i den 

demokratiska sfären. Samtidigt värderade ungdomarna att få sina röster hörda och uttryckte en 

önskan om mer delaktighet i sina respektive skolor. På ungdomarnas fritid fanns det både 

omedveten och medveten demokrati då de ibland vänner upplevde den medvetna 

delaktigheten och inflytande och värderade dessa högt. När de sedan befann sig på 

fritidsgårdarna hade de en önskan om att få göra sina röster hörda men det var inget de aktivt 

försökte förändra utan de accepterade att det fanns någon som bestämde och tog besluten åt 

dem. Den omedvetna demokratin i ungdomarnas livsvärldar gjorde att de kände ett 

utanförskap i den demokratiska processen och de upplevde en maktlöshet inför samhällets 

demokratiska arena. 



 

 

  Könsskillnader kunde urskiljas men utspelades inbördes bland ungdomarna och inte mellan 

de unga och de vuxna. Killarna tog mer plats rent verbalt och tjejerna upplevde en 

maktförskjutning då killarnas önskemål blev mer åhörda på grund av att de inte hade några 

problem med att säga vad de tyckte. 

  I sin hemmiljö upplevde ungdomarna att de själva var en del av beslutsfattandet och att deras 

åsikt hade stor betydelse, därmed den medvetna demokratin då ungdomarna upplevde 

delaktighet och inflytande och var en del i skapandet av densamma. En av anledningarna till 

att ungdomarna inte kände ett behov av att vara aktiva i en demokrati eller skapa bättre 

förutsättningar för sig själva var att de upplevde att demokrati var ett vetenskapligt begrepp 

som inte hade någon förankring i deras livsvärldar. De hade demokrati på olika nivåer i sin 

vardag vilket de också eftersträvade och var noggranna med att bibehålla men kunde inte 

överföra den demokratin till alla delar av deras liv. Sammanfattningsvis var ungdomarna väl 

insatta i vad som definierar en demokrati men de hade inte redskapen att använda sig av 

kunskapen för att skapa delaktighet samt inflytande i alla sina livsvärldar. 
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Diskussion 
Studien syftar till att undersöka ungdomars upplevelser och erfarenheter av demokrati. 

Tillvägagångssättet att kommunicera med de unga resulterade i ett empiriskt underlag som 

påvisade både en medveten och en omedveten demokrati i ungdomarnas livsvärldar. Som 

tidigare nämnt visade sig den omedvetna demokratin i skolor och på fritidsgårdar där de unga 

upplevde att de inte hade en bestämmanderoll utan att de vuxna tog besluten åt dem och de 

kunde därmed inte se sin egen roll i kontexten utan de upplevde ett utanförskap. 

Den medvetna demokratin tog sitt uttryck i hemmiljön, fritiden och via medieanvändning där 

ungdomar värderade delaktighet och inflytande och såg det som en självklarhet att de hade en 

central roll i beslutsfattandet. 

 

Vad anser ungdomar att demokrati, delaktighet och inflytande innebär? 

För ungdomarna i studien innebar demokratibegreppet två skilda saker beroende på vilka 

arenor som diskuterades. Vid diskussion kring samhälle kom frågan om valdeltagande och 

rösträtt upp och vad som förväntas av ungdomarna i vuxenlivet men samtidigt resonerade 

ungdomarna om demokrati som friheten att uttrycka sig själva. Ungdomarna förklarade 

således va de ansåg förväntades av dem men de kunde även reflektera kring vad de förväntade 

sig av samhället nämligen att få sina röster hörda och att vara en del i beslutsfattandet i deras 

närmiljö. Vidare ansåg även ungdomarna att de hade begränsad delaktighet på specifika 

arenor såsom skolan och på fritidsgårdar. Tidigare studier har påvisat en positiv ökning av 

ungdomars upplevelser av inflytande men samtidigt har det även framkommit att ungdomarna 

inte vill ha inflytande eftersom de anser att de inte har tillräcklig  kompetensen och därför 

lämnar de över besluten till de vuxna (Skolverket, 2011). Det faktum att ungdomarna i studien 

ansåg att ledarna och rektorerna tog besluten åt dem visar på ett ”thin” perspektiv eftersom de 

upplevde en maktförskjutning där de vuxna bestämde åt dem och inte med dem (Carr, 2008). 

