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Abstract 
The aim of this essay was to try to understand young people’s experiences of participation 
and influence. The purpose has been to define participation and influence with young 
people’s own words, and with the definition as a basis explore young people’s experiences 
of participation and influence. The purpose has also been to seek understanding for young 
people’s experiences of participation and influence by discuss young people’s descriptions 
at different levels. There have been three research questions: How do young people define 
participation and influence?; Which experiences in life about participation and influence 
do young people narrate?; How do young people experience participation and influence 
and how do that come to expression? The first research question was answered by asking 
(n=13) secondary youth with methodological support of vignettes. The second and the 
third research question has been answered by collecting young people’s narratives on the 
Internet. The (n=37) narratives were analyzed by support of content analysis and narrative 
analysis. The result was a definition of participation and influence put together from young 
people’s own defining words. The result also shows that young people’s experiences of 
participated and influence is about both having and not having participation and influence. 
Young people narrate more often about experiences of not participated and influence. 
Finally, the result show us that young people’s experiences of participation and influence 
come to expression in three different ways were the young actor’s agency has a central 
role.   
 
Keywords: participation, influence, young people, definition, experiences, UN convention 
on the rights of the child, agency  

 
  



 
 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen har handlat om att försöka förstå ungas erfarenheter och upplevelser av 
delaktighet och inflytande. Syftet har varit att definiera delaktighet och inflytande med 
utgångspunkt i ungas egna utsagor, samt att med utgångspunkt i definitionen undersöka 
ungas erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande. Syftet har också varit 
att söka förståelse för ungas upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande 
genom att diskutera ungas beskrivningar på olika nivåer. Tre frågeställningar har 
undersökts inom uppsatsen: Hur definierar unga delaktighet och inflytande?; Vilka 
erfarenheter i livet berättar unga om, som handlar om delaktighet och inflytande?; Hur 
upplever unga att delaktighet och inflytande tar sig uttryck för dem i deras liv? För att 
besvara den första frågeställningen har (n=13) gymnasieungdomar tillfrågats med stöd av 
vinjetter. För att besvara den andra och den tredje frågeställningen har ungas (n=37) 
berättelser på nätet samlats in och analyserats med stöd av innehållsanalys samt narrativ 
analys. Resultatet har visat på en definition av delaktighet och inflytande som 
sammanställts utifrån ungas egna definierande ord. Resultatet har också visat att ungas 
erfarenheter av delaktighet och inflytande handlar om både avsaknad av och upplevd 
delaktighet och inflytande, det var vanligare att unga beskrev avsaknad i berättelserna. 
Resultatet har slutligen visat att ungas upplevelser av delaktighet och inflytande tar sig 
uttryck på tre olika sätt där den unges aktörskap innehar en central roll.  
 
Nyckelord: delaktighet, inflytande, unga, definition, upplevelser, FN:s konvention om 
barnets rättigheter, aktörskap 
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Inledning 
 

Barn och unga i Sverige ges inte möjlighet till delaktighet och inflytande i den utsträckning som 
FN:s konvention om barnets rättigheter förbinder samhället till (Committee on the Rights of the 
Child, 2015). Detta innebär att barn- och unga i Sverige till viss del begränsas i att föra fram 
sina erfarenheter och upplevelser. Samhället behöver åtgärda detta för att jämna ut skillnader 
mellan barn och unga så att de ges likvärdiga möjligheter att utöva sitt aktörskap i samhället. 
FN:s konvention om barnets rättigheter kommer bli lag 1 januari år 2020 (Riksdagsbeslut, 2018-
06-19) vilket innebär att samhällets skyldigheter att uppfylla barnets rättigheter stärks än mer. 
Frågan som uppkommer utifrån delaktighet och inflytande är huruvida konventionen uppfylls 
om kunskapen är otydlig kring hur dess innehåll upplevs av barn och unga? Kan det finnas risk 
för att konventionen stannar vid vackra ord som inte skapar innehåll för de som den berör? 
Rätten till delaktighet och inflytande fastställs i konventionen. Dessa begrepp blir därav viktiga 
och relevanta att definiera, undersöka och problematisera utifrån barn- och ungas egna tankar 
och beskrivningar. Samhället behöver försöka förstå, hur delaktighet och inflytande upplevs 
och vad det kan innebära för unga personer. Det är viktigt att lyfta fram ungas egna tankar om 
detta område, eftersom det återkommande har visat sig att vi i Sverige inte lyckas fullt ut i vårt 
uppdrag att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn och unga (barnombudsmannen.se; 
Englundh, 2009; SOU 2016:19; Swärd, 2016). Vi behöver kunskap om hur unga ser på och 
upplever delaktighet och inflytande.  

Inom Barn- och ungdomsvetenskapen återfinns ett särskilt intresse för, barn och ungas 
egna tankar, upplevelser och erfarenheter av förekommande fenomen i samhället. Denna 
uppsats utgör ett bidrag inom detta forskningsfält, som ger ökad förståelse för ungas 
erfarenheter och upplevelser kring delaktighet och inflytande. Barn och ungdomsvetenskap 
intresserar sig för synen på barn- och unga och deras möjligheter till delaktighet och inflytande. 
Barn- och ungdomsvetenskap grundar sig bland annat i den nya barndomssociologin (se ex. 
Erlandsson & Sjöberg, 2013) som utgör en del i denna uppsats utgångspunkter. Den nya 
barndomssociologin ser barnet som en egen individ med kompetens att agera självständigt och 
tänka om sin situation. Det innebar också en syn på barnets som social aktör med förmåga att 
förstå och påverka det samhälle som barnet omges av (Matthews, 2007).  

Den nya barndonssociologin är ett perspektiv av flera som används inom det barn- och 
ungdomsvetenskapliga fältet. Barn och ungdomsvetenskap är följaktligen ett tvärvetenskapligt 
forskningsfält. Denna tvärvetenskaplighet möjliggör att ungas definition, erfarenheter och 
upplevelser kan studeras med hjälp av olika begrepp och teorier, vilket den här uppsatsen 
genomför i förhållande till delaktighet och inflytande. Danermark (2001) beskriver att det 
tvärvetenskapliga arbetssättet innebär att studera problem på flera nivåer och med olika 
metoder. Begrepp och teorier används för att förklara fenomenet utifrån den nivå som studeras. 
Här handlar det om att försöka förstå ungas definition, erfarenheter och upplevelser av 
delaktighet och inflytande med hjälp av olika nivåer såsom individ och samhälle samt 
perspektiv och begrepp som tillsammans kan bidra till ny kunskap inom området.  
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Uppsatsens fokus 
I detta sammanhang fokuseras inte ett specifikt område, istället eftersträvas förståelse för 

delaktighet och inflytande utifrån ungas egna tankar och beskrivningar om dess innebörd. Det 
handlar om att söka kunskap om vilka erfarenheter unga berättar om som handlar om 
delaktighet och inflytande, med andra ord, om de beskriver sig uppleva delaktighet och 
inflytande eller inte. Det handlar om att skapa förståelse för ungas upplevelser och belysa dem 
ur den unges perspektiv. Kunskap om fenomenet undersöks alltså utifrån de som berörs av 
fenomenet med ett bottom – up perspektiv. Detta innebär att denna text utgår ifrån, och 
konstrueras, i enlighet med barn- och ungdomsvetenskapens tankar, synsätt och perspektiv 
kring barn. Detta synsätt har haft inverkan på kunskapsproduktionen kring ungas delaktighet 
och inflytande (för ex. se: Andersson, 2018; Cekaite, 2018; Sundhall, 2018).  

För att uppnå förståelse kring ungas delaktighet och inflytande har utvalda perspektiv 
använts som givit studien riktning och stöd i processen. Perspektiv som åsyftas här är 
vetenskapsteoretisk grund, teorier om individ och samhälle, relevanta teoretiska begrepp samt 
omvärldsbeskrivning. De perspektiv som används kommer i detta inledande kapitel beskrivas 
och vävas samman med en beskrivning av ungas levnadsvillkor. Nedan följer först ett 
förtydligande av vilka unga personer som avses i denna uppsats vilket följs av beskrivningar 
och utgångspunkter vad gäller delaktighet och inflytande som begrepp, dess reglering samt 
vägledning för införlivande.  

Här riktas fokus mot unga personer i Sverige och deras upplever av delaktighet och 
inflytande samt hur de beskriver detta. För att klargöra vilka unga personer som avses följer här 
ett förtydligande. Det handlar om ungdomstiden, vilket i denna uppsats omfattar unga personer 
i en ålder mellan 13 år och 18 år (se ex. Hwang, Frisén och Nilsson, 2018). Unga personer i 
Sverige (12–18 år), utgör ungefär sju procent av befolkningen (Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd (Forte), 2018). Ungdomstiden beskrivs som en vanlig benämning på åren 
mellan ca 12 och 19 års ålder. I denna text förekommer olika benämningar på de unga som 
åsyftas. Benämningar såsom barn, unga, ungdomar och elever förekommer och används 
beroende på sammanhanget. Barn används som en juridisk beskrivning och utgångspunkt för 
vad vi i Sverige menar med barn.  Definitionen av barn återfinns i FN:s konvention om barnets 
rättigheter, ”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år” 
(Regeringskansliet, 2014, s. 24)1. I denna text används oftast benämningarna unga, ungdomar 
eller unga personer, vanligast förekommande är unga. Delaktighet och inflytande utforskas här 
i relation till de ungas fritid. Fritid definieras av svensk ordbok som en period av ledighet från 
skola eller arbete (”Fritid”, 2009). I åldrarna 13 år till och med 18 år bör unga personer generellt 
sett få mer inflytande över sin fritid. Detta inflytande förväntas också öka i takt med att den 
unge närmar sig myndighetsdagen som infaller då den unge fyller arton år (Committee on the 
Rights of the Child, 2016). Därav blir det intressant att undersöka hur delaktighet och inflytande 
upplevs av unga under denna period i livet och i relation till den unges fritid. 

 

                                                 
1 I uppsatsen används benämningen FN:s konvention om barnets rättigheter, konventionen om barnets 

rättigheter eller konventionen. Elizabeth Englundh (2009) som har forskat avseende implementeringen av 
konventionen menar att man genom att använda den vanligt förekommande förkortningen barnkonventionen för 
bort tankarna från konventionen som mänsklig rättighet. 
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Delaktighet och inflytande som begrepp. Delaktighet och inflytande är vanligt 
förekommande begrepp för många personer i Sverige. Begreppen används flitigt inom olika 
områden. Delaktighet ger exempelvis 2 530 000 träffar på Google, dess motsvarighet på 
engelska, participation, ger 312 000 000 träffar på Google (190106, 21.22). Delaktighet 
definieras i svensk ordbok som aktiv medverkan eller medansvar. Definitionen betonar känslan 
av vara till nytta eller ha medinflytande. Inflytande definieras som möjlighet att påverka. Det 
kan handla om påverkan tillfälligt samt permanent (Svensk ordlista, hämtat 180225). Forte 
(2018) klargör att delaktighet och inflytande kan definieras på olika sätt. Forte refererar till 
FN:s konvention om barnets rättigheter och mänskliga rättigheter när de skriver ”Alla 
människor, barn som vuxna, har rätt att påverka sina egna liv och samhället i stort – det vill 
säga, de har rätt till inflytande och delaktighet (Forte, 2018, s. 74). Delaktighet och inflytande 
handlar också om viljan att delta och aktivt försöka påverka, det kan också handla om inflytande 
i olika typer av beslut. Delaktighetsbegreppets ideologiska innebörd kan ses som normativ då 
det finns en underliggande värdering som talar om att ökad delaktighet är bra för människan 
(Molin, 2018). En definition av delaktighet och inflytande som riktar sig direkt till barn- och 
unga återfinns i FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen var den första 
internationella överenskommelsen som fastställde barnets mänskliga rättigheter, vilket skedde 
år 1989. Sverige ratificerade konventionen 2 september 1990. Konventionens artikel 12 är en 
av fyra grundprinciper i konventionen om barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2014). FN:s 
konvention om barnets rättigheter fastställer i artikel 12 att barnet är bärare av rättigheter och 
har rätt till delaktighet och inflytande över sitt liv. Detta innebär att barnet ska ha rätt att uttrycka 
sina åsikter i de frågor som rör det. Denna rättighet gäller alla barn, utan åtskillnad. Staten har 
en skyldighet att tillse att varje barn ges möjlighet att utöva denna rättighet (SOU, 2016:19). En 
slutsats av detta är att samhället, genom att definiera och fastställa barnets rätt till delaktighet 
och inflytande, därmed också presenterar samhällets syn på barns delaktighet och inflytande. 
Denna syn presenteras i artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.   
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet (FN:s konvention om barnets rättigheter, 1990, s.7). 

