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SAMMANFATTNING 

Barn och ungdomar som får vara med och bestämma i frågor som rör dem får en bättre hälsa 
jämfört med dem som inte får det. Att alla ska känna att de kan vara delaktiga och ha 
inflytande är också en viktig grundsten för att samhället ska fungera.  
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan elevernas 
vilja till delaktighet och inflytande i Östersund och föräldrarnas utbildningsnivå, deltagande i 
föreningsverksamhet och om det fanns någon könsskillnad samt oddsen för elevernas vilja 
till delaktighet och inflytande. Metoden som användes för att besvara syftet var den 
kvantitativa och materialet kom från en tvärsnittsstudie från 2012.  
Resultatet visade inget statistiskt signifikant samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå 
och elevens vilja till delaktighet och inflytande. Det fanns dock ett signifikant samband 
gällande könsskillnad och deltagandet i föreningsverksamhet. Är du flicka vill du vara 
delaktig och ha inflytande i större utsträckning jämfört med pojkar. Det är också större 
sannolikhet att eleven vill vara delaktig och ha inflytande om eleven deltar i 
föreningsverksamhet. 
 
Nyckelord: Ungdomars delaktighet, Inflytande, Socialt deltagande, Utbildningsnivå, 
Könsskillnad 
 

  



ABSTRACT 

Children and adolescence who can be involved and decide on issues that concern them get a 

better health compared to those who do not. That everyone can feel that they can be involved 

and have influence is also an important foundation for the society to function. 

The purpose of this study was to investigate whether there was any correlation between 

student’s willingness to participate and influence in Östersund and parent’s education, 

participation in association activities and if there is any gender difference and the odds of 

student’s willingness to participate and influence. The method that was used to answer the 

aim was the quantitative and the material came from a cross-sectional study from 2012. 

The results showed no statistically significant correlation between parent’s education and the 

student's willingness to participate and influence. However, there was a significant 

correlation regarding gender differences and participation in association activities. If you are 

a girl you want to be involved and have influence to a greater extent than boys. It is also more 

likely that the student wants to be involved and have influence if the student participates in 

association activities. 

Keywords: Youth participation, Influence, Social participation, Educational level, Gender 

difference 
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1 INTRODUKTION 

Att alla ska känna att de kan vara delaktiga och har inflytande är en viktig grundsten för att 

samhället ska fungera. Det har bevisats att det finns ett starkt samband mellan individens 

makt att kunna påverka och individens hälsa. Det är också bevisat att samhällets utveckling 

förbättras om så många individer som möjligt vill vara med och påverka och ha inflytande.  

Ur ett folkhälsoperspektiv bör det arbetas hälsofrämjande med barn och ungdomar och deras 

delaktighet och inflytande. De levnadsvanor som skapas i tidig ålder följer ofta med och 

påverkar individen resten av livet. Studier visar att ungdomars levnadsvanor främjas om de 

är delaktiga och har inflytande i samhället. På kommunal nivå bör ungdomar delta i politiken 

eftersom kommunens politik är i behov av ungdomarnas kompetens för att kunna ta beslut 

som gynnar barn och ungdomar.  

Författaren till denna studie genomförde sin praktik på Östersund kommun, där denna 

medverkade i arbetet med ungdomsrådet. Genom att få vara delaktig på ungdomsrådets 

möten skapades en förståelse för deras vilja att förändra och förbättra. En fundering som 

skapades redan då var, vad gör att vissa ungdomar vill vara med och påverka och andra inte. 

Därför är författarens önskan med denna studie att lyfta upp frågan om ungdomars 

delaktighet och inflytande. Denna studie fokuserar således på ungdomars vilja till delaktighet 

och inflytande samt vilka faktorer som kan främja deras vilja.  
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2 BAKGRUND  

Att kunna vara delaktig och ha inflytande är enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) viktigt för 

att uppnå en god hälsa. Studier tyder på att barn och ungdomar som får vara med och 

påverka får en bättre hälsa jämfört med de som inte får det (Bremberg & Wennerholm Juslin, 

2004). 

2.1 Definition av delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande är ett komplext begrepp som går att använda i flera olika 

sammanhang och med olika aspekter (Gustavsson, 2004). I en forskningsöversikt om 

begreppet delaktighet menar Nigel (2007) att det finns ett behov av att definiera delaktighet 

eftersom det ofta tas förgivet. Han menar att delaktighet huvudsakligen går att definiera på 

två olika sätt. Den ena definitionen är att delta i en aktivitet och det andra är att delta i olika 

beslut. En annan aspekt Nigel (2007) kom fram till är att delaktighet kan ge olika resultat 

beroende på vilket det primära syftet med deltagandet är. I en litteratursammanställning om 

ungdomars delaktighet beskrivs ungdomars engagemang i frågor som de själva intresseras 

av, som delaktighet (Checkoway, 2011). Engagemang har flera olika definitioner, men i detta 

sammanhang definieras engagemang som att delta eller vara involverad (Socialstyrelsen, 

2003). Definitionen av delaktighet utgår i denna studie från definitionen som Checkoway 

(2011) använder sig av. 

Inflytande kan främst skapas med hjälp av närmiljön. Ideella organisationer är ett exempel 

på hur medborgare kan få inflytande i samhället (SOU 2000:1). I denna studie definieras 

inflytande som när en enskild individ eller en grupp av individer kan påverka sin omvärld 

genom olika aktörer (ungdomsstyrelsen, 2010). 

2.2 Delaktighet och inflytande internationellt 

2.2.1 Barnkonventionen 

Barnkonventionen arbetar för barns mänskliga rättigheter och består av 54 artiklar. Barnen 

som konventionen riktar sig till är alla under 18 år. I artikel nummer tolv anges att barn har 

rätt att bilda egna åsikter och uttrycka dessa åsikter i de frågor som rör barnet. Det ska även 

finnas möjlighet för barnen att föra fram sin åsikt i till exempel kommunen och skolan 

(Förenta Nationerna, 1989). Denna artikel menar checkoway (2011) är relaterad till rätten att 

barn ska tillhandahålla den information som behövs för att de ska kunna fatta fria och 

välgrundade beslut. Han menar också att barns kunskaper, självförtroende samt mognad i att 

uttrycka sina åsikter och våga påverka kan stärkas genom att de tillhandahåller 

informationen. I artikel nummer 15 anges att barn har rätt att skapa och bli medlem i olika 

föreningar där de har möjlighet att uttrycka sina åsikter (Förenta Nationerna, 1989). 
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Checkoway (2011) tycker att båda dessa artiklar är nödvändiga för att kunna utveckla ett 

demokratiskt samhälle.  

Bremberg och Wennerholm (2004) menar att ett problem med barns rätt till inflytande och 

delaktighet är att barn inte ser alla konsekvenser av ett beslut. Detta blir ett hinder för att 

främja barns välfärd med hjälp av inflytande och delaktighet. 

2.2.2 Hälsa 21 

World Health Organization (WHO) tog fram en policy på 1970-talet som heter Hälsa för alla 

år 2000 och den uppmärksammar att hälsofrågor är en viktig byggsten för att samhället ska 

kunna utvecklas. Hälsa 21 är en hälsopolitisk strategi som innehåller 21 mål för att uppnå 

visionen i Hälsa för alla år 2000. Grunden som Hälsa 21 bygger på är att det ska skapas en 

mer jämlik hälsa i hela världen (World Health Organization [WHO], 1998). 