Enligt skolverket (2011) är skolans roll i ungas livsvärldar att främja kunskaper samt att 

hjälpa ungdomar att utveckla förmågan att formulera tankar och uppfattningar. Resultatet i 

studien visar på två perspektiv kring ungdomarnas resonemang,”thin”  och ”thick” och det 

senare visar sig i detta fall i ungdomarnas reflexiva tänk kring inflytande och att få sina röster 

hörda och på så vis ha en delaktig  plats i samhället (Carr, 2008).  Således kan de båda 

perspektiven härledas till en omedveten och en medveten syn kring demokrati beroende på de 

olika arenorna i ungdomarnas livsvärldar.   

 

Hur ser relationen ut mellan hälsa och demokrati i ungdomarnas livsvärldar? 

Ungdomarna ansåg att delaktighet och inflytande var centralt för dem och att det påverkade 

deras syn på både de vuxna samt hur deras egna roll tar sitt uttryck i samhället. Genom att 

ungdomar kan uttrycka sig med hjälp av media samt få kunskap, skapa relationer och på så vis 

bygga upp ett självförtroende kan den individuella hälsan öka (Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Även det faktum att ungdomarna upplevde en medvetenhet i sina familjer samt att de 

kände sig delaktiga, som kan återses i tabell 1, kan öka ungdomarnas demokratiska 

engagemang vilket de kan använda som resurs i skapandet av hälsa (Gniewosz, Noack och 

Buhl, 2009; Pellmer & Wramner, 2007). 

 

Hur skapas hälsa i en demokratisk kontext? 

Friheten att uttrycka sig själva såg ungdomarna som central i frågan om demokrati och de 

värderade högt att de kunde vara sig själva och få uttryck för sina tankar och känslor genom 

exempelvis musik eller idrott. Önskan av att vara delaktiga i närmiljö samt ungdomarnas 

engagemang i olika aktiviteter och dess betydelse för dem visar på begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet där ungdomarna är en del av samhället och där de inte upplever 

utanförskap. Upplevelser av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan öka  den 

reflexiva sidan hos individer eftersom de med hjälp av reflektion kan se demokratins 

betydelse i alla livsvärldar samt hur det påverkar denne (Antonovsky, 2005; Evans, 2007). 

Quennerstedt (2006) tar vid då han anser att individer bör ges möjligheten att kunna lära sig 



 

 

att begripa, hantera och finna mening i det de gör genom ett aktivt deltagande i sin närmiljö. 

Författaren använder exempel genom att diskutera olika skol aktiviteter som kan skapa ett 

salutogent hälsotillstånd för individen om denne är delaktig i beslut samt förstår dess innebörd 

i deras egna kontext. Genom att informera, diskutera och aktivt engagera sig i samhället kan 

således en jämställd situation skapas där demokrati inte endast är till för några utan finns 

tillgängligt för alla individer oavsett kön eller ålder vilket också skapar en situation där 

ungdomars åsikter är en resurs i samhället (Arensmeier, 2010; Prop. 2009/10:55). Alltså kan 

ungdomar genom aktiva diskussioner kring aktuella och politiska ämnen och med hjälp av 

sina intressen göra sina röster hörda vilket kan resultera i personlig utveckling och reflektion 

kan skapas kring den personliga hälsan och olika livsval (Quennerstedt, 2006). 

 

Hur skapas delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle? 

Lärandet kan användas som ett redskap till delaktighet och inflytande då det är en livslång 

process som följer människor genom hela livet och dess situationer, alltså lär individer sig 

olika uttryckssätt i möte med andra vare sig det är i ”verkligheten” eller i en social medieform 