Reglering av delaktighet och inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande regleras 
på olika nivåer i samhället. På internationell nivå finns vägledning kring människans rätt att 
vara delaktig i samhället i de mänskliga rättigheterna. Mahmoudi (2016) beskriver i en 
sammanställning av folkrättsliga texter att, Förenta nationernas allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna bör ses som en standard för alla nationer att eftersträva. Ytterligare ett 
exempel på nu delaktighet och inflytande regleras på internationell nivå är Europeiska unionens 
inverkan för att främja medborgarnas ställning i medlemsländerna. Den sociala agendan 
(Olofsson, 2015) är ett exempel på initiativ framfört av Europeiska unionen (EU). Agendan 
innehåller riktlinjer för medlemsländernas socialpolitik. Ett självklart riktmärke är social 
inkludering för alla medborgare. Det inflytande som EU-organen utövar i förhållande till 
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medlemsländernas politik är dock begränsat och handlar i praktiken om gemensamma riktlinjer 
samt mål.  

På nationell nivå sker arbete på olika sätt för att främja och förverkliga medborgarnas 
delaktighet och inflytande i Sverige. Vi har i Sverige en kunskapsmyndighet som arbetar inom 
funktionshinderområdet, Myndigheten för delaktighet vilken förkortas MFD 
(http://www.mfd.se/om-mfd/). Sverige har också en Barnombudsman vars uppdrag är att 
företräda barns och ungas rättigheter. Barnombudsmannen har en nyckelroll i genomförandet 
och uppföljningen av konventionen inom statliga myndigheter, kommuner och landsting. 
(https://www.barnombudsmannen.se). I Sverige har vi alltså en rad regleringar som syftar till 
att säkerställa människans och i det här fallet ungas rätt till delaktighet och inflytande. Detta 
system av regleringar bygger på att de individer som har uppdraget att säkerställa införlivandet 
av rätten till delaktighet och inflytande genomför detta.  

Vägledning för införlivande av ungas delaktighet och inflytande. Det finns idag 
omfattande material och texter att ta del av för att få vägledning i att genomföra barnets rätt till 
delaktighet och inflytande (för exempel se: Barnombudsmannen.se; Englundh, 2009; 
Segerström, 2019, Swärd, 2016). Dock har det sedan konventionen om barnets rättigheter 
ratificerades, visat sig vara svårt att genomföra artikel 12. Lundy (2007) menar att artikel 12 är 
den mest citerade, men också den mest missförstådda av alla artiklarna i konventionen om 
barnets rättigheter vilket också medför att genomförandet av artikel 12 undviks. Artikel 12 
omnämns ofta som barnets rätt att göra sin röst hörd, vilket är en förenkling av artikelns innehåll 
och syfte. Barnets rätt att delta och rätten att bli tillfrågad är ytterligare förenklingar av artikeln 
som förekommer. För att sammanfatta innebär alltså resonemanget att det är nödvändigt med 
en fördjupad förståelse av artikel 12 som når bortom det ovan beskrivna förenklade sätt att se 
på delaktighet och inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller alla barn och det är 
den vuxnes ansvar att se till att det sker utifrån barnets förutsättningar såsom exempelvis ålder, 
miljö och levnadsvillkor. Det räcker alltså inte att rutinmässigt ställa frågor till barnet, barnet 
måste ges rätt förutsättningar för att vara delaktig och ha inflytande. Swärd (2016) skriver att 
innebörden av artikel 12 i konventionen ger barn möjlighet att välja om de vill utöva sin rätt att 
bli hörda. Detta innebär att barn inte får utsättas för påverkan, påtryckningar eller på något sätt 
manipuleras. Barnets individuella och sociala situation behöver beaktas. Barnet kan ha behov 
av stöd för att ges möjlighet att delge sina åsikter och barnet ska ges en god förståelse för vad 
frågan handlar om. Det handlar alltså om att den vuxne behöver uppnå denna fördjupade 
kunskap om artikel 12 för att rättigheten ska bli verklighet för det enskilda barnet, vilket också 
innebär ett reflexivt förhållningssätt till den individuella synen på barn. Melin (2013) belyser 
vikten av att reflektera över innebörden av delaktighet. Människan har ett grundläggande behov 
av att behövas av andra människor samt att känna tillhörighet. Social delaktighet kan därmed 
ses som en nödvändighet för överlevnad och bör studeras som fenomen inte bara utifrån att det 
är en rättighet för barn utan också för att det är viktigt för upprättandet av självförtroende, 
självkänsla och självrespekt. Delaktighet tar sin utgångspunkt i vuxnas syn på barn vilket i 
förlängningen innebär vuxnas syn på sig själva (se även Blaikie, Egan Bitran, Henley och Te 
One, 2014). Människoperspektiv som dessa är föreställningar som finns i samhället och som 
avspeglar samt förändras med tidsandan.  

Vägledande tankar som dessa är av stor vikt för att hjälpa vuxna att förverkliga barn och 
ungas rätt till delaktighet och inflytande. Dock ger inte definitionen vägledning kring vad unga 
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själva upplever kring delaktighet och inflytande. Definierar unga personer delaktighet och 
inflytande i överensstämmelse med denna samhällets syn på delaktighet och inflytande som 
konventionen om barnets rättigheter utgör? Definitionen är skapad av vuxna personer med de 
bästa avsikter, nämligen att förbättra barns möjligheter till delaktighet och inflytande. En fråga 
som uppstår är huruvida barn och vuxna definierar begreppen på samma sätt? För att kunna ge 
ett svar på denna fråga behöver en definition formuleras som utgår från ungas egna tankar om 
vad delaktighet och inflytande är för dem. Begreppen behöver därmed behandlas utifrån en 
analytisk innebörd vilket Molin (2018) beskriver som ett metodiskt och systematiskt sätt att 
försöka förstå, beskriva och förklara vad begreppen kan ges för innebörd av unga individer i 
olika sammanhang. Detta leder vidare till uppsatsens teoretiska inramning som klargör hur 
ungas definition, erfarenheter och upplevelser kommer förstås i detta sammanhang.  

 
Teoretisk inramning 

Denna uppsats utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet samt Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell. De båda utgör en teoretisk inramning åt uppsatsen och 
tillsammans med centrala begrepp samt tidigare forskning skapas förutsättning att förstå ungas 
erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande. De båda perspektiven kommer nu 
presenteras och förtydligande kommer ske kring vilka aspekter som används i denna uppsats.      

Socialkonstruktionistiskt perspektiv. Utgångspunkten i denna uppsats är att delaktighet 
och inflytande inte är statiska begrepp. Delaktighet och inflytande kommer här presenteras och 
förstås med utgångspunkt i att detta sker i samverkan med förförståelse och konstruktion av 
begreppen. Detta innebär att ett konstruktionistiskt perspektiv har anlagts. Bryman (2011) 
beskriver konstruktionism som ett synsätt och ontologisk ståndpunkt. Forskare som antar denna 
ståndpunkt utgår ifrån att sociala aktörer är medskapare av sociala företeelser. Det innebär att 
sociala händelser och kategorier skapas i det sociala samspelet mellan aktörer och de är 
föränderliga. Forskaren bidrar därmed till konstruktioner genom sina beskrivningar av den 
sociala verkligheten. Detta medför en syn på kunskap som föränderlig. Danermark (2001) 
diskuterar två riktningar inom socialkonstruktionismen och refererar till Deborah Luptons sätt 
att benämna dessa riktningar, ”strong social constructivists och weak social constructivists” (s. 
293). Den första inriktningen ger ett perspektiv där de som ansluter sig, antingen ser på 
verkligheten som något vi inte kan skaffa oss kunskap om, eller anser att verkligheten inte finns 
utanför oss själva. Den andra riktningen innebär för forskaren en medvetenhet och hänsyn till 
att vår uppfattning och kunskap om ett fenomen är styrda av sociala faktorer, dock utesluter 
inte detta en verklighet som är oberoende av oss. Denna text utgår från den lite mindre radikala 
uppfattningen, weak social constructivist.  

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet blir det följaktligen viktigt att beskriva 
de kontexter som innefattar unga och som är av vikt för att uppnå förståelse för delaktighet och 
inflytande ur ungas perspektiv. Erlandsson och Sjöberg (2013) belyser vikten av att forskare 
bör ta hänsyn till de olika sammanhang och miljöer som unga vistas och lever i, då denne 
försöker skapa förståelse för unga. Andersson, Molin och Sorbring (2014) beskriver att kontext 
som begrepp handlar om sammanhang vilket är viktigt för att förstå det fenomen som studeras. 
Kontexten innebär speciella villkor för människan. Kontext kan beskrivas utifrån en 
övergripande kontext vilken rymmer delkontexter. Människan handlar inom dessa kontexter 
och utifrån de villkor som de innebär. Cherney (2010) visar att barnets rättigheter är omslutet 
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av den kulturella och sociala kontext som tonåringen befinner sig i. Det är inom de kontexter 
som tonåringen konstruerar sin uppfattning och medvetenhet om sina rättigheter. Cherney 
(2010) betonar därav vikten av att inkludera kontextuella faktorer i relation till barns 
upplevelser av sina rättigheter. Med utgångspunkt i det kommer olika kontexter som kan ha 
betydelse för den unges upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande att beaktas, 
det kan handla om kontexter såsom familj, relationer med kamrater samt partners. Harcourt och 
Hägglund (2013) beskriver att tidigare forskning kring barns rättigheter har tenderat att vara 
normativ och har ignorerat frågor kring betydelsen av den kontext barnet befinner sig i. Det 
finns alltså behov av utökad kunskap inom detta område. Denna uppsats kan utgöra ett sådant 
bidrag genom en utökad förståelse kring ungas upplevelser av delaktighet och inflytande i deras 
kontext.  

Här bör dock tilläggas att det socialkonstruktionistiska perspektivet också medför en syn 
på kunskap som något föränderligt och påverkbart. Frågan är då vilken nytta denna uppsats kan 
göra, och om dess bidrag till kunskapsutvecklingen inom barn och ungdomsvetenskap 
verkligen kan ses som bidrag? Är dess innehåll redan passé då det offentliggörs? Kritikern 
skulle genom dessa frågor kanske föreslå att ett annat perspektiv anlagts såsom exempelvis 
objektivism (se Bryman, 2011). I det här sammanhanget ses det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som en styrka och som en viktig del i kunskapsprocessen. Kunskapens 
föränderlighet gör den inte obrukbar, tvärtom bidrar den genom att berika bilden kring det 
specifika fenomen som undersöks.       