Mål fyra i Hälsa 21 handlar om ungdomars hälsa och att det är viktigt att ungdomar får den 

hjälp de behöver för att klara av att utföra sina uppgifter i samhället. Med ungdomar menar 

dem i Hälsa 21 barn som är mellan noll till 17 år. Mål 13 handlar om att alla människors 

vardagsarenor ska vara hälsofrämjande, ett exempel på en vardagsarena är det lokala 

samhället. Människor kan stärka sina personliga och sociala färdigheter med hjälp av olika 

vardagsarenor (WHO, 1998). 

2.2.3 Delaktighet och inflytande bland barn och ungdomar internationellt 

I en studie utförd i Italien undersökte forskare om det finns något samband mellan 

ungdomar som är delaktiga i samhället och deras levnadsvanor. Resultaten visade att 

ungdomars levnadsvanor främjas om de är delaktiga i samhället. Detta förhållande varierar 

dock beroende på kön, ålder och familjerelation (Vieno, Nation, Perkins & Santinello, 2007).  

Ungdomar bör delta i den offentliga politiken på kommunal nivå eftersom politiken bygger 

på deras kompetens vilket kan förbättra besluten i kommunerna där ungdomarna bor. De bör 

veta hur demokratin fungerar som en process, där politik är ett sätt att uppnå mål med 

kommunen som hjälpmedel. Detta förbereder dem för deras roller som medborgare, vilket 

gör det möjligt för dem att utöva sina rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om barnens 

rättigheter (Checkoway, Allison &  Montoyac, 2005). I en studie med tolvåriga barn visade 

resultatet att barn har en viktig roll för att få vuxna att förstå problem och utveckla lösningar. 

Därför tror forskarna att det är viktigt att involvera alla medborgare inklusive barn och 

ungdomar i processer som främjar medborgarskapet. De menar också att det finns ett behov 

av att utveckla effektiva sätt att få barn och ungdomar att vilja delta och engagera sig i dessa 

processer (Dallago, Cristini, Perkins, Nation & Santinello, 2010). 

Nigel (2007) kom fram till att det är viktigt att låta barn vara delaktiga av flera olika 

anledningar. Några av anledningarna är att upprätthålla barns rättigheter, förbättra 

beslutsfattandet, öka demokratin, förbättra barns färdigheter och för att stärka och förbättra 

deras självkänsla. Han kom också fram till att deltagande är en viktig och moralisk ingrediens 

för att förbättra livskvaliteten, möjliggöra egenmakt och uppmuntra psykosociala 
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välbefinnanden. En annan viktig aspekt är att när barn får vara delaktiga hjälper det dem att 

träffa nya vänner (Nigel, 2007). 

Kritiken mot att barn ska vara delaktiga handlar bland annat om spänningen mellan att barn 

ska vara ansvarsfulla och fatta beslut samtidigt som de ska njuta av sin barndom. Detta leder 

till att det inte ges någon verklig makt åt barn (Nigel, 2007). En annan åsikt Nigel (2007) har 

är att det barn säger inte är hela sanningen om vad de vill ha eller behöver. Slutsatsen är att 

bara för att barnen får sin röst hörd behöver det inte nödvändigtvis leda till att barnen är 

delaktiga. 

Det finns en oro för att ungdomar som aktivt deltar i organiserade aktiviteter (till exempel 

föreningslivet) utanför skolan ska hamna i riskzonen för att utveckla dåliga beteenden (till 

exempel psykisk ohälsa och missbruk) i ung vuxen ålder (18-24år). Resultatet från en 

longitudinell studie utförd på ungdomar mellan 12 och 18 år, visar att de som har varit aktivt 

delaktiga i aktiviteter utanför skolan inte har större risk att utveckla dåliga beteenden jämfört 

med de ungdomar som inte har varit aktivt delaktiga utanför skolan. De ungdomar som är 

aktivt delaktiga har dock större benägenhet att vilja studera vidare efter gymnasiet, har ett 

högt psykiskt välbefinnande och är tillfredställda med livet. Resultatet visar också att dessa 

ungdomar har en större benägenhet att engagera sig i samhället i ung vuxen ålder (Mahoney 

& Vest, 2012). 

2.3 Delaktighet och inflytande nationellt 

2.3.1 Folkhälsopolitik 

Regeringen har tagit fram en proposition som handlar om Sveriges folkhälsoarbete och den 

heter En förnyad folkhälsopolitik (Socialdepartementet, 2007). Statens folkhälsoinstitut har 

fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera hur folkhälsopolitiken fungerar i 

Sverige. Institutet har två övergripande syften med rapporteringen, det ena är att rapportera 

hur folkhälsan utvecklas och vilka effekter som har blivit av de genomförda åtgärderna. Det 

andra syftet är att komma med förslag på insatser som bör göras för att folkhälsan ska 

förbättras. Det övergripande målet som folkhälsoinstitutet arbetar mot är ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI], 2010, s. 12). För att uppnå detta mål har regeringen skapat elva 

målområden. Dessa målområden ska vara ett hjälpmedel för att uppnå det övergripande 

målet. Det första målområdet heter delaktighet och inflytande i samhället och därför är det, 

ur ett folkhälsoperspektiv, viktigt att arbeta för att alla ska känna att de har inflytande och 

kan vara delaktiga. Om individen eller gruppen känner att de inte kan påverka sin 

livssituation uppstår en känsla av maktlöshet. Det har bevisats att det finns ett starkt 

samband mellan individens makt att kunna påverka och individens hälsa (FHI, 2010). 

Socialt deltagande är viktigt för att människor ska få en förståelse för hur samhället fungerar. 

Forskare har kommit fram till att individer som har ett högt socialt deltagande också har en 

högre fysisk hälsa jämfört med dem som har ett lågt socialt deltagande. Ett exempel är att 
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individen kan vara socialt delaktig är i ideella organisationer, där kan individen få inflytande 

och bli delaktig i samhället (FHI, 2010). 

2.3.2 Delaktighet och inflytande bland barn och ungdomar nationellt 

En målgrupp som det bör arbetas hälsofrämjande med är barn och ungdomar. Det beror på 

att de levnadsvanor som skapas i tidig ålder ofta följer med och påverkar individen resten av 

livet. Därav är det viktigt att arbeta hälsofrämjande så tidigt som möjligt eftersom det kan ses 

som en investering senare i individens liv (Socialdepartementet, 2007). 

I en forskningsöversikt kom de fram till att barn som får vara med och bestämma i frågor 

som rör dem får en bättre hälsa jämfört med barn som inte får det (Bremberg & Wennerholm 

Juslin, 2004). Karlsson (1998) säger att ungdomars engagemang i frågor som de vill påverka 

stärks av att de känner sig delaktiga. Vilket i sin tur leder till att när ungdomar är delaktiga i 

olika frågor och beslut stärks också deras självförtroende och ansvarstagande. Dessa faktorer 

förbättrar i förlängningen även demokratin. För att demokratin ska utvecklas är det viktigt 

med kommunikation mellan alla människor. 

Ungdomsstyrelsen har sammanställt en rapport med fokus på ungdomars delaktighet och 

inflytande. De menar att ungdomar kan vara delaktiga och ha inflytande inom olika sfärer, 

till exempel på fritiden i form av föreningsliv och i demokratin som medborgare 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). 