(Jans, 2004). Egidius (2009) och Carr (2008) betraktar lärandet som åtkomligt och inte 

beroende av en speciell situation eller kategori utan utifrån ett individbaserat synsätt. Om 

lärandet däremot inte ser till individen kan enskilda personer missas och på så vis kan lärandet 

bli en tyngd och ett bekymmer för individen istället för en möjlighet vilket motverkar 

skapandet av identitetsprocess såväl som hälsa (Ryen, 2004). Vidare innefattar lärande 

kommunikation och att uppmärksamma individer på olika arenor, både de som lär och de som 

lär ut (Egidius, 2009; Carr, 2008). Egidius (2009) anser att kommunikation ger ett reflexivt 

sinne hos individen som inte är logiskt tänkande utan är istället att argumentera med sig själv 

och andra. Vidare anser författaren även att reflektion är en resurs och ett sätt att få igång en 

individs fantasi. Habermas (1996) tar vid då han anser att samtal och dialog är en 

förutsättning för att kunna nå ett ömsesidigt tänkesätt och på så vis utveckla varandras syn på 

de företeelser som diskuteras. Detta tillvägagångssätt kan ses som kommunikativt handlande 

vilket innebär att individer argumenterar och mot argumenterar för att komma fram till ett 

beslut som grundas på ömsesidig förståelse, vilket börjar i en dialog och genom reflektion 

(Habermas, 1996). Reflektion är således en process som sker i samband med möten och med 

hjälp av kommunikation, för det är när man samtalar och interagerar med andra som en 

individ får en chans att ifrågasätta den kunskap denne besitter och även det är en 

lärandesituation som kan ligga till grund vid utvecklandet av delaktighet och inflytande i en 

demokratisk process. 

 

På vilket/vilka sätt tar det sig uttryck i ungdomarnas vardag? 

Det empiriska materialet påvisade ett intresse från ungdomarnas sida att vara involverade och 

engagerade på och i såväl fritidsgårdarna som deras fritid. Ungdomarna upplevde att de kunde 

uttrycka sig via sport, musik och socialt umgänge och därigenom finna en sfär där de kunde 

vara sig själva på sina egna villkor. Ungdomarna upplevde även fritidsgårdarna som ett forum 

där de fann respekt mellan dem själva och de vuxna vilket också gjorde att de kände sig 

trygga att kunna uttrycka sig både genom olika aktiviteter men även i samtal (Habermas, 

1996). Ungdomarnas intressen gjorde att de upplevde delaktighet och inflytande i sin vardag 

och genom detta påvisade ungdomarna ett ”thick” perspektiv som enligt dem själva var 

positivt för deras hälsa (Carr, 2008). 

 

Sammanfattningsvis kan upplevelsen av demokrati i ungdomarnas livsvärldar manifestera 

sig på olika vis då ungdomarna är mer medvetna om sina rättigheter i sin hemmiljö medan de 

i samhället inte ser sin egen roll vilket skapar en omedveten demokrati då de är en del av 

beslutsfattandet men har inte redskapen att använda sig av detta forum för att få sina röster 

hörda. Vidare kan också utökandet av livsvärldar problematiseras då media användning är 

vanligt förekommande bland ungdomar. Med dagens globalisering och 

kommunikationsteknologi i åtanke, kan frågan ställas om ungdomar är övervägande mer aktiv 
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på sociala medier än i ”verkligheten” och om det påverkar deras sociala förmågor samt 

sociala nätverk och hur det påverkar ungdomars identitetsskapande? Ökade möjligheter för 

individer att få information ger människor en möjlighet att välja om de vill vara engagerade 

eller inte, alltså är det upp till var och en att avgöra om de vill vara en informerad och delaktig 

medborgare. Med teknologin och allt det medför borde det alltså vara upp till var och en om 

de vill vara en aktiv medborgare eller inte. Om informationen finns men individer väljer att 

inte använda sig av den, kan det då vara att ungdomar idag är villiga att som Lindberg (2011) 

säger, ”vara beredda att sälja sina demokratiska rättigheter för en mindre summa pengar”.  

Ungdomarna har rätten att avsäga sig demokrati och de mänskliga rättigheterna och 

yttrandefriheten stödjer deras rätt att säga vad de tycker och även om skolan och samhället 

skulle införa insatser som lyfter demokratifrågan ytterligare, betyder det att det skulle bli 

någon skillnad? I en globaliserad värld där individualiseringsprocessen påverkas av yttre 

faktorer, som inte bara finns i individers lokala miljö, möts ungdomar av många intryck 

dagligen vilket kan göra att de blir mer medvetna om deras rättigheter och därför väljer att 

inte vara engagerade. Om det nu är upp till varje individ att välja hur de använder sina 

rättigheter, vilket kan vara att välja att inte rösta eller vara delaktig, är då inte frågan hur 

samhället kan förhålla sig till denna nya dimension? Hur ska samhället acceptera att det finns 

individer som vill stå utanför den demokratiska processen och ändå vara en del av denna? 