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell – ett ramverk. Bronfenbrenners 
(1996) utvecklingsekologiska modell består av de olika nivåerna mikro, meso, exo och makro. 
Nivåerna omsluter varandra, påverkar varandra och individen inom dem. De olika nivåerna 
representerar inte en hierarkisk ordning. Frísen, Hwang och Nilsson (2018) beskriver att de fyra 
nivåerna kompletteras med kronosystemet som representerar tiden. Individen och dess 
omgivande miljöer är föränderliga över tid. Den tid individen är i påverkar individens 
livssituation och verkar genom de olika nivåerna.   

Den utvecklingsekologiska modellen används här som ett ramverk. Andersson (2017) 
argumenterar för att utvecklingsekologin kan överbrygga sociologins benägenhet att lägga 
alltför stort fokus vid samhälleliga förhållanden på en övergripande nivå och därmed riskera att 
individen tappas bort. Utvecklingsekologin lämpar sig väl att förena med den nya 
barndomssociologins ståndpunkter, som handlar om att barnet ses som ett aktivt subjekt och 
som interagerande med sin omgivande miljö.  Detta innebär också att belysa barns delaktighet, 
vardagslivet och dess betydelse. Följaktligen lämpar sig modellen väl för detta sammanhang då 
den används som ett stöd och övergripande ramverk för att möjliggöra förståelse för ungas 
upplevelser av delaktighet och inflytande. Lassbo (2013) beskriver att det är svårt att genomföra 
en studie med regelrätt utvecklingsekologisk ansats. Det är vanligt förekommande att forskare 
utgår från tidigare forskning och teori, utifrån det används aspekter av utvecklingsekologisk 
teori som är relevanta, övriga aspekter beskrivs översiktligt. Denna beskrivning stämmer väl 
överens med hur utvecklingsekologin har använts i denna text. Lassbo (2013) beskriver vidare 
att den utvecklingsekologiska modellen tar sin utgångspunkt i fenomenologins tankar om 
individen, där dess upplevelse och tolkning av situationer fokuseras, vilket är väl förenligt med 
de utgångspunkter och syfte som föreligger här. För att förtydliga betraktas delaktighet och 
inflytande här utifrån nivåerna tillsammans med det socialkonstruktionistiska perspektivet. Det 



7 
 

socialkonstruktionistiska perspektivet och barndomssociologins syn på barn som kompetenta 
aktörer utgör ett stöd för att belysa ungas aktörskap och hur de beskriver erfarenheter och 
upplevelser kopplat till delaktighet och inflytande. Nivåerna sätter detta i ett sammanhang av 
kontexter vilka i sin tur kan ge förståelse för ungas aktörskap. De olika perspektiven 
kompletterar på så vis varandra, men det finns också begränsningar med detta. Genom att belysa 
ungas aktörskap och den samverkande konstruktionen som sker i förhållande till delaktighet 
och inflytande på fokuseras just konstruktionen och individens möjlighet att aktivt påverka sin 
situation. Därmed förflyttas fokus från det ansvar som myndigheter, institutioner och enskilda 
vuxna innehar, att uppfylla barnets rätt till delaktighet och inflytande. En förhoppning är att 
nivåerna utgör ett stöd för att skapa en förståelse som inbegriper detta beskrivna ansvar. 

För att sammanfatta utgör dessa nivåer ett teoretiskt ramverk tillsammans med 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och begreppen aktörskap, empowerment, gemenskap och 
institution. Det innebär här att nivåerna används för att diskutera och försöka förstå ungas 
definition, erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande. Ramverket ligger alltså 
inte till grund vid analyserna av empirin. Det är i diskussionen som ramverket används och 
kopplas till resultatet för att försöka förstå det resultat som presenteras. Nedan kommer nu den 
utvecklingsekologiska ramen beskrivas med de olika kontexter och levnadsvillkor som är 
aktuella utifrån ungas delaktighet och inflytande på varje nivå.  

Mikronivå.  
Denna nivå beskriver de närmiljöer som unga individer ingår i och interagerar med andra 

i. Dessa mikromiljöer tar sig olika form och uttryck beroende på individen men också beroende 
på tid, miljöerna är alltså föränderliga (Hwang & Nilsson, 2011; Lassbo, 2013). Ungas 
levnadsförhållanden är viktigt att belysa i förhållande till delaktighet och inflytande. Det är 
viktigt eftersom levnadsförhållandena har visat sig påverka möjligheterna till delaktighet och 
inflytande (Tryggvason, 2018). Under de senaste drygt hundra åren har levnadsförhållandena 
för barn och deras föräldrar förändrats på många sätt. Välfärdsstatens utbyggnad har skapat 
förbättrade sociala och ekonomiska villkor för de flesta barn och föräldrar (Gähler & Palmtag, 
2014). Trots detta råder det i Sverige stor skillnad mellan barn som har det bra ställt utifrån 
hälsa och välmående, ekonomi samt utbildning och barn som inte har det så bra ställt inom 
dessa områden (Forte, 2018).  

När det gäller delaktighet och inflytande i hemmet beskriver Forte (2018) att nio av tio 
unga i åldrarna 13–18 år uppger att de ges möjlighet att påverka det som berör dem. Unga med 
någon form av funktionsnedsättning uppger oftare att de inte varit delaktiga i beslut som berör 
dem. Det är svårare för barn som lever i socioekonomisk utsatthet eller med instabilitet i 
hemmet att påverka sin situation. Detta hänger ihop med att begränsade resurser kan påverka 
möjligheterna till inflytande och delaktighet negativt då tillgång till aktiviteter ofta är förknippat 
med kostnader. Detta kan i sin tur leda till ohälsa (hos vuxna) då lägre grad av delaktighet i 
sociala aktiviteter i kombination med ekonomisk utsatthet har visat sig öka risken för ohälsa. 
Möjligheten och viljan att delta samt påverka i olika situationer ser olika ut beroende på person 
och sammanhang. Utanförskap och tillhörighet bör inte ses som fasta positioner utan istället 
förstås som dynamiska. Forte belyser vikten av att få kunskap om i vilka livsskeden och i vilka 
situationer som unga personer upplever att de kan påverka och vara delaktiga. Det behövs mer 
kunskap om hur unga personer upplever och utövar delaktighet och inflytande samt kunskap 
om eventuella skillnader mellan grupper vad gäller förutsättningar och hinder.  
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En annan mikrokontext som visat sig vara viktig för de allra flesta barn och unga är 
internet. Hwang, Frisén och Nilsson (2018) beskriver att internet har utvecklats till en kontext 
och vardagsmiljö som för många är självklar och nödvändig. Unga personer befinner sig i olika 
vardagsmiljöer som inverkar på varandra och samspelar, därav är det viktigt att utforska internet 
som kontext och dess betydelse för unga. Internet är en plats som unga personer använder sig 
av i stor utsträckning vilket därmed blir intressant i förhållande till ungas upplevelser av 
delaktighet och inflytande. Andersson, Bohlin, Lundin och Sorbring (2016) har undersökt 
berättelser författade av ungdomar i åldern 16–18 år. De unga gav uttryck för att internet som 
självdefinierande arena, till övervägande del är positiv, och skapar möjligheter där sociala 
kompetenser kan experimenteras med och utvecklas. Andersson m.fl. (2016) beskriver vidare 
att den sociala kontexten samverkar med identitetens olika aspekter, vilket också medför att vi 
människor, utifrån kontext, väljer hur vi delar med oss av vår person. Detta belyser vikten av 
att inkludera internet i vad vi betraktar som en viktig vardagskontext för unga. Berg (2015) 
beskriver att erfarenheter online bör betraktas som verkliga och som integrerade i vardagslivet. 
Gränsen som återfinns i mellanrummet internet och det som inte är internet, är idag otydlig och 
svårbestämd. I detta sammanhang betraktas internet som en del av ungas vardagsliv. Internet 
betraktas därmed som en plats som kan erbjuda individen gemenskap. Tidigare forskning som 
diskuterar gemenskap i förhållande till barns upplevelser av delaktighet och inflytande är bland 
andra, Harcourt och Hägglund (2013) som inkluderat barn i diskussioner kring barns rättigheter 
och dess mening. Det framkom att barnen relaterade begreppen till relationer med andra. 
Föräldrar, lärare och andra barn var ständigt involverade i deras tankar och reflektioner. 
Harcourt och Hägglund (2013) menar att detta kan vara en påminnelse om att rätten till 
delaktighet och upplevelsen av denna, har stark och nödvändig sammankoppling med 
tillhörighet och samhörighet. Meehan (2016) för ett liknande resonemang och framhåller att 
barns världar inkluderar de personer och platser som är dem närmst. Relationer med andra hör 
samman med upplevelsen av gemenskap som får betydelse i detta sammanhang.            

Mesonivå.  
Denna nivå beskriver interaktionen som sker mellan individens närmiljöer och dess 

följande effekter, alltså kopplingar som sker mellan mikrosystemen. Här följer också 
interaktionen som sker med förhållanden utanför vardagslivet, på exonivån (Andersson, 2017; 
Lassbo, 2013). I den här uppsatsen används närmiljöer och mikrokontexter som en hjälp i 
förståelsen av de resultat som framkommer ur det material som samlats in. Materialet tillåts 
påverka vilka mikrokontexter som lyfts fram. Syftet är att undersöka ungas upplevelser av 
delaktighet och inflytande, vilket får till följd att förståelse utifrån mesonivå sker då kopplingar 
mellan mikrokontexter framträder.  

Exonivå.  
Denna nivå beskriver miljöer som individen påverkas indirekt av. För unga personer kan 

detta handla om omsorgsgivares arbetssituation eller boendekommunens prioriteringar med 
följder för kommuninvånarnas vardagsliv (Andersson, 2017; Lassbo, 2013). Den fria tiden för 
unga och de möjligheter samt begränsningar som medföljer, påverkas av exonivåns 
förutsättningar. Forkby (2010) beskriver vad ungas delaktighet har inneburit i förhållande till 
ungas fria tid. Forkby lägger särskilt fokus vid öppen fritidsverksamhet såsom fritidsgårdar. 
Mötesplatser för unga har betraktats som ett sätt att nå de unga som ställer sig vid sidan om, 
ibland benämnda som föreningslös ungdom. Fritidsgårdar är en form av mötesplats, dock 
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medförde neddragningar under 1990-talet att en sjättedel av fritidsgårdarna i landet lades ned. 
Forkby beskriver att det verkar svårt att hitta former för ungas delaktighet och inflytande som 
består över tid. Samhällets förändring och utveckling medför att ungas fritid påverkas och 
förändras.  

Internet beskrevs tidigare som en mikrokontext i ungas liv. Här betraktas kontexten 
internet som om den rör sig över flera nivåer. Internet är en kontext som unga ingår i direkt på 
mikronivå men även indirekt på exonivån, där det exempelvis kan handla om ungas möjligheter 
att få tillgång till internet. Det kan också handla om möjligheten att vara delaktig och påverka 
sin omvärld. I en undersökning som genomförts av Internetstiftelsen (2018) beskrivs att 99% 
av personerna i åldrarna 12 år – 25 år mobilsurfar varje dag. Dunkels (2018) beskriver att ungas 
kommunikation på nätet, i stor utsträckning sker via sociala mötesplatser. Statens medieråd 
(2017) har i en undersökning frågat unga hur ofta de använder sociala medier: 75 % av de unga 
deltagarna i ålder 13–16 år respektive 93 % i ålder 17–18 år uppger att de använder sociala 
medier varje dag. Det är dock viktigt att framhålla att det finns skillnader mellan ungas 
förutsättningar för delaktighet vilket tidigare forskning visat. Olin Sheller och Roos (2015) har 
undersökt digital delaktighet bland svenska barn på landsbygden. De deltagande barnen i 
studien, gavs i många sammanhang möjlighet till digital delaktighet, men det fanns också 
begränsningar. Deltagarna ägnade sig åt digitala aktiviteter (exempelvis Facebook) i mindre 
utsträckning än vad undersökningar av medierådet visar att barn gör. Olin Sheller och Roos 
(2015) argumenterar för att diskussionen kring barns digitala delaktighet bör nyanseras. De 
påpekar att det finns en risk för att avsaknad av digitala verktyg kan få negativa konsekvenser 
avseende barnens möjlighet till delaktighet i samhällsutvecklingen.  