2.4 Faktorer som främjar delaktighet och inflytande 

Det finns flera olika faktorer som påverkar i vilken utsträckning ungdomar är delaktiga och 

har inflytande. Några faktorer är kön, ålder, inkomst, utbildning, fritidsaktiviteter samt 

vuxnas attityd och uppmuntran till ungdomarna (Duke, Skay, Pettingell & Borowsky,2009). 

Checkoway (2011) menar att vuxnas vilja att hjälpa och samarbeta med ungdomar är en 

viktig faktor för att ungdomar ska kunna bli delaktiga och få inflytande. 

Statens folkhälsoinstitut har kommit fram till att faktorer som kan främja individens 

delaktighet och inflytande är hög utbildningsnivå, goda ekonomiska villkor och socialt stöd 

(FHI, 2010). Enligt Gardner, Roth & Brooks-Gunn (2008) finns det ett samband mellan 

gymnasieelever som deltar i skolans eller kommunens organiserade aktiviteter och elevernas 

utbildningsnivå samt framgång senare i livet efter avslutad skolgång. De gymnasieelever som 

deltar i aktiviteterna får en högre utbildning senare i livet jämfört med dem som inte deltar. 

De ungdomar som planerar att studera i ca 4 år till efter gymnasiet är mer benägna att delta 

aktivt som medborgare jämfört med dem som inte planerar att studera vidare (Syvertsen, 

Wray-Lake, Flanagan, Wayne Osgood, & Briddell, 2011). 

Ungdomar som har föräldrar som är delaktiga i sociala (till exempel idrottsföreningar), 

medborgliga (till exempel välgörenhet) och politiska (till exempel politiska partier) aktiviteter 

är mer delaktiga än ungdomar vars föräldrar inte är det. Störst påverkan har föräldrars 

deltagande på flickor jämfört med pojkar. Pojkar är mer delaktiga i politiska aktiviteter 
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jämfört med flickor och flickor är mer delaktiga i sociala aktiviteter jämfört med pojkar 

(Cicognani, Zani, Fournier, Gavray & Born, 2012). Ungdomar som upplever att de lever i ett 

område där människor tar hand om varandra och är villiga att samarbeta för att lösa 

gemensamma problem är mer engagerade för att delta aktivt som medborgare (Lenzi, Vieno, 

Pastore & Santinello, 2012). 

Att vara delaktig i en förening ger en liknande effekt som att vara delaktig i olika politiska 

aktiviteter. Det är positivt för samhället att det finns ett brett engagemang för föreningslivet 

eftersom det skapas ett större förtroende för politiken samt att tilliten mellan människor 

påverkas positivt av detta. Flera forskare har kommit fram till att tillit har betydelse för 

individens välbefinnande och samhällets utveckling (FHI, 2010). Föreningslivet stärker också 

ungdomarnas förståelse för demokratin samtidigt som det kan stärka deras personliga 

utveckling (Kostela, Jansson & Möller, 2012). Mahoney & Vest (2012) menar att ungdomar 

som är aktivt delaktiga i till exempel föreningslivet har en större benägenhet att vilja studera 

vidare efter gymnasiet. Detta tyder på att föreningslivet är en stödjande miljö som främjar 

ungdomars hälsa. 

2.5 Stödjande miljöer 

WHO definierar stödjande miljöer som både den fysiska miljön och de sociala förhållandena i 

vår omgivning. Den fysiska miljön kan till exempel vara skolan, hemmet eller arbetsplatsen 

medans de sociala förhållandena kan vara de resurser vi tillhanda håller i livet för att kunna 

vara delaktiga. Stödjande miljöer går att dela in i fyra olika dimensioner: 

 Den sociala dimensionen, som omfattar de seder, normer och sociala processer som 

påverkar hälsan. 

 Den politiska dimensionen, som innebär att regeringen måste garantera demokratiskt 

deltagande i de beslut som ska fattas. 

 Den ekonomiska dimensionen, som kräver nya kanaler av resurser för att nå hälsa för 

alla och en hållbar utveckling. 

 Vikten av att använda kvinnors kompetens inom alla sektorer för att kunna utveckla 

en mer positiv infrastruktur för stödjande miljöer (WHO, 1991). 

 

Stödjande miljöer ska främja människors självförtroende och hjälpa dem att göra 

hälsosamma val. Miljön ska även göra det möjligt för individer att ha inflytande över sin 

livssituation för att den ska vara stödjande. Stödjande miljöer ska även fungera som en 

skyddsfaktor mot hälsohot som individer utsätts för (Medin & Alexanderson, 2000). 

 

 

2.5.1 Hälsofrämjande arenor 

När det talas om stödjande miljöer kommer ofta ordet hälsofrämjande arenor på tal. Med 

hälsofrämjande arenor menas arenor som utgår från individens möjligheter till att vara 
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delaktiga och ha inflytande med fokus på att stärka hälsan. Att det ska finnas möjligheter för 

individen att vara delaktig genom att kunna påverka olika villkor i sitt liv samt att få stöd från 

olika sociala nätvärk är två viktiga utgångspunkter för en hälsofrämjande arena . Några 

exempel på arenor är skolan, föreningslivet och bostadsområdet. Drivkraften bakom 

hälsofrämjande arenor kommer från dem som arbetar på de olika arenorna. De 

hälsofrämjande arenorna kan skapa goda förutsättningar för att främja hälsan hos 

individerna. Detta görs genom att de verksamma personerna på arenorna utgår från 

individernas önskemål och vill hjälpa dem att skapa sociala nätverk (Medin & Alexanderson, 

2000). 

2.6 Delaktighet och inflytande hos barn och ungdomars i Östersunds 

kommun 

Östersunds kommun ligger i jämtlands län och består av sex olika områden, centrala 

Östersund, Frösön, Odensala, Torvalla, Brunflo och Lit (Hansson, 2012). Kommunen hade år 

2012, 59 485 invånare varav 28 888 var män och 30 597 var kvinnor. Medelåldern i 

kommunen var 41,8 år och antalet invånare ökade med 112 stycken år 2012 (Östersunds 

kommun, 2013). Medellivslängden mellan år 2007-2011 var i Östersund 83 år för kvinnor 

och 79 år för män.  Det var ingen större skillnad mellan de olika områdena i medellivslängd. 

Antalet föräldrar som hade en utbildning efter gymnasiet ökade sedan 2004 i Östersund 

(Hansson, 2012).  

Vårterminen 2013 var det 2 113 elever som studerar på gymnasiet (Östersunds kommun, 

2013). Nästan alla elever kände att det fanns någon vuxen som de kunde vända sig till om de 

behövde prata. Bland gymnasieeleverna vart dock antalet mindre jämfört med i grundskolan. 

Antalet elever som var behöriga till gymnasiet ökade mellan 2011 till 2012. Det fanns dock en 

könsskillnad i slutbetyg, flickor hade högre betyg än pojkarna. Intresset bland barn och 

ungdomar att vilja vara med och påverka i kommunen har legat kring 40 procent sedan 2006 

och det rörde sig även därikring 2012. Men det var fler barn och ungdomar som tyckte att det 

fanns goda möjligheter att vara med och påverka 2012 jämfört med tidigare år (Hansson, 

2012). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka om det finns något samband mellan elevernas vilja till delaktighet och 
inflytande i Östersund och föräldrarnas utbildningsnivå, deltagande i föreningsverksamhet 
samt om det finns någon könsskillnad. 
 