Deltagarna i studien var både omedvetna och medvetna om demokrati i sin vardag och de var 

bekväma med detta, men det betyder inte att de är beredda att sälja sin demokrati då 

inflytande och delaktighet var oerhört viktigt för dem eftersom det gav dem lika rättigheter 

och en chans att göra sina röster hörda. Med andra ord upplevdes demokrati som en rättighet 

med högt värde och något som ungdomarna inte ville leva utan, men samtidigt var de inte helt 

medvetna om den demokrati som finns i hela samhället. Alltså upplevde ungdomarna 

demokrati i de olika livsvärldarna men de hade en annan benämning av denne, när 

diskussionen kring delaktighet, inflytande och att göra sin röst hörd kom på tal hade alla 

ungdomar en åsikt och var engagerade men begreppet demokrati tyddes vara abstract för dem 

och de upplevde att begreppet inte hade någon större betydelse i deras livsvärldar. För 

framtida studier anser jag att det hade varit intressant att undersökas samhällets syn på de 

individer som väljer att stå utanför den traditionella demokratin där fokus i studier bör vara de 

vuxnas normer, värderingar samt ansvar gentemot ungdomarna. Slutligen bör det med 

teknologins utveckling bli lättare för ungdomar att vara nyfikna, att reflektera och kritiskt 

granska all den information de möter dagligen i samhället, samtidigt som de värnar om sin 

personliga sfär, och att de aldrig slutar att lära sig, för det kan vara nyckeln till en kritisk, 

reflekterande medborgare i en demokratisk kontext. 

Folkhälsopedagogisk relevans 

Det demokratiska begreppet är en av grundstenarna för att individer ska känna delaktighet och 

inflytande i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Detta anser jag är viktigt bland 

ungdomar eftersom det syftar till att öka individens självständighet samt medvetenhet om sina 

egna rättigheter. Rättigheter och inte endast skyldigheter bör därför genomsyra vårt 

demokratiska samhälle. Jag anser att begreppet demokrati kan ha en avgörande roll eftersom 

synen på makt samt rättvisa kan vara ojämlikt i skolan mellan ungdomar och de som har 

makten. Frågan om huruvida demokratiska beslut efterlevs i samhället och är en betydande 

faktor för ungdomarnas framtida känsla av delaktighet och inflytande i samhället. 

  Folkhälsopedagoger kan, enligt mig ha en roll i arbetet för att öka ungdomars känsla av 

delaktighet och inflytande i samhället. Detta genom att yrkeskategorin kan fungera som 

inspiratörer, informationsspridare samt att göra ungdomars röster hörda i samhället. För att 

detta ska vara möjligt krävs dialog och samarbete i de livsvärldar där ungdomar vistas, 

exempelvis skola och fritidsgård. Genom att vara ute i fältet och synliggöra ungdomars 

rättigheter skapas även empowerment åt folkhälsopedagoger och legitimitet inom området. 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Demokrati kan innebära flera olika aspekter som kan variera beroende på olika uppfattningar i 

världen, men enligt Sveriges riksdag är människors lika värde och rättigheter grundläggande i 

en demokrati. Hur ser det då ut för dagens ungdomar som växer upp i den svenska 

demokratin? Författaren Staffan I Lindberg menar att ungdomar idag är villiga att sälja sin 

demokrati eftersom den inte har något värde för dem. Med denna syn, är det ändå möjligt att 

ungdomar idag utövar en omedveten demokrati trots deras svaga tilltro till demokrati? 

  Slutsatsen i denna studie blir att ungdomar idag upplever att demokrati har en betydande roll 

i deras livsvärldar men att de inte alltid är medvetna om det. Ungdomarna som deltog i 

studien utövade en omedveten demokrati men såg ingen betydelse eller hur det kunde ha en 

central roll i deras liv. Det medvetna utövandet av demokrati skedde i ungdomarnas hemmiljö 

och ibland deras vänner och detta var något som de värderade högt eftersom de alla ansåg att 

de ville göra sina röster hörda vilket syftar till ett ”thick” perspektiv. Den omedvetna 

demokratin som kan ses som ett ”thin” perspektiv, skedde på skolor och fritidsgårdar där 

ungdomar inte uppmärksammade sin delaktighet eller inflytande. Ungdomarna menade att 

rektorer och ledare var de som bestämde vilket gjorde att ungdomarna inte tog plats i den 

demokrati som fanns i deras vardag. 