Med stöd av internet och de konstruerade rum som där finns kan nya former för 
gemenskap ske. Andersson (2010) belyser möjligheter som framträder för unga på internet. 
Genom nätgemenskapen skapas ett socialt rum där ungas egna avsikter och rörelser möjliggörs, 
vilket ger unga handlingsutrymme. Nätgemenskapen kan alltså enligt Andersson (2010) 
möjliggöra känslan och upplevelsen av delaktighet och inflytande.  

Makronivå.   
Denna nivå beskriver samspelet mellan de olika nivåerna och de nationella samt globala 

förhållanden som råder. Det handlar bland annat om levnadsstandard, normer och värderingar 
(Andersson, 2017; Lassbo, 2013). I det här sammanhanget är utgångspunkten den svenska 
kontexten. Detta innebär inte att den globala kontexten ska bortses från, tvärtom är det av vikt 
att lyfta in de delar av en global kontext som kan påverka ungas livsvillkor.  

Ungas erfarenheter och upplevelser påverkas av olika makrokontexter. Exempel på detta 
återfinns i internationell forskning som lyfter fram ungas förutsättningar och möjligheter till 
delaktighet och inflytande, vilket ser olika ut beroende på var i världen den unge befinner sig. 
Abrantes, Bertely Busquets och Saravi (2014) visade i sin studie om ursprungsbefolkningens 
ungdomar i Mexico, att unga blir systematiskt nekade många av deras grundläggande rättigheter 
både på individuell och kollektiv nivå. Ungdomarna kämpade för ett förverkligande av deras 
individuella rättigheter som unga medborgare i Mexico, men de kämpade också för att deras 
kollektiva rättigheter som ursprungsbefolkning skulle respekteras. Ett annat exempel är Murray 
(2010) som har undersökt barns rättigheter i Rwanda och lyfter fram att barns rättigheter 
tillvaratas i olika hög grad beroende på vilket land man som barn befinner sig i. Rwanda är ett 
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land som fortfarande arbetar med att tillgodose barns grundläggande behov. Detta kan vara en 
förklaring till att det har gjorts begränsade försök att uppnå barns rätt till delaktighet. 

Olika delar i världen har alltså olika förutsättningar att uppfylla barnets rätt till delaktighet 
och inflytande vilket följaktligen kommer ha inverkan på barnets eller den unges upplevelser 
och erfarenheter av delaktighet och inflytande. Beroende på var vi befinner oss finns det också 
olika föreställningar om vad delaktighet och inflytande innebär samt hur det uppfylls. De 
kollektiva föreställningar som finns utifrån det aktuella samhällets normer och värderingar 
påverkar delaktighet och inflytande (se ex. Bühler Niederberger, 2010). För att förstå hur 
Bronfenbrenners fyra nivåer samverkar och påverkar individen i dess specifika livssituation är 
det viktigt att föra in tid (Rosa & Tudge, 2013). Samhället förändras över tid, vilket kan 
exemplifieras genom Sveriges ratificerande av FN:s konvention om barnets rättigheter 
(september 1990) och nu inom kort (januari 2020) införandet av konventionen som lag 
(Riksdagsbeslut, 2018-06-13). Detta har inneburit att delaktighet och inflytande för unga har 
förändrats över tid. Samhällets syn på delaktighet och inflytande har också förändrats över tid 
(Hägglund, 2018). 

För att sammanfatta används det socialkonstruktionistiska perspektivet och 
Bronfenbrenners modell i uppsatsen för att söka förståelse för ungas erfarenheter och 
upplevelser av delaktighet och inflytande på olika nivåer. För att kunna diskutera förståelsen på 
ett sätt som närmar sig individen och som rör sig mot grupp och samhällsnivå har några begrepp 
använts för att komplettera de teoretiska utgångspunkterna.     
 
Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala för denna uppsats: Aktörskap, empowerment, gemenskap 
och institution. Begreppen är användbara och har relevans för uppsatsen då förståelse kan sökas 
utifrån olika nivåer såsom presenterats i Bronfenbrenners modell som utgör ett ramverk i denna 
uppsats. Med stöd i begreppen kan ungas erfarenheter och upplevelser av delaktighet och 
inflytande förstås och begripliggöras för läsaren och betraktaren. Den unges beskrivna 
erfarenheter och upplevelser kan med stöd av begreppen uppmärksamma den unges handlande 
i den beskrivna situationen, alltså hur delaktighet och inflytande tar sig uttryck för den unge i 
dess livssituation.      

Aktörskap. Ungas aktörskap handlar om den kapacitet individen har att agera 
självständigt. Genom att rikta fokus mot ungas a skapas möjlighet att förklara de olika sätt som 
barn agerar på i relation till andra och som därmed skapar skillnader. Barn upplever barndom 
olika beroende på de faktorer som kan finnas runt barnet och som behöver identifieras. 
Beskrivningar om barn bör därav vara grundade utifrån social kontext istället för att beskriva 
barn generellt (James & James, 2008; Korp & Risenfors, 2013; Matthews, 2007). Perspektivet 
som anlagts på denna uppsats är en syn på unga som aktiva aktörer med kompetens att tänka 
om sin situation och som medskapare av sin omgivning. Begrepp har använts för att ge en hjälp 
i förståelsen av ungas egna beskrivningar av erfarenheter och upplevelser kring delaktighet och 
inflytande. Aktörskapet och det aktiva handlandet eller avsaknad av detsamma blir intressant 
att diskutera utifrån ungas egna beskrivningar av delaktighet och inflytande.  

Empowerment. Askheim och Starrin (2007) beskriver att empowerment anses vara något 
positivt, dess innehåll betyder makt, kraft och styrka. Begreppet förknippas också med 
självtillit, delaktighet, kompetens och självstyre. I detta sammanhang används begreppet på 
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individnivå. Askheim (2007) beskriver att empowerment handlar om att människor som på 
något sätt befinner sig en maktlös position uppbringar styrka och kraft att ta sig ur den maktlösa 
positionen. Det som förenar och ses som grundläggande för de olika inriktningar som finns 
inom empowerment är ”en positiv syn på människan som ett i grunden aktivt och handlande 
subjekt som vill och vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt förhållanden” (Askheim, 2007, 
s.19). Den här uppsatsen utgår från den riktning inom empowerment som Askheim (2007) 
benämner ”Empowerment som etablering av motmakt” (s. 19). Denna riktning fokuserar på 
samband mellan individens livssituation och strukturella samhälleliga förhållanden. Inom 
denna riktning återfinns den grundläggande tanken om människan som beskrivs ovan samt att 
människans position i samhällsstrukturen ses som en följd av historiska processer skapade av 
människan. Dessa processer bestämmer individens möjligheter till makt och kontroll över sitt 
liv. Följden av att de ses som skapade av människan är att de också ses som föränderliga. En 
central punkt inom denna riktning är att individen ska uppnå medvetenhet om sambandet mellan 
den egna livssituationen och samhälleliga yttre förhållanden. Man vill påvisa för individen att 
denne inte är ensam om det eventuella problemet, många delar detta och en ökad medvetenhet 
ska leda till handling (Askheim, 2007). Begreppet blir relevant för uppsatsen i förhållande till 
delaktighet och inflytande beroende på hur den unge beskriver att detta tar sig uttryck. Det kan 
handla om ungas upplevelser utifrån upplevd eller avsaknad av delaktighet och inflytande.  

Gemenskap. Begreppet gemenskap ses här som att det hör samman med ungas 
erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande. I gemenskapen kan det för den unge 
finnas möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser med andra. Individens erfarenheter och 
upplevelser av gemenskap ses som därmed som en viktig del i livet. Eriksson (2013) uttrycker 
vikten av att känna gemenskap enligt följande ”att alla behöver någon form av tillhörighet till 
en gemenskap är uppenbart” (s. 15). Gemenskap kan betraktas och definieras på olika sätt. 
Begreppet återfinns inom många områden, riktningar och perspektiv. I den här uppsatsen 
används begreppet gemenskap utifrån en socialpedagogisk teoribildning.  

Begreppet kan ses ur olika perspektiv, dels att människor ingår i en gemenskap antingen 
i hela samhället och/eller att människor deltar i en speciell gemenskap i lokalsamhället 
Gemenskap kan också kopplas till emotionell gemenskap eller samhörighet i ett 
speciellt sammanhang och skulle snarare kunna anges som social gemenskap. 
(Carlander & Svensson, 2018, s. 95)            

Det specifika sammanhanget, handlar här om att utforska ungas erfarenheter och upplevelser 
av delaktighet och inflytande med hjälp av nätgemenskap. Gemenskap som teoretiskt begrepp 
kan alltså bidra till förståelse på så vis att ungas erfarenheter och upplevelser av delaktighet och 
inflytande betraktas i ljuset av den gemenskap som internet kan erbjuda.  

Institution. Begreppet institution kan användas för att försöka uppnå förståelse för 
vilka faktorer som samverkar kring unga personer och formar kontexten tillsammans med den 
unge. Ahrne (2014) beskriver och redogör för begreppet institution och dess innebörd. 
Institution handlar om starka kollektiva föreställningar om hur saker förhåller sig och hur 
människans handlande bör utföras. Dessa institutionella föreställningar brukar ofta 
karakteriseras av en avsaknad av anledning och motiv till föreställningarna, de tas för givna och 
ses som det rätta sättet att tänka och handla inom gruppen. Begreppet institution omfattar 
grundläggande samhällsinstitutioner såsom familj, skola och rättssystem, vilka ses som 
allmänna förhållanden. Begreppet omfattar också specifika förhållanden som handlar om djupa 
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föreställningar kring hur människan förväntas bete sig mot andra människor, exempelvis 
förhållandet mellan vuxen och ungdom.   

 
Kunskapsläge 

Delaktighet och inflytande är som konstaterats ovan, en rättighet som barn och unga 
innehar. Det har också framkommit i tidigare forskning att barn och unga vill vara delaktiga i 
det som berör dem. Gollop, Smith och Taylor (2008) har undersökt ungas perspektiv på 
medborgarskap vilket påvisade ungas önskan om att i större utsträckning få vara delaktiga i 
beslutsfattande i hemmet, skolan samt samhället. De unga framhöll starkt att de ville få 
möjlighet att uttrycka sin egen åsikt och bli lyssnade till. Beckett (2010) och Lundy (2007) 
beskriver båda i sina respektive artiklar att barnen som deltog upplevde att ett av de största 
problemen för dem, var att inte ges möjlighet att tala om, vad de tyckte om beslut som fattades 
om dem2. Kunskapsläget kan delas in i olika forskningsområden när det gäller barn och ungas 
delaktighet och inflytande. Forskningsområdena kommer beskrivas nedan i följande ordning: 
delaktighet och inflytande i familjen; delaktighet och inflytande i skolan; delaktighet och 
inflytande i boendemiljö; delaktighet och inflytande då barn lever i utsatta livssituationer. Efter 
det följer en redogörelse för tidigare forskning som också utgör en beskrivning av 
problemområde.  