Frågeställningar: 
 

 Finns det något samband och hur starkt är sambandet mellan elevernas vilja till 

delaktighet och inflytande i Östersund och föräldrarnas utbildningsnivå? 

 Finns det något samband och hur starkt är sambandet mellan elevernas vilja till 

delaktighet och inflytande i Östersund och deltagande i föreningsverksamhet? 

 Finns det någon skillnad mellan könen och hur starkt är det sambandet? 
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4 METOD OCH MATERIAL 

I denna studie genomfördes en kvantitativ undersökning utifrån en tvärsnittsstudie från år 

2012. Tvärtsnittsstudier kollar till exempel på människors förhållanden och attityder vid en 

tidpunkt utan koppling till vad som händer framåt och bakåt i tiden. Detta kan genomföras 

med hjälp av en enkätundersökning (Ejlertsson, 2012). Den kvantitativa metoden valdes på 

grund av att materialet som denna studie utgår ifrån var enkäter som redan var 

sammanställda av Östersunds kommun.  Metoden valdes också på grund av att syftet var att 

undersöka olika samband och inte var ute efter att inte få någon djupare förståelse i elevernas 

upplevelse, vilket en kvalitativ metod hade kunnat undersöka. Den metoden hade vart att 

föredra om syftet hade vart att få en djupare förståelse för elevers upplevelse om deras 

delaktighet och inflytande (Olsson & Sörensen, 2011). Studien har inte heller någon sjukdom 

till grund för undersökningen och den ska inte genomföras på en stor del av befolkningen 

(Andersson, 2006), därför valdes den epidemiologiska studien bort. 

4.1 Material 

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som ungdomsstyrelsen 

har tagit fram som ett verktyg för att ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Utifrån 

svaren kan sedan kommunen utveckla en effektiv ungdomspolitik. I LUPP-enkäten ingår 

frågor som berör olika områden som till exempel inflytande, hälsa, skolan och fritidsutbud 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). Detta ger studien en god validitet eftersom frågorna i enkäten 

besvarar denna studies syfte (Eliasson, 2006). 

Kommunen genomför LUPP-enkäten en gång vart tredje år och första gången den 

genomfördes var år 2006 (B. Werin, personligt meddelande, 6 maj, 2013). Östersunds 

kommun använder resultaten från LUPP-enkäten i sin välfärdsredovisning som publiceras en 

gång per år. I denna redovisas hälsan för Östersunds kommun och om det går att se några 

trender (Hansson, 2012). 

4.1.1 Population och urval 

Endast elever som gick i årskurs åtta och andra året på gymnasiet i Östersunds kommun fick 

svara på enkäten år 2012 enligt rekommendationer från ungdomsstyrelsen (B. Werin, 

personligt meddelande, 6 maj, 2013). Populationen i denna studie var elever som gick andra 

året på gymnasiet i Östersunds kommun. Det genomfördes inget urval utan denna studie 

gjorde en totalundersökning. 
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4.1.2 Datainsamlingen 

Datainsamlingen gick till så att eleverna fick sitta vid varsin dator och svara på enkäten på en 

lärarledd lektion. På de skolor som inte hade tillgång till datorer fick de fylla i enkäten i 

pappersform. Dessa enkäter förde sedan en person på kommunen in i datasystemet. 

Programvaran som eleverna använde för att fylla i enkäterna säkerställde att svaren inte gick 

att utläsa lokalt om antalet elever som svarade på enkäten var för få. Detta på grund av att det 

inte ska gå att tyda vem som har svarat vad. 

4.2 Avgränsning 

Denna studie avgränsades till att enbart använda resultatet från år två på gymnasiet. Detta på 

grund av att frågan om föräldrarnas utbildningsnivå enbart ställdes till dem i år två och inte 

till dem i årskurs åtta. För att besvara studiens syfte valdes enbart frågor från enkäten som 

svarade på elevernas delaktighet och inflytande, föräldrarnas utbildning, elevernas 

deltagande i föreningsverksamhet samt kön. Svarsalternativet ”Annan könstillhörighet” 

valdes bort i frågan om kön eftersom denna studie enbart undersökte om det fanns någon 

könsskillnad mellan flickor och pojkar. 

4.3 Bortfall 

Enkäten delades ut till totalt 1073 elever i årskurs två på gymnasiet. Av dessa var det 454 som 

valde att inte svara på enkäten. Den totala undersökningspopulationen blev således 619 

elever. Det externa bortfallet (Olsson & Sörensen, 2011) i denna studie blev således 454 

elever. 

På varje enskild fråga i denna studie var det interna bortfallet (Olsson & Sörensen, 2011) 

väldigt lågt. Av den totala undersökningspopulationen var det som mest åtta elever som inte 

svarade på en av de utvalda frågorna. Det var sex elever som inte svarade på frågan om 

eleven vill vara delaktig och ha inflytande. På frågan om mammans utbildning var det tre 

elever och på pappans utbildning var det fyra elever. Det var åtta elever som inte svarade på 

frågan om de deltar i någon föreningsverksamhet. Det var inget internt bortfall på frågan om 

kön. 

4.4 Variabler 

4.4.1 Delaktighet och inflytande 

För att besvara elevernas vilja till delaktighet och inflytande valdes frågan ”Vill du vara med 

och påverka i frågor som rör den kommun där du bor?”. Svarsalternativen i denna fråga var 

”Ja” och ”Nej” (Bilaga). 
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4.4.2 Föräldrars utbildning 

För att besvara föräldrarnas utbildningsnivå valdes frågan ”vilken är din mammas respektive 

pappas högsta avslutade utbildning?”. Svarsalternativen i denna fråga var ”Gick inte ut 

grundskolan”, ”Grundskola eller motsvarande”, Gymnasium eller motsvarande”, ”Utbildning 

efter gymnasiet kortare än 3 år”, ”Högskola eller universitet i minst 3 år” och ”Vet inte” 

(Bilaga). 

Svarsalternativen dikotomiserades genom att slå ihop ”Utbildning efter gymnasiet kortare än 

tre år” och ”Högskola eller universitet i minst tre år” till hög utbildning. Alternativen ”Vet 

inte”, ”Gick inte ut grundskolan”, ”Grundskola eller motsvarande”och ”Gymnasium eller 

motsvarande” slogs ihop till låg utbildning. Denna dikotomisering genomfördes separat på 

mammans respektive pappans utbildning. 

4.4.3 Deltagande i föreningsverksamhet 

För att besvara elevernas deltagande i föreningsverksamhet valdes frågan ” Hur ofta gör du 

följande saker på din fritid?” 12 olika aktiviteter räknades upp och för denna studie valdes: 

”Deltar aktivt i föreningsverksamhet (till exempel styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller 

liknande)”. Svarsalternativen i denna fråga var ”Varje dag”, ”Varje vecka”, ”Varje månad”, 

”Varje år” och ”Aldrig” (Bilaga). 

Svarsalternativen dikotomiserades genom att slå ihop alternativen ”Varje dag”, ”Varje vecka”, 

”Varje månad” och ”Varje år” till deltar. Alternativet ”Aldrig” döptes om till deltar inte.  

4.4.4 Kön 

För att besvara frågan om könsskillnad valdes frågan ”Är du?”. De olika alternativen i denna 

fråga var ”Tjej”, ”Kille” och ”Annan könstillhörighet” (Bilaga). 