  Eftersom ungdomarna värderade att få sina röster hörda, var det viktigt för dem att ha en 

trygg grund att stå på i sina hem och ibland vänner. I sin hemmiljö kände ungdomarna att de 

kunde vara sig själva och vara delaktiga i de beslut som togs, vilket ungdomarna värderade 

högt. Delar av det som behövs för att uppnå Känslan av sammanhang fanns alltså i deras 

hemmiljö men inte på skolor och fritidsgårdar vilket skapar en problematik. Problematiken är 

att dessa ungdomar, som var över 15 år, snart ska göra sitt inträdde i vuxenlivet utan att känna 

sig delaktiga eller att de har något inflytande. Frågan jag ställer mig, efter denna genomförda 

studie, är om ungdomarna kan finna sin plats i den demokratiska processen som finns i dagens 

samhälle och hur skapas morgondagens demokratiska medborgare? Är det genom att låta 

ungdomar få utrymme att uttrycka sina åsikter, vare sig de är för eller emot demokrati, eller är 

det genom att lyfta demokratifrågan på ett mer synligt vis i samhället? Jag anser att en 

kombination av de båda, alltså att ha lite ”krav” men samtidigt acceptera att inte alla 

ungdomar är villiga att delta i en demokrati, kan vara en del av lösningen. Kanske är det så att 

det tillhör ungdomsårens ifrågasättande och ”revolt” emot samhället och att det är en process 

som leder dem in i vuxenlivet och som hjälper att utveckla en reflekterande ådra. Alltså kan 

deras motstånd och som Lindberg menar, deras vilja att sälja sin demokrati vara övergående 

och bli en resurs för ungdomarna senare i livet eftersom det ger dem en djupare förståelse av 

vad demokrati är och deras egna roll i samhället. 

  För vidare forskning anser jag att jämställdhet bland kön, klass och etnicitet i en demokrati 

hade behövts belysas ännu mer för att få bukt med de bekymmer som finns i samhället. Även 

en studie kring hur det blir i framtiden kring demokrati, alltså om dagens ungdomar som är 

villiga att sälja sin demokrati ändrar sig när de kommer ut i vuxenlivet eller behåller de sina 

åsikter, hade varit intressant och viktig att genomföra. 

  Är då dagens ungdomar villiga att sälja sin demokrati? Jag anser att svaret är både ja och nej. 

Ingen individ kan veta hur framtiden ser ut men troligtvis har den svaga tilltron till demokrati 

funnits vid flera tillfällen i historien och kan det vara så att med hjälp av dagens teknologi gör 

ungdomar sina röster hörda desto mer i jämförelse med hur det varit tidigare. Om så är fallet 

går det emot Lindbergs uttalande eftersom det betyder att ungdomar idag ser ett värde i att 

utnyttja sina rättigheter och utför demokrati i sin vardag, genom att göra sina röster hörda, 

oavsett vilken åsikt de än må ha. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Beskrivning av projektets syfte. Information om att deltagande är frivilligt och att personen 

får avbryta närhelst denne vill. 

 

Inledning 

- Vill du berätta lite vem du är? 

 

Fritiden 

-Spenderar du mycket av din fritid här på fritidsgården? 

-Vad tycker du om att göra här? 

-Brukar ni ha speciella aktiviteter ibland? 

-Vem är det som bestämmer här? 

-Får du vara med och påverka vilka aktiviteter som ni vill ha/vad ni ska göra? 

-Om du skulle komma med önskemål, hur tror du det skulle tas emot? 

-Vad gör du på fritiden när du inte är här? 

 

Samhälle 

- Hur upplever du att bo i ditt område? 

- Vems/vilkas röster anser du får mest utrymme när det gäller att påverka saker i samhället? 

-Tycker du att du och dina kompisar får utrymme till att göras hörda? 

-Tycker du att man får vara den man vill? I klädstil/uttryckssätt? 