Delaktighet och inflytande i familjen. Forskning som undersöker barns delaktighet och 
inflytande i familjen representeras bland annat av Tryggvason (2018) som beskriver att 
delaktigheten i familjen kan ses som en reflektion av det samhälle familjen är en del av. 
Delaktigheten tar sig olika uttryck då den formas av de barndomsideal som verkar och den syn 
på barn som råder. Vidare beskriver Tryggvason att barn uppfattar sig delaktiga i högre 
utsträckning då deras livsvillkor är mer jämlika, alltså att barns rättigheter är högre och då 
barnen upplever trygghet där de bor. Denna delaktighet handlar om barns upplevelse av att få 
säga sitt men också genom en förväntan om att ta ansvar, ansvar om andra och på så vis 
förväntas höra till.  

Delaktighet och inflytande i skolan. Forskning som undersöker barns delaktighet och 
inflytande i skolan har bland annat undersökt förskolan och dess förutsättningar för barns 
delaktighet och inflytande. Sheridan och Williams (2018) beskriver att vi i Sverige idag har 
skillnader mellan olika förskolor varpå förutsättningarna för barns delaktighet och inflytande 
varierar med förskolans kvalitet. Förskolan är inte jämlik för våra barn i Sverige. Kvaliteten 
varierar mellan kommuner samt inom kommuner. Förskolor som kan erbjuda en god kvalitet 
kommer också ge barnen som går där goda möjligheter till delaktighet, utveckling, lärande och 
lek. Barn som tillhör en förskola med låg kvalitet ges inte samma möjligheter, de riskerar istället 
att begränsas i sin utveckling. Månsson (2008) har undersökt ungdomars upplevda känsla av 
delaktighet i skolan och beskriver skolväsendet som en arena där unga ska fostras till 
självständighet och kritiskt tänkande. Studien visar dock att ungdomars egna upplevelser av 
skolan handlar mer om det tvång som skolplikten utgör och i liten utsträckning om förmågan 
att påverka sin situation. Liknande resultat påvisar Widigson, Paulsson, Olofsson, Lorentzi och 
Allelin (2015), som beskriver att unga generellt upplever det som svårt att påverka i skolan. De 

                                                 
2 Beckett (2010) och Lundy (2007) har genomfört studierna med anknytning till Northern Ireland 

Commissioner for Children and Young people (NICCY). För ytterligare info se https://www.niccy.org/  
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unga beskriver att det finns flera hinder i vägen såsom lärare och rektorer som inte lyssnar på 
eleverna. De upplever att de får tjata och i vissa fall lyssnar lärare och rektor i skolan men det 
händer inget. Ungas tankar om delaktighet och inflytande på fritiden och i relation till 
fritidsaktiviteter visade sig variera mellan olika aktiviteter. När det gäller fritidsaktiviteten 
hästar upplever de unga i studien att de ges möjlighet till inflytande och påverkan vilket också 
förknippas med ansvar, då aktiviteten förutsätter att de unga tar ansvar för skötsel av hästar och 
stall. Fotboll som fritidsaktivitet ger inte möjlighet till påverkan och inflytande, denna aktivitet 
förknippas istället med disciplinering där tränaren är den som bestämmer.  

Delaktighet och inflytande i boendemiljö. Boendemiljö är ett omfattande 
forskningsområde som lyfter fram barn och ungas delaktighet. De Laval (2015) beskriver 
forskningsområdet utifrån barns rätt till delaktighet och inflytande vid planering av 
stadsmiljöer. De Laval (2015) beskriver hur barn och unga kan göras delaktiga utifrån tidigare 
forskning och belyser att det finns tillgång till omfattande kunskap om, och metoder för att 
möjliggöra delaktighet, det handlar mer om hur implementering ska ske, av den kunskap som 
finns.  

Delaktighet och inflytande då barn lever i utsatta livssituationer. Barn som lever i 
utsatta livssituationer är ytterligare ett forskningsområde som behandlar frågor kring barns 
delaktighet och inflytande. Detta forskningsområde behandlar olika former av utsatthet. Bolin 
(2018) beskriver barns upplevelser av ekonomisk utsatthet. Bolin beskriver att barn i 
ekonomiskt utsatta livssituationer visserligen påverkas negativt av fattigdomen vad gäller 
självbild, fritid, kamratrelationer och samhällsengagemang, men de unga intar inte ett passivt 
förhållningssätt. Unga är aktiva aktörer som utvecklar strategier för att förhålla sig till 
fattigdomen och minska dess effekter. Bolin framhåller vikten av att vuxna frågar efter vad 
unga tänker om sin situation och hur de upplever den.  

Dessa forskningsområden har alltså undersökt vad delaktighet och inflytande kan innebära 
för barn och unga utifrån olika områden. Nu följer en redogörelse för tidigare forskning utifrån 
ungas rätt till delaktighet och inflytande vilket också ger en beskrivning av problemområde och 
fokusområde inom denna uppsats.     

 
Problemområde 

Tidigare forskning kring konventionen om barnets rättigheter, där barn har deltagit, har 
utförts på skilda platser i världen såsom USA, Mexico, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, 
Irland, Sverige, Danmark, Kroatien samt Rwanda. Dessa representerade länder har stora 
inbördes skillnader i huruvida barns förutsättningar ser ut i förhållande till barnets rättigheter 
(Abrantes, Bertely Busquets & Saravi, 2014; Beckett, 2010; Blaikie, Egan Bitran, Henley, & 
Te One, 2014; Brady, 2007; Broström, 2012; Charles & Haines, 2014; Cherney, 2010; Gollop, 
Smith & Taylor, 2008; Harcourt & Hägglund, 2013; Lundy, 2007; Matic, Milakovic Tokic & 
Pecnik, 2016; Meehan, 2016; Murray, 2010; Olin Sheller & Roos, 2015; Peterson Badali & 
Ruck, 2008). Spridningen är stor vilket är intressant då det kan tyda på att intresset för dessa 
forskningsfrågor är under utveckling på skilda ställen i världen. Min slutsats utifrån detta är att 
dessa skillnader kan återfinnas på olika nivåer. Det kan handla om skillnader mellan 
världsdelar, länder, stad och landsbygd men också inom det egna samhället i form av skillnader 
mellan familjer eller individer. Nivåerna kan därmed vara en hjälp för att förstå ungas 
beskrivningar av delaktighet och inflytande. Denna uppsats bör följaktligen innehålla en ansats 
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att utforska barn och ungas förutsättningar för delaktighet och inflytande i Sverige. Lundy 
(2007) menar att artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter vanligen inte förstås till fullo 
av pedagoger som har ansvar för att barnets rättigheter uppfylls. Pedagoger tror sig veta vad 
artikel 12 innebär men kunskapen visade sig vara begränsad till exempelvis, barnets rätt att göra 
sin röst hörd. Detta medför en risk för att det ges sken av att artikel 12 genomförs när dess 
intentioner egentligen inte alls är uppfyllda.  

Detta påvisar ett viktigt område att fokusera på när det gäller att utveckla och sprida 
kunskaperna om konventionen om barnets rättigheter, nämligen vuxnas kunskaper om 
konventionen. Utgångspunkten här är att barn- och ungas egna tankar om delaktighet och 
inflytande behöver vara en del i denna kunskap och förståelse om barnets rättigheter där 
delaktighet och inflytande är en del. Detta framhålls också i tidigare forskning där Peterson 
Badali och Ruck (2008) beskriver att det är först nu som barns egna tankar om barns rättigheter 
undersöks. Att utforska barns perspektiv på rättigheter är viktigt utifrån flera aspekter. Det 
signalerar respekt för barn som personer med egna tankar och uppfattningar som är värdefulla 
att få ta del av. Det ger information om hur processer och implementering kan utformas på ett 
åldersanpassat sätt. Det erbjuder också barn tillgång till politisk socialisation. Barns perspektiv 
är alltså av stor relevans, vilket den här uppsatsen försöker lyfta fram.  

Framtida forskning bör följaktligen inkludera barn i större utsträckning än vad som sker 
idag. Utifrån både individ och samhälle utgör dessa frågor viktiga utgångspunkter för att främja 
individen som en del i samhället. Ungas delaktighet och inflytande är en rättighet som regleras 
i konventionen om barnets rättigheter, utöver det återfinns bestämmelser i annan svensk lagtext 
där konventionens artikel 12 har lyfts in genom transformering. Transformering innebär att 
nationella lagar ändras och anpassas till de bestämmelser som finns i konventionen (unicef.se). 
Det är alltså viktigt att beforska dessa frågor då rättigheterna visat sig vara svåra att uppfylla. 
För att uppnå kunskap om hur rättigheterna upplevs behöver frågorna utforskas genom ungas 
tankar och åsikter om detta. Denna kunskap kan sedan vara en vägledning i hur vuxna kan 
förhålla sig till ungas rättigheter men kunskapen kan också utgöra riktning för vad som bör 
fokuseras i framtida arbete kring ungas delaktighet och inflytande.  

Inför att konventionen om barnets rättigheter ska bli lag 1 januari år 2020 (Riksdagsbeslut, 
2018-06-13) är det relevant att utforska dessa frågor med utgångspunkt i ungas egna tankar och 
åsikter om delaktighet och inflytande. De vuxna som ansvarar för att uppfylla barnets rättigheter 
är i behov av kunskap om vad delaktighet och inflytande innebär för unga personer. Tidigare 
forskning (Bolin, 2018; De Laval, 2015; Månsson, 2008; Sheridan & Williams, 2018; 
Tryggvason, 2018; Widigson m.fl., 2015) har belyst olika områden inom delaktighet och 
inflytande såsom skola, familj, boendemiljö, fritidsaktiviteter, barn som lever i utsatta 
livssituationer. Det område som beforskas här handlar istället om delaktighet och inflytande 
som beskrivs under den fria tiden, det vill säga den tid som unga förfogar över och som inte är 
kopplad till en specifik aktivitet eller sammanhang. I tidigare forskning har det varit vanligt 
förekommande att specifika grupper av barn har beforskats utifrån marginaliserade barndomar 
och utsatthet (Sirota, 2010; Stanciulescu, 2010). Denna uppsats fokuserar följaktligen barn och 
inte en specifik grupp av barn. Det handlar om unga personer som inkluderas i studierna för att 
de är unga, inte för att de tillhör en specifik kategori unga.   

Unga vill vara delaktiga, få möjlighet att uttrycka sin åsikt samt bli lyssnade till (Gollop, 
Smith & Taylor, 2008). Det blir problematiskt för unga i de fall de inte ges möjlighet att berätta 
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vad de tycker om beslut som fattas om dem själva (Beckett, 2010; Lundy, 2007). Forte (2018) 
påtalar att det behövs mer kunskap om hur unga upplever och utövar delaktighet och inflytande, 
ungas fritid är också ett område där det behövs mer kunskap. Det finns alltså goda skäl att 
beforska delaktighet och inflytande utifrån ungas egna beskrivningar av vad delaktighet och 
inflytande innebär för dem själva. Detta beforskande måste genomföras utifrån etiska 
överväganden. Inom forskning handlar etik om att medvetet reflektera över vad forskningen får 
för konsekvenser för deltagarna, forskningssamhället samt det omgivande samhället. I relation 
till andra människor blir självbestämmande, integritet och människovärde viktigt (Kalman & 
Lövgren, 2012, Vetenskapsrådet, 2011).  