Frågan om kön dikotomiserades genom att svarsalternativen ”Tjej” och ”Kille” användes.  

4.5 Analys 

För att analysera materialet användes analysprogrammet SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) version 19,0. 

Frekvenstabeller (Bryman, 2011) har används för att göra frekvensanalyser. Dessa analyser 

genomfördes för att kontrollera att det interna bortfallet på de utvalda frågorna inte var för 

stort. Efter frekvensanalysen användes Chi-två test för att undersöka om det fanns något 

samband mellan variabeln ”Delaktighet och inflytande” och de övriga variablerna som var 

”Föräldrars utbildning”, ”Deltagande i föreningsverksamhet” samt ”Kön”. Chi-två testet 

användes i denna studie för att det är ett bra analysverktyg att använda vid analyser av 

samband (Ejlertsson, 2012). Signifikansen beräknades för att tala om ifall eventuellt 
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samband uppkommit av slumpen. Den godkända nivån för signifikansen är 0,05 (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Vidare beräknades Oddskvoter (OR) för att undersöka hur mycket större sannolikheten var 

att elever med föräldrar med hög utbildning samt elever som deltog i föreningsverksamhet 

var villiga till att vara delaktiga och ha inflytande. OR användes också för att undersöka hur 

mycket större sannolikheten var att en tjej eller kille ville vara delaktiga och ha inflytande. 

OR användes i denna studie för att det är ett bra analysverktyg att använda vid analyser som 

vill få fram hur starkt ett samband är (Ejlertsson, 2012). Slutligen beräknades 

konfidensintervallet (Ejlertsson, 2012) för att undersöka om värdet som studiens resultat 

visade representerar populationens värde. Sannolikheten att det två värdena stämde överens 

mättes med en 95 procentig säkerhet. 

4.6 Etiska överväganden 

Hänsyn till etiken togs under hela studien i enlighet med de fyra forskningsetiska kraven. 

 Informationskravet handlar om att de individer som deltar i studien ska veta studiens 

syfte, upplägg och hur personen har valts ut (Olsson & Sörensen, 2011). Hänsyn till 

informationskravet togs i denna studie genom att syftet med enkäten beskrevs i 

informationsbrevet (Bilaga). 

 Samtyckeskravet är att de individer som deltar i studien måste ge sitt samtycke. Det är 

frivilligt och de kan avsluta sitt samtycke när de vill(Olsson & Sörensen, 2011). Denna 

studie tog hänsyn till samtyckeskravet genom att lärare på skolan och personal från 

kommunen informerade eleverna om att det var frivilligt och de kunde sluta fylla i 

enkäten när de ville (B. Werin, personligt meddelande, 6 maj, 2013). 

 Konfidentialitetskravet innebär att ingen individ som är med i undersökningen ska 

kunna identifieras och alla som är med har tystnadsplikt(Olsson & Sörensen, 2011). 

Detta krav tog denna studie hänsyn till genom att lärare på skolan och personal från 

kommunen informerade eleverna om att ingen skulle kunna identifiera eleverna och 

alla som arbetade med studien hade tystnadsplikt (B. Werin, personligt meddelande, 

6 maj, 2013). 

 Nyttjandekravet är att allt material från forskningen inte får användas till någonting 

annat än det som studien syftar till (Olsson & Sörensen, 2011). Nyttjandekravet tog 

denna studie hänsyn till genom att det insamlade materialet enbart användes till det 

som var syftet med enkäten, vilket framgick i informationsbrevet (Bilaga). 
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5 RESULTAT 

5.1 Föräldrars utbildning 

I tabell 3 framgår att av de elever som vill vara delaktiga och ha inflytande har fler en mamma 

med låg utbildning. Det framgår också att av de elever som har en mamma med hög 

utbildning är det fler som inte vill vara delaktiga och ha inflytande. Dessa värden var dock 

inte signifikanta, vilket innebär att värdet på signifikansnivån var högre än fem procent. Det 

betyder att det är mer än fem procent sannolikhet att resultatet har uppkommit av slumpen 

(x²= 0.123, p=0.726). 

Tabell 3: Sambandet mellan elevernas vilja att vara delaktiga och ha inflytande och mammans 

utbildning, (n = 610). 

 Hög utbildning 
 

Låg utbildning 

Delaktig ja 
 

126 131 

Delaktig nej 
 

168 185 

 

Gällande pappans utbildning framgår det i tabell 4 att av de elever som angett att de vill vara 

delaktiga och ha inflytande har fler en pappa med låg utbildning. Totalt av de elever som har 

angett att de har en pappa med hög utbildning är det fler som inte vill vara delaktiga och ha 

inflytande. Dessa värden var dock inte signifikanta, vilket innebär att signifikansnivån var 

högre än fem procent. Det betyder att det är mer än fem procent sannolikhet att resultatet 

har uppkommit av slumpen (x²=0.340, p=0.560). 

Tabell 4: Sambandet mellan elevernas vilja att vara delaktiga och ha inflytande och pappans 

utbildning, (n = 610). 

 Hög utbildning 
 

Låg utbildning 

Delaktig ja 
 

86 170 

Delaktig nej 
 

111 243 
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5.2 Deltagande i föreningsverksamhet 

I tabell 5 framgår det att av de elever som deltar i föreningsverksamhet är det fler som vill 

vara delaktiga och ha inflytande. Gällande dem som inte deltar i föreningsverksamhet är det 

fler som inte vill vara delaktiga och ha inflytande. Dessa värden är signifikanta och det går 

därför att säga att det finns ett samband. Detta på grund av att signifikansnivån är lägre än 

fem procent, vilket betyder att det är mindre än fem procent sannolikhet att resultatet har 

uppkommit av slumpen (x²=22.300, p=0,001). 

Tabell 5: Sambandet mellan elevernas vilja att vara delaktiga och ha inflytande och deras 

deltagande i föreningsverksamhet, (n = 605). 

 Deltar i 
föreningsverksamhet 

Deltar inte i 
föreningsverksamhet 

Delaktig ja 
 

  105 149 

Delaktig nej 
 

   82 269 

 

5.3 Könsskillnader 

I tabell 6 framgår det att av de elever som har angett att de vill vara delaktiga och ha 

inflytande är fler flickor än pojkar. Totalt bland flickorna är det fler som inte vill vara 

delaktiga och ha inflytande, samma gäller bland pojkarna. Dessa värden är signifikanta och 

det går därför att säga att det finns ett samband. Detta på grund av att signifikansnivån är 

lägre än fem procent, vilket betyder att det är mindre än fem procent sannolikhet att 

resultatet har uppkommit av slumpen (x²=5.375, p=0.020).  

Tabell 6: Sambandet mellan elevernas vilja att vara delaktiga och ha inflytande och kön, (n = 

605). 

 Flickor Pojkar 
 

Delaktig ja 
 

   134    118 

Delaktig nej 
 

   154    199 
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5.4 Styrkan på sambanden 

Styrkan på sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas vilja till delaktighet 

och inflytande är inte signifikant. Detta på grund av att i konfidensintervallet ryms värdet 1,0, 

vilket betyder att det är mer än fem procent sannolikhet att resultatet inte representerar 

populationens värde. 