-Hur tycker du att vuxna personer behandlar dig och dina kompisar? 

- Hur stort förtroende har du för vuxenvärldens representanter, såsom 

fritidsledare, lärare? 

 

Skola 

-Hur tycker du att det är att gå i skolan? 

- Vem/Vilka är det som bestämmer i skolan? 

-Får du på något vis vara med och bestämma över det som sker i skolan? 

-Vad skulle du vilja att ni som elever fick vara med och påverka? 

-Kan du komma med förslag som det känns som att de i skolan lyssnar till? 

-Gör lärarna något för att underlätta för er elever så att ni kan vara med och påverka? 

-Händer det något med de önskemål ni tar upp? 

-Finns det några som inte är med och påverkar? 

-Känner du att det du säger är viktigt? 

 

Sociala medier 

 -Har du tillgång till internet i hemmet? 

-Vems dator är det? Hur många datorer har ni? 

-Vad gör du på internet? 

-Pratar du med folk över nätet? 

-Gör ni nåt gemensamt där? 

 

Hemmet 

-  Vilka är ni i er familj? Syskon, föräldrar.. 

-  Vad gör dina föräldrar? 

 -  Är någon av dina föräldrar delaktiga inom någon förening eller i politiken? 

- Hur tror du att det har påverkat dig?   

-Vem är det som bestämmer i ert hem? 

-Får du vara med och bestämma i familjens beslut? 
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-Har du stöd hemma i det du gör på din fritid? (Om informanten är aktiv). Hur? 

 

Framtiden 

-  Är det viktigt att ha inflytande i samhället? 

-  Har du någon gång upplevt att du påverkat en händelse/situation/beslut? I så fall kan du 

beskriva den? 

-  Hur ser du på framtiden? 

-  Hur kommer det sig att din framtidstro ser ut som den gör? 

-  Vad gör du om tio, tjugo eller trettio år? 

 

Avslut 

-  Är det något som du under samtalets gång kom att tänka på och vill prata mer om? Nåt som 

intresserar dig? 

Är det något jag missat som du vill lägga till? 

 

I så fall tackar jag så mycket för ditt deltagande! 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 

 

Informationsblad 

 

Information om examensarbete 

 

Jag är student från Kristianstad högskola som under läsåret 2011- 2012 kommer att skriva mitt 

examensarbete som handlar om hur demokratibegreppet uppfattas av ungdomar. 

 

Anledningen till att jag vill veta mera om detta är att jag vill göra ungdomars röster hörda 

angående känslan av delaktighet och inflytande i samhället. 

 

Till examensarbetet kommer jag att göra en undersökning. Undersökningen innebär att jag är 

med på fritidsgården vid några tillfällen, där jag för fältanteckningar. Jag kommer även att 

göra intervjuer med ungdomar vilka jag kommer att spela in ljudet på bandspelare. Jag undrar 

om du ställer dig positiv till att delta i min studie. Medverkan är helt frivillig och du har också 

rätt att när som helst under forskningsprocessen avbryta din medverkan utan att ange skäl för 

detta. 

 

Din konfidentialitet garanteras, alltså att ingen utom jag kommer att veta vem som sagt vad 

under intervjun. Studien handlar inte om att analysera de som deltar som individer. Eventuella 

direktcitat i forskningsrapporten kommer också att förses med påhittade namn. Vidare 

kommer jag inte att uppge vid vilken fritidsgård undersökningen gjorts. Min undersökning 

kommer helt att följa de forskningsetiska principer principerna enligt svensk lag om forskning 

kopplat till människor (2003:460). 
 

Vid frågor kontakta Ann Olsson på ………   

 

Med vänliga Hälsningar 

 

Ann Olsson 
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Bilaga 3 
 

 

Samtyckeskrav 

 

 

Jag har fått information om EXAMENSARBETET KRING DEMOKRATI och är 

medveten om att medverkan är frivillig samt att jag har rätt att när som helst under 

forskningsprocessen avbryta medverkan utan att ange skäl för detta. 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i projektet 

 

 

Jag avböjer deltagande i projektet 

 
Sätt kryss i tillämplig ruta 

 

 

 

 

Namn:____________________________________________ 

 

 

Ålder:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ________________________________ 

Namnförtydligande: Ann Olsson 
 

 

 