Denna uppsats kommer handla om att försöka ta reda på hur unga definierar delaktighet 
och inflytande. Det kommer också handla om att söka svar på vilka erfarenheter av delaktighet 
och inflytande unga beskriver, alltså hur de utövas eller ges möjlighet att utövas. Upplever unga 
att de är delaktiga och har inflytande i det som berör dem? Slutligen handlar det om att försöka 
förstå ungas upplevelser och hur de beskriver att upplevelserna av delaktighet och inflytande 
visar sig i deras liv. Förståelsen inbegriper ett betraktande av resultatet på olika nivåer. Nivåerna 
utgör ett stöd i att synliggöra kontextuella faktorers inverkan på individens upplevelse och 
erfarenhet av delaktighet och inflytande.   

 
Syfte  

Syftet med studien är att definiera delaktighet och inflytande med utgångspunkt i ungas 
egna utsagor, samt att med utgångspunkt i definitionen undersöka ungas erfarenheter och 
upplevelser av delaktighet och inflytande. Syftet är också att söka förståelse för ungas 
upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande genom att diskutera ungas 
beskrivningar på olika nivåer. 

 
Frågeställningar 

1. Hur definierar unga delaktighet och inflytande? 
2. Vilka erfarenheter i livet berättar unga om, som handlar om delaktighet och inflytande? 
3. Hur upplever unga att delaktighet och inflytande tar sig uttryck för dem i deras liv?  

 

Metod 
 
Metodkapitlet kommer redogöra för följande delar: litteratursökning gällande tidigare 

forskning som tagits upp i inledningskapitlet, pilotstudier, delstudie ett, och delstudie två. 
Litteratursökningen beskrivs först, därefter pilotstudier, delstudie ett och delstudie två beskrivs 
tillsammans på så vis att läsaren tar del av studierna parallellt. När de olika stegen beskrivs i 
studierna redovisas alltså först delstudie ett sedan delstudie två för att sedan gå vidare till nästa 
steg i studien. Delstudie ett och delstudie två har genomförts med kvalitativ metod. Kvalitativa 
metoder lämpar sig väl för att undersöka de tre frågeställningarna som denna uppsats behandlar. 
Ahrne och Svensson (2015) skriver att kvalitativa undersökningar ger bättre förutsättningar att 
förstå andra perspektiv och miljöer än kvantitativa undersökningar. De kvalitativa 
undersökningarna kan fånga in nyanser samt föra normer och värderingar in i ett sammanhang 
på ett helt annat sätt än vad de kvantitativa metoderna ger möjlighet till. 
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Litteratursökning   

Sökningar har genomförts i följande databaser: academic search elite, DIVA, ERIC och 
Cinahl. I sökprocessen har olika söksträngar använts med nyckelord såsom child, convention 
on the rights of the child, participate, agency samt definition. De engelska ordens motsvarighet 
på svenska har använts: konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, barn, unga, 
delaktighet, definition, aktörskap. Avgränsning har skett genom att sökorden skulle återfinnas 
inom abstract. För att resultatet skulle hålla vetenskaplig kvalitet har sökträffarna filtrerats att 
omfatta artiklar som genomgått kritisk granskning, ”peer reviewed journals” (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet från sökningarna har kompletterats med forskning 
som sökts fram genom att studera referenslistor i aktuella relevanta artiklar samt övrig litteratur. 

 
Pilotstudier 

Det övergripande syftet med att genomföra pilotstudier, var att pröva de metoder som 
skulle användas i delstudie ett. Genom detta förfarande var förhoppningen att eventuella brister 
skulle upptäckas innan delstudien genomfördes. Metoderna (vinjetter presenterade på en blogg) 
kommer beskrivas i delstudie ett och presenteras därav inte mer ingående här.  

Syftet med den första pilotstudien var att inhämta information kring hur vinjetterna och 
bloggen skulle kunna uppfattas av deltagarna i studien. En ungdom rekryterades (vars ålder 
ligger inom spannet för undersökningen) ur min bekantskapskrets. Under en veckas tid fick 
denna ungdom tillgång till bloggen och den information som fanns där. Därefter träffades vi 
och gick tillsammans igenom bloggen med dess innehåll. Vid detta tillfälle ställdes följande 
frågor: 

• Är informationen som finns på bloggen lätt att förstå? 
• Var det något som var otydligt, som jag behöver förklara mer om? 

Den unge svarade att informationen var lätt att förstå och denne uppfattade inte något som 
otydligt. 
Ytterligare en pilotstudie har genomförts. Syftet med den andra pilotstudien var att genomföra 
en prövning av studiens procedur för att därefter utvärdera och genomföra justeringar. Studien 
skedde i samarbete med en gymnasieskola. I pilotundersökningen gavs jag möjlighet att 
informera om studien och visa bloggen under lektionstid vid ett tillfälle, dock fanns det inte 
möjlighet för de unga att medverka i undersökningen under lektionstid. Inför genomförandet 
av delstudie ett drogs slutsatsen att det var av vikt att de unga gavs möjlighet att delta under 
lektionstid samt att mer än ett tillfälle behövdes för att informera och ge dem möjlighet att delta.  
 
Delstudier 

Delstudie ett har undersökt den första frågeställningen:  
• Hur definierar unga delaktighet och inflytande?  
Delstudie två har undersökt den andra och den tredje frågeställningen:  
• Vilka erfarenheter i livet berättar unga om som handlar om delaktighet och inflytande? 
• Hur upplever unga att delaktighet och inflytande tar sig uttryck för dem i deras liv? 
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Undersökningens deltagare.  
Delstudie ett. 

Totalt har 13 personer i ålder 16 till och med 18 år valt att delta i studien. Av deltagarna 
var 6 tjejer, 5 av deltagarna var killar, 2 av deltagarna har valt att inte uppge könsidentitet. 
Deltagarna har haft tillhörighet i tre olika klasser. En klass från Vård- och omsorgsprogrammet 
där 6 elever valde att delta av 28 elever totalt i årskurs 1. Två klasser från Barn- och 
fritidsprogrammet där 7 elever valde att delta av 39 elever totalt i årskurs 1. De båda 
utbildningsprogrammen ges vid en gymnasieskola om totalt 1116 elever (HT 2017).        
Delstudie två. 

Totalt 37 berättelser, lämnade av lika många unga personer har inkluderats i studien. De 
unga uppger att de innehar en ålder mellan 13 år och 18 år. Medelåldern var 14 år. Av de totalt 
37 unga uppger 25st att de är tjejer, 3st uppger att de är killar, 2st uppger odefinierat och för 7st 
saknas uppgift om könsidentitet.     

 
Procedur.  

Delstudie ett. 
Studien har genomförts i samarbete med en gymnasieskola. Jag inledde studien med att 

kontakta ansvarig rektor vid den aktuella skolan. Studiens syfte beskrevs och frågan om intresse 
fanns att medverka i studien ställdes till rektor. Totalt kontaktades tre olika gymnasieskolor, 
endast en av de tre svarade på min förfrågan. Lyckligtvis var denna skola positiv till samarbete. 
Bryman (2011) och Lalander (2015) framhåller att det kan vara av stor vikt för undersökningen 
att man har en eller flera personer i den miljö där studien ska genomföras som kan vara en hjälp 
i att ges tillträde till fältet samt vinna acceptans hos de personer som befinner sig där. Inom 
etnografin benämns dessa ofta som gatekeepers eller portvakter. Jag erbjöd mig att hålla en 
eller flera föreläsningar för eleverna. Syftet var att motivera lärarens deltagande och 
engagemang i undersökningen vilket jag antog skulle ske om denne kände sig delaktig i 
forskningen samt att deltagandet skulle kunna vara till nytta för undervisningen.  

Rektor skickade ut förfrågan om medverkan till flera lärare vid gymnasiet. Jag blev 
därefter kontaktad av lärare från Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet. Elever från tre gymnasieklasser har givits möjlighet att delta i studien. 
Genom att vända mig till en skola och etablera kontakt med elever i olika gymnasieklasser har 
jag vänt mig till unga som inte är utvalda utifrån en specifik grupptillhörighet så som 
exempelvis utsatthet, urvalet baseras därmed inte utifrån en särskild grupp unga. Bryman (2011) 
beskriver att denna typ av målinriktat urval är vanligt inom kvalitativ forskning. Deltagarna är 
inte slumpmässigt utvalda utan kontaktas med anledning av att forskaren önskar uppnå så stor 
variation som möjligt i resultatet. Organisationer, platser eller personer ingår i urvalet om de är 
relevanta för förståelsen av en social företeelse.   

Eleverna vid Barn- och fritidsprogrammet (två klasser, totalt 39 elever) träffade jag vid 
två tillfällen. Den tredje klassen (Vård- och omsorgsprogrammet, totalt 28 elever) har jag träffat 
vid ett tillfälle. Med hjälp av klassens lärare gavs möjlighet att under lektionstid genomföra 
studien tillsammans med eleverna. För att studien skulle bli så lättillgänglig som möjligt för 
deltagarna under arbetet med datainsamling, sammanställning och presentation av studien, 
valde jag att använda mig av en blogg som testats genom pilotstudie (pilotstudien redovisas i 
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resultatdelen). Min tanke var att bloggen skulle fungera som ett visuellt rum för information 
och kontakt. Bloggen fick namnet, ungas upplevelser av delaktighet & inflytande. Jag har 
använt mig av blogger, vilket är ett verktyg som tillhandahålls av Google (Google, u.å.c). 
Blogger är gratis och innehåller inte reklam på sidorna som besöks, vilket passar mina syften 
väl, då jag inte vill medverka till reklampåverkan3. På bloggen har följande information 
presenterats: information om mig som arbetat med studien samt kontaktuppgifter, information 
om forskningen utifrån de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002), 
information om möjlighet att delta på olika sätt samt tre olika vinjetter (berättelser) som ger 
exempel på hur delaktighet och inflytande kan tolkas och upplevas (för beskrivning av 
vinjettmetod se, Egelund, 2008). Denna form av studier, som vinjetter utgör, bygger på korta 
historier som respondenterna ska svara på eller referera till. Analysen av deltagarnas svar utifrån 
vinjetten utgör forskningens syfte, vilket i det här fallet handlar om hur unga definierar 
delaktighet och inflytande (Egelund, 2008). Vinjettmetoden sätter frågan som ska undersökas i 
ett sammanhang, den kontextualiserar. Alla respondenter utgår från en och samma identiska 
situation i sitt svar vilket har ansetts bidra till tillförlitliga svar i högre utsträckning än andra 
metoder (Brunnberg & Kullberg, 2007). 

Genomförandet har skett enligt tre steg vid samtliga tillfällen i klass: 1. Information om 
studien i enlighet med de fyra etiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2002). 2. Visning av 
bloggen samt information om hur kontakt med mig kunde ske. 3. Möjlighet att genomföra 
deltagande i studien. Eleverna har getts möjlighet att delta genom att skriva ner sina tankar på 
sin dator och skicka in till mig, genom att skriva ner sina tankar på papper och lämna in till mig 
eller genom att muntligt berätta. Sju av deltagarna har skickat in en text elektroniskt, sex av 
deltagarna har lämnat över sin text i pappersform. 
Delstudie två. 