Däremot visar OR analysen att det är mer än dubbelt så vanligt bland de som deltar i 

föreningsverksamhet att även vilja vara delaktiga och ha inflytande och denna skillnad är 

signifikant. Detta pågrund av att i konfidensintervallet ryms inte värdet 1,0, vilket betyder att 

det är mindre än fem procent sannolikhet att resultatet inte representerar populationens 

värde. Gällande styrkan på sambandet mellan flickor och pojkar är det 47 procent större 

sannolikhet att en flicka vill vara delaktig och ha inflytande jämfört med en pojke och även 

denna skillnad är signifikant. 

 

Tabell 7: OR och Konfidensintervall, de värden som är fetmarkerade är signifikanta. 

 

    OR Konfidensintervall (95%) 
 

Mammans utbildning 
 

 1,059            0,768 – 1,461 

Pappans utbildning 
 

 1,107            0,786 – 1,561 

Deltagande i 
föreningsverksamhet 

2,312            1,627 – 3,285 

 
Kön 
 

 
1,467 

 
           1,061 – 2,030 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

I denna studie användes en kvantitativ metod, det vill säga att data bearbetades och 

analyserades med statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson, 2003). 

Fördelarna med att använda den kvantitativa metoden är att det kostar mindre och tar 

mindre tid att genomföra jämfört med den kvalitativa metoden. Om resurserna bara räcker 

till en mindre undersökning går det bra att använda denna metod på en mindre grupp och 

ändå dra slutsatser om hur det kan se ut i en större grupp. Det går även att täcka in flera olika 

områden i en och samma undersökning (Eliasson, 2006). 

Nackdelarna med den kvantitativa metoden är att det inte går att gå på djupet med en 

frågeställning. Det är svårt att komma åt förståelsen som inte uppenbarar sig på en gång utan 

det tar ett tag innan det kommer fram. En annan nackdel är att enkäter inte är speciellt 

flexibla, det går inte att anpassa den efter olika situationer (Eliasson, 2006). 

Denna studie utgick från redan insamlat material från en tvärsnittsstudie, vilket passade bra 

för att besvara studiens syfte. En nackdel med att använda ett material som någon annan har 

samlat in är att informationen har samlats in i ett annat syfte än den nya studiens syfte. Det 

är dock positivt att använda sig av det redan insamlade materialet om syftet med den nya 

studien är att göra en uppföljning av det gamla materialet. Detta på grund av att 

frågeställningarna och variablerna kommer stämma överens med den gamla undersökningen 

(Eliasson, 2006). 

En aspekt att ta hänsyn till är vad görs med all information som kommer in om ungdomars 

åsikter om till exempel delaktighet och inflytande. Kan ungdomarna känna att de svarar på 

olika enkäter men att ingenting händer, kan detta leda till att ungdomarna förlorar tilliten till 

vuxna/kommunen. I det långa loppet kan det resultera i att de svar som kommer in från olika 

enkäter inte blir tillförlitigt för att det externa bortfallet är för stort. Därför tror författaren att 

det kan vara bra att utgår från redan insamlat material. Detta för att minska antalet enkäter 

som delas ut eftersom om det endast genomförs en stor enkätundersökning som flera studier 

kan använda sig av. På så vis minskar antalet små utskick som kan bli för att flera forskare 

arbetar med olika material på olika håll. 

Ungdomsstyrelsen rekommenderar att Östersunds kommun delar ut sina enkäter till årskurs 

åtta och år två på gymnasiet. En av anledningarna till detta var att då kan Östersunds 

kommun jämföra sina resultat med övriga kommuner i Sverige (B. Werin, personligt 

meddelande, 6 maj, 2013). Detta anser författaren vara en styrka eftersom kommunen kan få 

riktlinjer i hur de ligger till. Det är även positivt för att denna studie kan på så vis relatera till 

övriga kommuner i landet som undersökt liknande områden. 
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6.1.2 Studiens reliabilitet och validitet 

Kvalitén på den kvantitativa studien avgörs av graden av säkerhet i det insamlade materialet. 

Detta kontrolleras med reliabilitet och validitet (Patel & Davidsson, 2003). Reliabilitet är ifall 

studien är tillförlitlig, går det att upprepa studien och blir det då samma resultat. Om det är 

en hög eller låg reliabilitet avgörs av hur mätningarna har genomförts och hur informationen 

har bearbetats (Eliasson, 2006). I denna studie är det svårt att fastställa reliabiliteten 

eftersom bortfallet är ganska stort. Det går därför inte att säga att det blir samma resultat om 

studien genomförs på en annan population. Detta leder till att reliabiliteten för denna studie 

är låg. 

Validitet är om studien mäter det som ska mätas enligt syftet. Det är viktigt att kontrollera så 

den information som samlas in är sann. Om reliabiliteten är hög är förutsättningarna bättre 

att validiteten är hög (Eliasson, 2006). Validiteten i denna studie är också hög på grund av att 

studien mäter det som syftet och frågeställningarna avser att mäta med hjälp av de utvalda 

frågorna i enkäten. Två av de utvalda frågorna hade kunnat vara annorlunda formulerade för 

att besvara studiens syfte på ett bättre sätt. Om frågan om elevernas vilja till delaktighet och 

inflytande hade varit mindre abstrakt hade resultatet kunnat vara ett annat, vilket hade 

resulterat i en högre validitet. Frågan om föräldrarnas utbildning hade föräldrarna själva 

kunnat besvara för att få ett mer sanningsenligt svar, detta hade också kunnat ge studien en 

högre validitet. 

6.1.3 Externt och internt bortfall 

Externt bortfall är när en individ inte vill svara på enkäten (Olsson & Sörensen, 2011). I 

denna studie var det externa bortfallet väldigt stort, vilket betyder att resultatet ska tolkas 

med försiktighet. Åtgärder som hade kunnat ge studien ett mindre externt bortfall var att 

förlänga tiden tills enkäten skulle sammanställas, på så vis hade fler tillfällen kunnat ges till 

eleverna att svara på enkäterna. 

Internt bortfall är när en individ inte har besvarat vissa frågor i enkäten (Olsson & Sörensen, 

2011). I denna studie var det interna bortfallet inte speciellt stort och påverkar därför inte 

resultatet nämnvärt. I frågan om kön togs alternativet om ”annan könstillhörighet” bort 

eftersom syftet bara innefattade pojkar och flickor. Detta skulle kunna påverka resultatet 

men eftersom det bara var 1,3 procent av de 619 elever som svarat på frågan om kön som 

hade angett annan könstillhörighet borde det inte påverka. 

6.1.4 Analysmetoderna 

Frekvenstabeller visar hur många som har svarat samt inte har svarat på en fråga. Det går 

även att utläsa hur svaren är fördelade på de olika svarsalternativen (Bryman, 2011). 

Frekvensanalysen var smidig att genomföra och det var även smidigt att göra en 

eftergranskning av dikotomiseringen, genom att granska frekvenstabellerna mot de nya 

värdena som hade skapats med dikotomiseringen. 
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Chi-två test används för att undersöka om det finns någon skillnad mellan två grupper. Det 

visar också om skillnaden i urvalet återspeglas i populationen eller om resultat i studien 

beror på slumpen (Ejlertsson, 2012). En nackdel med chi-två testet är att det inte är ett 

sambandsmått, utan den anger om variablerna är beroende eller oberoende av varandra. Hur 

starkt beroende variablerna är av varandra framgår inte. Det framgår inte heller vilken 

variabel som är den beroende och vilken som är den oberoende (Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen, 2010). Chi-två testet var dock bra att använda i denna studie eftersom syftet var 

att undersöka om det fanns något samband. Studien var inte ute efter att ta reda på vilken 

variabel som påverkade vad och syftet var inte heller att ta reda på hur starkt sambandat var. 