Inledningsvis konstaterades att internet är en plats som unga vistas på i hög utsträckning. 
Denna kontext blev därav viktig att lyfta in i delstudie två. Bryman (2008) beskriver att urval 
inte bara handlar om människor, utan också om andra faktorer såsom kontext. Utifrån denna 
kunskap bedömde jag det som relevant att undersöka möjligheterna att finna ett forum på 
internet där unga delade med sig av livsberättelser. Internet lämpade sig också väl som 
undersökningsplats eftersom det är kopplat till ungas fritid. Jag letade på internet efter en svensk 
webbsida som uttalat riktade sig till ungdomar, sidan skulle också kunna erbjuda ett trovärdigt 
intryck. Mina kriterier för ett trovärdigt intryck har varit följande: det skulle finnas information 
på internetsidan som klart och tydligt redogjorde för syftet med sidan samt vem/vilka som stod 
bakom sidan, de publicerade levnadsberättelserna skulle också vara avidentifierade.  

Datamaterialet har samlats in genom internetsidan ungdomsmottagning på nätet (umo.se), 
som är skapad för ungdomar. Ungdomsmottagning på nätet är en webbplats som lanserades år 
2008. Det var föreningen Sveriges ungdomsmottagningar som tog initiativet till att skapa en 
nationell plattform som vänder sig till unga personer och där områden såsom hälsa, relationer 
och sex skulle tas upp. Umo.se utvecklades som en del i regeringens satsning på 
jämställdhetsarbete. Ungdomsmottagning på nätet vänder sig till alla unga mellan 13 år och 25 

                                                 
3 Jag är medveten om att jag indirekt medverkar till reklam för Google. Dock har det inte funnits utrymme 

för mig att inom denna uppsats, sätta mig in i och lära mig hur jag själv bygger upp en blogg från grunden. Bloggen 
återfinns på följande adress: https://ungasupplevelser.blogspot.com/  
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år. Tjänsten vill stödja unga i deras identitetsutveckling samt stärka och ge förutsättningar för 
unga att utveckla sunda relationer. Det innehåll som presenteras via tjänsten ska präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv (ungdomsmottagning på nätet, u.å.a). Sveriges alla regioner har gett 
Inera AB i uppdrag att driva umo.se. Inera AB beskriver på sin hemsida (inera.se) att det varje 
år görs ca 8 miljoner besök på umo.se (Inera, 2018). Internetsidan innehåller flera olika sidor 
och forum riktade till olika områden i ungas liv. Den sida som har använts heter: läs egna 
berättelser, och innehåller berättelser nedskrivna av unga personer. Besökare på sidan kan välja 
att skriva en egen berättelse som skickas in via sidan eller att läsa andras berättelser. 
Berättelserna handlar om skilda ämnen och händelser. Besökaren kan läsa berättelserna men ej 
kommentera dem (ungdomsmottagning på nätet, u.å.b). 

Totalt samlades 201 berättelser in från umo.se, som lästes igenom och bedömdes utifrån 
inklusionskriterier. Inklusionskriterierna sammanställdes genom att använda definitionen som 
delstudie ett resulterade i. Definitionens innehåll bröts ner i punktform. De berättelser som 
beskrev en eller flera av punkterna nedan inkluderades i delstudie två. 

 
• Att den unge får eller får inte ta ansvar 
• Att den unge ges/ges inte möjlighet att påverka 
• Att den unge blir/blir inte respekterad för sin åsikt och tankar 
• Att den unge blir/inte blir lyssnad på 
• Att någon tänker på/inte tänker på det den unge säger 
• Att den unge får eller får inte vara med och bestämma 
• Att den unge får eller får inte en förklaring om denne nekas något 

 
Databearbetning och analys.  

Delstudie ett. 
Delstudie ett har resulterat i ett mindre datamaterial bestående av korta utsagor (som minst 

en mening och som mest ett halvt A4 med text) lämnade av totalt 13 deltagare. Textanalys har 
använts för att sortera och sammanställa materialet. Textanalys är inte en analysform utan 
många olika sätt att analysera material. De frågor som forskaren vill ställa, den specifika typ av 
text som forskaren vill använda och den teori som forskaren utgår ifrån, kommer vara ledande 
för hur analysen av texten kommer se ut (Wicke, 2013). Forskaren behöver analysfrågor som 
riktar sig direkt till texterna för att guidas genom analysen (Boréus, 2015). Jag har tagit 
inspiration av innehållsanalysens möjligheter vid bearbetningen av mitt insamlade material. Vid 
en innehållsanalys inleder forskaren sitt arbete med att bestämma vad denne vill undersöka. 
Därefter gås textmassan igenom och forskaren letar efter det som denne fastslagit. Det kan ske 
genom att ett kodningsschema utvecklas och forskaren letar efter vissa bestämda ord eller 
uttryck i texten (Wicke, 2013). Jag formulerade analysfrågor till mitt material som var kopplade 
till den första frågeställningen: Hur definierar unga delaktighet och inflytande? Mina 
analysfrågor ställda direkt till texten var: Med vilka ord beskriver och definierar deltagarna 
delaktighet och inflytande i texten? Vilka ord är återkommande och kan betraktas som 
nyckelord? Finns det indirekta benämningar i texten som är uttryck för nyckelorden? 

Inledningsvis bekantade jag mig med deltagarnas utsagor. Genomläsning skedde flera 
gånger. Återkommande ord identifierades (nyckelord) samt benämningar i texterna som 
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återkom och användes i sammanhanget med liknande betydelse. Nyckelorden har använts som 
utgångspunkt för att skapa beskrivande meningar som syftade till att kunna utgöra en definition 
av delaktighet och inflytande. Mitt syfte med detta var att definitionen skulle komma ur ungas 
egna beskrivande ord för vad delaktighet och inflytande är för dem. Därefter har de olika 
meningarna gåtts igenom för att undersöka om något behövde förändras utifrån genomläsning 
av hela materialet. Meningarna bildade ett sammanhängande mönster då det utöver nyckelorden 
i textmassan återfinns beskrivningar och uttryck som relaterar till nyckelorden. Jag har ställt 
mig själv frågande till, om sammanställningen kan sägas representera datamaterialet? När jag 
ansåg att den kunde göra det, skapade jag en definition som presenteras under rubriken resultat. 
I analysen har en definition på delaktighet och inflytande sökts, vilket jag specifikt frågat efter 
under insamlingsprocessen. I analysen och sammanställningen av definitionen har 
utgångspunkten varit att försöka ligga så empirinära som möjligt, av den anledningen har jag 
valt att använda deltagarnas egna ord och fraser i den presenterade definitionen.  
Delstudie två. 

Under perioden 180708–180812, har totalt 201 berättelser samlats in som är 
författade av unga. Det har inte genomförts några förändringar av texterna, de är 
återgivna i det skick som de författats av de unga. Inkluderingskriterier har skapats genom 
att utgå från den definition av delaktighet och inflytande som sammanställts i delstudie ett. 
Analysarbetet inleddes med att läsa igenom samtliga 201 berättelser och koda dem med 
inkluderingskriterierna. Av de 201 berättelserna har 60st bedömts uppfylla kriterierna för 
inkludering i studien. Eftersom pilotstudierna och delstudierna inom denna uppsats har 
avgränsats till att omfatta unga i ålder 13 till och med 18 år har berättelser som författats av 
unga över 18 år uteslutits. I de fall där de unga författarna inte uppgett sin ålder har de 
berättelserna uteslutits. Totalt har 37st levnadsberättelser analyserats.  

Jag har i arbetet med delstudie två haft ett abduktivt förhållningssätt. Detta innebär att jag 
har pendlat mellan induktion och deduktion (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003; 
Svensson, 2016). Björklund och Paulsson (2003) beskriver att induktion föreligger när 
forskaren samlar in empiri och utifrån den formulerar teori. Deduktion innebär att forskaren 
inleder med teori och skapar utifrån den hypoteser om empirin som forskaren sedan arbetar för 
att verifiera genom den insamlade empirin. Det deduktiva inslaget handlar här om att jag utifrån 
den definition som delstudie ett resulterat i har genomfört en prövning av definitionen i 
förhållande till empirin i delstudie två. Definitionen avgjorde vilka berättelser som skulle 
inkluderas.   

Att människan berättar om sitt liv ses som så naturligt att vi knappt reflekterar över 
berättandets betydelse. Vi tänker, talar och skapar mening i våra liv genom berättelser. 
Livsberättelser hjälper människan att skapa ordning bland sina upplevelser och erfarenheter. 
Berättandet kan skänka människan en djupare förståelse av de egna känslorna förknippade med 
upplevelsen och därmed skapa mening (Atkinson, 2002).  Narrativ analys är ett 
tillvägagångssätt som lämpar sig väl då fokus ligger på historien som människan använder för 
att beskriva en händelse. I en narrativ analys är forskaren inriktad på att få fram individens 
perspektiv, inte objektiva fakta (Bryman, 2013). Forskning där livsberättelser används, 
undersöker ur olika perspektiv, aspekter eller teman, hur människor skapar identitet och ger 
sina liv mening. Barns personliga berättelser samspelar med det sammanhang de framförs i. 
Vems berättelser och sanningar som blir lyssnade till och som blir betrodda är beroende av 
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samhälleliga maktförhållanden. Berättelser anses ofta mer trovärdiga och legitima om de 
kommer från vuxna och inte från barn (Johansson, 2005). 

Frågeställningarna i delstudie två har analyserats med hjälp av narrativ innehållsanalys. 
Innehållsanalysen kan användas för att söka svar på frågor kring berättelsens handling och vilka 
händelser som skildras av författaren. Analysen kan också handla om att finna berättelsens 
poäng eller undersöka vilka teman som återfinns i berättelsen och hur de yttrar sig. Handlar det 
om genomgående teman, ytliga teman eller kanske underliggande teman (Johansson, 2005). I 
detta sammanhang har analysen lämpat sig väl för att undersöka ungas erfarenheter av 
delaktighet och inflytande samt ungas upplevelser av hur delaktighet och inflytande tar sig 
uttryck i deras liv.  

Vid kodning av materialet har ett förhållningssätt till kodning använts som Johansson 
(2005) beskriver som delperspektiv med fokus på innehåll. Denna analysform är kopplad till 
innehållsanalys och innebär att kategorier definieras, uttalanden eller för kategorin relevanta 
stycken lyfts ur texten och samlas inom de klassificerade kategorierna. Berättelsen delas på så 
vis upp och analys sker av delarna som lyfts ur utan att relatera dem till helheten. Inom narrativ 
analys används olika perspektiv beroende på vilket fokus forskaren intar. Johansson beskriver 
fyra riktningar vilka också kan förekomma i mer eller mindre blandade former: 
helhetsperspektiv med fokus på innehåll, helhetsperspektiv med fokus på form, delperspektiv 
med fokus på innehåll och delperspektiv med fokus på form. Vidare beskriver Johansson (2005) 
att de fyra riktningarna ofta glider in i varandra, renodlade läsningar utifrån en av de fyra 
riktningarna förekommer sällan. Detta stämmer väl in på analysarbetet i denna uppsats. Även 
om tyngdpunkten har legat på delperspektiv med fokus på innehåll så har materialet lästs i sin 
helhet för att jämföra delarna i en berättelse med hela berättelsen samt den enskilda berättelsen 
i förhållande till de övriga berättelserna. De insamlade berättelserna har utifrån 
innehållsanalysens möjligheter att besvara frågeställningarna lästs och kodats på två olika sätt 
utifrån frågeställningarnas fokus.    