Test genomfördes i denna studie genom att de nya dikotomiserade variablerna användes mot 

variabeln om de vill vara delaktiga och ha inflytande. 

OR beräknar den relativa risken, hur mycket större risk är det att en individ med vissa 

egenskaper drabbas av en viss sjukdom eller fenomen jämfört med en individ som inte har 

dessa egenskaper (Ejlertsson, 2012). Denna beräkning valdes för att besvara om 

sannolikheten var större för vissa individer med vissa egenskaper att vilja vara delaktig och 

ha inflytande. Analysen genomfördes genom att sätta de nya dikotomiserade variablerna mot 

variabeln om de vill vara delaktiga och ha inflytande. Det var smidigt att genomföra analysen 

i SPSS men svårare att tolka siffrorna samt vilket svarsalternativ som påverkade vad. 

6.1.5 Etikdiskussion 

Delar av informationskravet som hur personerna har valts ut till enkäten, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet framgår inte i informationsbrevet. Detta har enbart tagits upp 

muntligt med eleverna och det kan ses som en brist. Detta på grund av att det blir tydligare 

för eleverna om det står på informationsbrevet också. En annan nackdel med att all 

information inte står med i informationsbrevet är att om det skulle inträffa något under 

studiens gång är det svårare för forskarna att försvara sig. Men det är bra att lärarna 

informerar eleverna muntligt, vilket kan göra det enklare för eleverna att ställa frågor om det 

är någonting som de inte förstår. 

6.2 Resultatdiskussion 

Ungdomars delaktighet definieras i denna studie som när ungdomar engagerar sig i frågor 

som de själva intresseras av (Checkoway, 2011). Inflytandet definieras som när ungdomarna 

kan påverka sin omvärld genom olika aktörer (ungdomsstyrelsen, 2010). Frågan som har 

valts ut för att besvara ungdomarnas vilja till delaktighet och inflytande är ställd om eleverna 

vill påverka i frågor som rör den kommunen där de bor. Ett problem med den formuleringen 

är att kommunen kan anses vara abstrakt och långt ifrån deras liv. Om frågan skulle 

omformuleras till om eleverna vill vara med och påverka i frågor som eleven tycker är viktigt i 

sitt liv, skulle svaret troligen bli ett annat. Detta leder till att frågan som användes i denna 

studie kan vara missvisande. Men frågan är den mest lämpliga att använda av de frågor som 

fanns i enkäten och frågan svarar på syftet med denna studie. 
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6.2.1 Föräldrars utbildning 

Ett problem med frågan om föräldrarnas utbildning är att eleverna kanske inte vet vad 

föräldrarna har för utbildning. Detta kan i sin tur leda till eleverna antingen chansar på 

vilken utbildning föräldrarna har eller så väljer de alternativet ”Vet ej”. Om eleverna chansar 

på frågan blir resultatet missvisande. 

Statens folkhälsoinstitut (2010) och Duke, Skay, Pettingell & Borowsky (2009) menar att 

utbildning är en faktor som främjar att individen vill vara delaktig och ha inflytande. 

Resultatet i denna studie kan inte bekräfta detta. Det beror på att sambandet med mammans 

utbildningsnivå inte var signifikant, därför går det inte med säkerhet säga att det finns ett 

samband. Men siffrorna tyder på att det skulle kunna finnas ett samband mellan de elever 

som inte vill vara delaktiga och ha inflytande och deras mammas utbildningsnivå. Detta på 

grund av att fler elever har en mamma med låg utbildning av dem som inte vill vara delaktiga 

och ha inflytande.  

Gällande pappans utbildningsnivå går det inte heller med säkerhet säga att det finns ett 

samband, vilket beror på att sambandet inte var signifikant. Siffrorna tyder dock på att det 

även här skulle kunna finnas ett samband mellan de elever som inte vill vara delaktiga och ha 

inflytande och deras pappas utbildningsnivå. Detta på grund av att de elever som har angett 

att de har en pappa med låg utbildning är det fler som inte vill vara delaktiga och ha 

inflytande.  

Statens folkhälsoinstitut (2010) menar att socialt stöd är en faktor som kan främja om 

individen vill vara delaktig och ha inflytande. Detta tror författaren går att koppla ihop med 

föräldrarnas utbildningsnivå. Om en elev har en förälder med en hög utbildning kanske den 

föräldern kan ge sitt barn ett bättre socialt stöd och på så vis också främja barnets vilja till att 

vara delaktig och ha inflytande. Omvänt kan det vara så att en förälder med låg utbildning 

inte har kunskapen och möjligheten att ge sitt barn samma sociala stöd. 

6.2.2 Deltagande i föreningsverksamhet 

Mahoney och Vest (2012) menar att de ungdomar som deltar aktivt i aktiviteter utanför 

skolan har en större benägenhet att vilja vara delaktiga och ha inflytande . Denna studies 

resultat bekräftar detta. Men en nackdel med frågan om elevers deltagande i 

föreningsverksamhet är att den dikotomiserades genom att slå ihop alla elever som deltar allt 

ifrån en gång per år till en gång per dag. Detta leder till att denna studie inte kan besvara 

frågan om mängden har någon betydelse för elevens vilja till delaktighet och inflytande. Men 

det som framgår i chi-två testet är att det finns ett samband mellan att delta i 

föreningsverksamhet och viljan till att vara delaktig och ha inflytande. Författaren tror att 

detta samband beror på att om en elev är delaktig i någon form av föreningsverksamhet 

stärks deras förståelse för att de kan påverka och göra skillnad. 
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6.2.3 Könsskillnander 

De flesta elever vill inte vara med och påverka men det finns ett samband att flickor vill vara 

med och påverka i större utsträckning jämfört med pojkar. Duke, Skay, Pettingell & 

Borowsky (2009) menar att kön är en faktor som påverkar i vilken utsträckning en individ är 

delaktig och har inflytande. Denna studies resultat bekräftar det påståendet och författaren 

tror att denna könsskillnad kan bero på de olika roller flickor och pojkar har i skolan. Flickor 

är mer ambitiösa i skolan och är kanske därför också mer benägna att vara delaktiga och ha 

inflytande. Pojkar tar däremot ofta en roll som syns och hörs mycket mer än flickor, vilket 

kan bidra till att pojkar inte har samma behov av att vara delaktiga och ha inflytande. Detta 

på grund av att om de vill vara delaktiga och ha inflytande så tar dem den plats de behöver 

utan att de reflekterar över att de faktiskt är delaktiga och har inflytande. Cicognani et al. 

(2012) menar att flickor påverkas mer om föräldrarna är delaktiga i olika aktiviteter jämfört 

med pojkar. Detta tror författaren också kan vara en orsak till varför flickor vill vara mer 

delaktiga och ha inflytande. För om föräldrarna aktivt engagerar sig så ger det ett större 

avtryck hos flickorna. Det skulle vara intressant att veta om det finns någon skillnad mellan 

könen när det gäller föräldrarnas utbildningsnivå och viljan till att vara delaktig och ha 

inflytande. Om det skulle visa sig att det är fler flickor som påverkas av sina föräldrars 

utbildningsnivå, vad är det då som påverkar om pojkarna vill vara delaktiga och ha 

inflytande. 

6.2.4 Styrkan på sambanden 

Duke, Skay, Pettingell & Borowsky (2009) menar att ungdomar som är delaktiga i 

fritidsaktiviteter har en större benägenhet att vilja vara delaktiga och ha inflytande. Denna 

studie bekräftar att detta stämmer eftersom det är mer än dubbelt så stor sannolikhet att 

elever vill vara delaktiga och ha inflytande om de också är deltar aktivt i 

föreningsverksamhet. 

Duke, Skay, Pettingell & Borowsky (2009) tar även upp att det finns en könskillnad, vilket 

också denna studie bekräftar eftersom det är 47 procent större sannolikhet att flickor vill vara 

delaktiga och ha inflytande jämfört med pojkar. Författaren har inte hittat någon förklaring 

till könsskillnaden i tidigare forskning men trodde innan studien genomfördes att pojkarna 

skulle vara mer villig till att vara delaktiga och ha inflytande. Detta på grund av att pojkar har 

en tendens till att höras och synas mer än flickorna. Men det kanske är på grund av att 

pojkarna hörs och syns mer som gör att flickorna vill vara mer delaktiga och ha inflytande, 

eftersom flickorna kanske inte får fram sin åsikt i klassrummet på samma sätt som pojkarna. 

En annan faktor som författaren tror kan påverka är att flickor överlag har bättre betyg än 

pojkarna i grundskolan, vilket kan leda till att flickorna också är mer ambitiösa och därav vill 

vara delaktiga och ha inflytande i större utsträckning. 
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6.2.5 Teorin 

Teorin som denna studie utgick ifrån var stödjande miljöer och det som framförallt har lyfts 

fram som en stödjande miljö var föreningslivet. Resultatet i denna studie kan inte bekräfta 

att föräldrarnas utbildning är en stödjande miljö. Studien kan bekräfta att 

föreningsverksamheter är en stödjande miljö för ungdomars vilja till delaktighet och 

inflytande. Mahoney & Vest (2012) antyder att föreningslivet är en stödjande miljö som 

främjar ungdomars hälsa på flera olika plan. Författaren håller med om detta och bekräftar 

den tidigare forskningen med denna studie. Hälsofrämjande arenor är en del av stödjande 

miljöer och är arenor som utgår från individens möjligheter till att stärka hälsan. Drivkraften 

bakom dessa arenor kommer från dem som arbetar där (Medin & Alexanderson, 2000). 

Checkoway (2011) menar också att vuxnas vilja till att hjälpa och samarbeta med 

ungdomarna är en viktig faktor för att ungdomarna ska kunna bli delaktiga och få inflytande. 

Detta anser författaren vara en grundsten för att föreningslivet ska kunna främja ungdomars 

vilja till delaktighet och inflytande. Det gäller även för föräldrarna att försöka motivera sina 

barn till att vilja påverka och ta ansvar, både när det gäller i hemmet och på fritiden. Gällande 

könsskillnaden till viljan att vara delaktig och ha inflytande kan denna studie bekräfta att det 

finns en skillnad. Men studien kan inte bekräfta att det finns en koppling till den stödjande 

miljön. Detta på grund av att syftet med studien inte var att ta reda på orsaken till varför det 

finns en könsskillnad. Gällande den kopplingen kan författaren bara spekulera. 

6.2.6 Praktisk tillämpning av resultatet 

Resultatet i denna studie kan praktiskt tillämpas genom att kommunen fokuserar mer på att 

så många ungdomar som möjligt ska kunna delta i olika föreningsverksamheter. Detta för att 

öka antalet ungdomar som vill vara delaktiga och ha inflytande. För att öka intresset för 

föreningsverksamheten hos ungdomar kan kommunen hjälpa de olika föreningarna att 

marknadsföra sig och informera om vad de gör samt vart de befinner sig. Kommunen kan 

även undersöka vidare vad det är som gör att flickor vill vara mer delaktiga och ha mer 

inflytande än pojkar.  
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7 SLUTSATSER 

 Det finns inget säkerställt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 

elevernas vilja till delaktighet och inflytande även om det lutar åt att det finns ett. Det 

går heller inte att med säkerhet säga någonting om sannolikheten för viljan att vara 

delaktig och ha inflytande i relation till föräldrarnas utbildning.  

 Däremot gick det att säkerställa sambandet mellan elevers deltagande i 

föreningsverksamhet och vilja till delaktighet och inflytande. Om en elev deltog i 

föreningsverksamhet var det två gånger större sannolikhet att eleven också ville vara 

delaktig och ha inflytande jämfört med dem som inte deltog. 

 Ett samband mellan elevernas vilja till delaktighet och inflytande och om eleven var 

flicka fanns också. Det framkom också att om eleven var en flicka var det 47 procent 

större sannolikhet att eleven ville vara delaktig och ha inflytande jämfört med 

pojkarna. 

 

Författaren anser att det finns ett behov av vidare forskning kring vad som kan göras för att 

fler elever ska vilja vara delaktiga och ha inflytande. Det bör även forskars mer om varför 

flickor är mer benägna att vara delaktiga och ha inflytande jämfört med pojkar. 
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Ungdomsenkäten Lupp         Unga 16-19 år 
 
 
 
 

Till dig som ska fylla i enkäten 
 

 
 
I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera. 
Syftet är att din kommun, region eller stadsdel ska få bättre kunskap om ungas villkor, 
synpunkter och erfarenheter för att kunna se vad som behöver göras för att förbättra 
ungdomars situation där du bor. 

 
Genom att fylla i den här enkäten bidrar du till att kommunen, regionen eller stadsdelen 

får viktig kunskap om ungdomar! 

 
Det är viktigt att du svarar på alla frågor som du kan svara på. Om det kommer en fråga 

som du inte kan svara på, så hoppar du över den och går vidare till nästa fråga. 

Har du frågor eller synpunkter ska du vända dig till ansvarig för insamlingen lokalt.  

Lycka till! 
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A2. Är du ...? 
 

Tjej 
 
Kille 
 
annan könstillhörighet (personer som inte är eller känner sig tillhöra könen tjej eller kille) 
 
 
 
 
 
 

A7. Vilken är din mammas respektive pappas högsta avslutade utbildning? 
(sätt ett kryss på varje rad) 

 
 

 Grundskola Gymnasium Utbildning efter Högskola eller  
Gick inte ut eller eller gymnasiet universitet i 
grundskolan motsvarande motsvarande kortare än 3 år minst 3 år Vet inte 

Din mamma 
 

Din pappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B6. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? 
(Sätt ett kryss på varje rad. I vissa alternativ finns två eller flera aktiviteter med, till exempel 
syr/slöjdar/snickrar/annat textilarbete eller annat hantverk”. Om du endast gör en av de 
aktiviteterna, till exempel syr, så svarar du hur ofta du gör just det. Om du till exempel både syr 
och slöjdar så svarar du hur ofta du gör det sammanlagt.) 

 
 
 

                                                                Varje dag   Varje vecka   Varje månad   Varje år   Aldrig 

 

i. Deltar aktivt i 

föreningsverksamhet (till 

exempel  styrelsearbete, 

arrangerar aktiviteter eller 

liknande) 

 

 

 

D5. Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? 

ja 

nej 
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