Den andra frågeställningen: Vilka erfarenheter i livet berättar unga om, som handlar om 
delaktighet och inflytande?, har kodats utifrån berättelsernas beskrivning av situationer där 
unga upplever delaktighet och inflytande eller beskriver en avsaknad av delaktighet och 
inflytande. Syftet har varit att identifiera erfarenheter av delaktighet och inflytande som unga 
beskriver i berättelserna. Det är ungas egna beskrivningar som sätts i fokus. Analysfrågor som 
har ställts till materialet har handlat om att söka svar på vilka erfarenheter som unga beskriver 
utifrån delaktighet och inflytande och hur de unga upplever dessa. Vid 
inkluderings/exkluderingsmomentet gjordes en bedömning av om berättelserna uppfyllde 
inkluderingskriterierna, i denna arbetsfas har det istället handlat om att undersöka huruvida de 
inkluderade berättelserna uppvisade upplevd delaktighet eller avsaknad av delaktighet. I 
resultatdelen redovisas den andra frågeställningens resultat under två kategorier. Den första 
kategorin berättelser redovisas under rubriken: Unga som berättar om erfarenheter av att ha 
varit delaktiga och haft inflytande. Den andra kategorin berättelser redovisas under rubriken: 
Unga som berättar om erfarenheter av avsaknad av delaktighet och inflytande. 

Den tredje frågeställningen: Hur upplever unga att delaktighet och inflytande tar sig 
uttryck för dem i deras liv?, har kodats genom identifiering av de delar av berättelserna som 
handlar om upplevelsen av delaktighet och inflytande. Syftet med detta var att försöka förstå 
den unges upplevelse av delaktighet och inflytande genom att analysera berättelsen och dess 
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delar utifrån dess framställda handling. Denna del av texten som handlade om upplevelsen av 
delaktighet och inflytande har sedan lyfts ur och analyserats för att identifiera hur delaktighet 
och inflytande tar sig uttryck för unga i deras liv. Berättelserna har sedan lästs i sin helhet och 
undersökts utifrån hur de börjar och slutar samt om det finns särskilda händelser såsom 
vändpunkter som beskrivs. Det har alltså handlat om att utforska den unges beskrivningar av 
upplevelser förknippade med delaktighet och inflytande, att fördjupa läsningen av upplevelsen 
som den unge förmedlar för att försöka förstå hur upplevelsen tar sig uttryck i den unges liv. 
Analysarbetet har inneburit ett sökande efter hur de unga upplever och beskriver delaktighet 
och inflytande. Johansson (2005) beskriver denna distinktion mellan berättelsens vad och hur 
genom två nivåer, händelsenivån och diskursnivån. Diskursnivån ligger utanför den faktiska 
berättelsen och utgör en tolkning av vad som händer på innehållsplanet. För den som skapar 
berättelsen kan denna nivå handla om att påvisa sin hållning till, och sitt perspektiv på 
berättelsen. Johansson (2005) beskriver vidare att forskaren vid analysen av livsberättelser kan 
studera början av en berättelse, dess slut samt vändpunkter. Forskaren kan i analysarbetet 
typologisera berättelserna utifrån likheter och skillnader.  

Min utgångspunkt har varit att försöka förhålla mig empirinära under arbetets gång. Detta 
innebär att jag har låtit arbetsprocessen formas alltefter tidens gång och utifrån de huvuddrag 
som framträtt ur de insamlade berättelserna. När de unga beskrev upplevelser kopplade till 
aktörskap lät jag därmed mitt fokus vila vid det. Materialet har därmed fått styra 
typologiseringen av berättelserna som handlar om upplevelser av delaktighet och inflytande 
kopplat till aktörskap. I datamaterialet framträdde tre olika typer av berättelser som har givits 
följande beskrivande rubriker: delaktighetens uttryck i form av aktörskap med egenmakt, 
delaktighetens uttryck i form av aktörskap med vanmakt, delaktighetens uttryck i form av det 
ej presenterade aktörskapet. De tre olika typerna av berättelser har framträtt ur analysen av hur 
berättelserna börjar och slutar samt vilka vändpunkter berättelserna innehöll. 

 
Etiska överväganden. Det ställs höga krav på forskaretik då barn själva är aktörer i 

forskningsprojekt. Forskningen och syftet med studien ska göras i barnets intresse. Forskningen 
ska vara till nytta för barnet som deltar, men också för andra barn. Överväganden kring hur 
barnen kontaktas av forskaren ska ske samt hur överenskommelser om deltagande görs. En etisk 
aspekt handlar om huruvida vi väljer att inkludera eller exkludera barn i studier (Erlandsson 
och Sjöberg, 2013). Alderson och Morrow (2011) menar att det finns behov av utveckling kring 
etik i barn och ungdomsforskning. Traditionellt sett har diskussionerna kring etik handlat om 
vikten av att inte störa, att undvika samt noga överväga risken för skada. Rösterna har varit få 
vad gäller effekterna av överbeskyddande av barn genom att tysta dem och exkludera dem från 
forskning.  Med utgångspunkt i ovanstående har överväganden genomförts inom delstudie ett 
och delstudie två vilka kommer presenteras nedan. Gemensamt för studierna (pilotstudier samt 
delstudier) är att de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har beaktats och 
övervägts. 
Delstudie ett. 

I delstudie ett har jag tagit hjälp av möjligheten för barn att själva få avgöra om de vill 
delta eller inte. Studiens urval baseras på deltagare som fyllt 15 år vilket innebär att samtycke 
ej behöver inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare, barnet får själv avgöra om det vill medverka 
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eller ej (Vetenskapsrådet, 2002). Som vuxen person är det lätt att resonera i termer av att vilja 
vara säker på att inte göra fel, vilket kanske får till följd att föräldrar/vårdnadshavare tillfrågas 
om samtycke även om det inte krävs. I vissa studier kan det vara nödvändigt att be om 
föräldrars/vårdnadshavares samtycke även om deltagarna är över femton år. Det skulle kunna 
finnas etiska aspekter som påverkar det. Denna studie har haft som utgångspunkt att tillämpa 
barns rätt till delaktighet och inflytande, inte begränsa den rätten. Sandra Hillén (2013) 
argumenterar för att ge barn möjlighet att delta i forskning. Hon menar att barnen kan bidra 
med nya perspektiv och ny kunskap vilket är ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen. 
Forskningen kan i sin tur stimulera och främja barnens delaktighet och öka deras inflytande i 
frågor som berör dem och den tid vi befinner oss i. För barnen kan forskningen bli ett sätt att 
använda sitt medborgarskap, forskningen kan verka stärkande. Barnens kunskap kan öka inom 
frågor som intresserar dem. Därmed kanske de kan påverka processer och skeenden som i andra 
fall inte hade varit möjliga att ha inflytande över.      

En annan etisk aspekt som studien medfört är att tid har använts som egentligen skulle 
brukats till skolarbete. Lärarnas värdefulla tid för undervisning har använts i studien. Studiens 
genomförande har motiverats genom att den har betraktats som en del i skolarbetet. Kunskap 
och förståelse för barnets rättigheter ska finnas med som en del i gymnasieutbildningen. Detta 
beskrivs i skolverkets läroplan för gymnasiet.    

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. […] 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 
värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. (Skolverket, 2011, s. 1) 

Delstudie två. 
Delstudie två har väckt forskningsetiska frågor kring hur det insamlade materialet ska 

betraktas och behandlas utifrån att internet har använts som plats för insamling av empiri. Under 
hela arbetet och processen med texten har frågor ställts till mig själv kring etik för att försöka 
utreda etiska spörsmål och finna argument kopplat till syftet med detta arbete, detta arbetssätt 
föreslås av Berg (2015). Vetenskapsrådet (2017) skriver att det uppstår nya typer av 
frågeställningar då forskning utvecklas mot nya områden. Internet är ett sådant område som 
väcker nya frågor kring hur man som forskare ska se på insamlat material i förhållande till 
individens konfidentialitet och samtycke till medverkan. Ekman (2018) beskriver att internet 
har använts som forskningsområde under mer än två decennier. Dock har vi fortfarande en 
avsaknad av överenskomna nationella eller internationella etiska regler som vägleder forskare 
i hur material som hämtats från internet ska hanteras. Detta har under arbetets gång, medfört ett 
återkommande till de etiska frågorna och hur de skulle hanteras.  

Eftersom det i delstudie två, inte fanns möjlighet att säkerställa att personerna som 
författat texterna var positiva till att medverka i studien väcktes frågor kring etik. Vi kan heller 
inte vara säkra på hur information ska tolkas eftersom det kan förhålla sig på det viset att 
material har blivit borttaget från den aktuella sidan på internet. Berg (2015) skriver om den 
uppluckrade gränsen mellan personligt och privat och menar, att den netnografiska forskaren 
behöver överväga huruvida kommunikation och interaktion på nätet är privat eller inte. Det kan 
handla om att studera den gemenskap där kommunikationen sker och uppehålla sig vid de 
samtal som förs och vilken form de innehar. Efter övervägande har de insamlade berättelserna 



24 
 

betraktats som ett material där de som författat texterna har publicerat med syfte att nå ut till 
andra. Dessa andra behöver nödvändigtvis inte omfatta forskare. Därav har en bedömning 
genomförts kring eventuella risker som detta arbete skulle kunna medföra för individen.  

Berättelserna som används är publicerade av umo.se vilket innebär att berättelsen har lästs 
igenom av umo.se och personuppgifter som skulle kunna härleda till en individ har tagits bort. 
Risken för att individens konfidentialitet ska röjas bedömes därmed som låg. En annan fråga 
handlar om huruvida berättelsens innehåll kan användas på ett sätt som innebär respekt för 
individen och som inte utsätter denne för risker. Bernhardsson (2015) har analyserat texter som 
är författade och publicerade via bloggar på nätet. Bernhardsson diskuterar etiska 
utgångspunkter och beskriver att man kan reflektera över texter publicerade på nätet som 
offentliggjorda eller offentliga. Det är inte säkert att den som författat texten på nätet tänker att 
den är offentlig, även om den är tillgänglig och öppen för alla att läsa. Med anledning av detta 
har det förts fram argument för att forskare ska undvika att använda direkta citat som kan vara 
lätta att hitta till eller ”nicknames” som bör anonymiseras. Bernhardsson argumenterar istället 
för att detta förhållningssätt riskerar att inte ge författarna det erkännande som de har rätt till. 
Hon belyser vidare att diskussionen är del av en större fråga, nämligen hur kulturella normer 
förändras i användningen av sociala medier och internet, vilket i detta fall handlar om normer 
kring privat och offentligt.  De berättelser som inkluderats i denna studie är publicerade på sidan 
umo.se med syfte att läsas av andra. Ungdomarna som har delat med sig av sina berättelser har 
gjort det på en sida som tydligt beskriver att det är just detta som är syftet med sidan, att andra 
ska kunna ta del av berättelser ur ungdomars liv. Sidan är publik, vilket innebär att den är öppen 
för vem som helst att besöka, den kräver inte medlemskap eller registrering (Ekman, 2018).  

Med anledning av detta har det inte funnits möjlighet att kontakta författarna till de 
berättelser som inkluderats i studien för att be om samtycke. Det finns stöd för att ändå 
genomföra studier i vissa fall. ”Ju mer offentligt ett forum är, desto mindre krav ställs på 
forskaren när det gäller att skydda de individers konfidentialitet och anonymitet som använder 
sig av detta forum; man behöver inte heller efterfråga deras samtycke” (Bryman, 2011, s. 610). 
Bryman (2011) beskriver vidare att det förts fram kritik mot ovanstående synsätt på hur 
individers anonymitet och konfidentialitet bör behandlas. Efter övervägande betraktas den 
inhämtade informationen som publik, min bedömning är att individerna troligtvis är medvetna 
om att deras berättelser kommer finnas tillgängliga öppet på internet eftersom det på ett tydligt 
sätt informeras om detta på umo.se. Dessutom är berättelserna i stor utsträckning riktade mot 
en läsare med exempelvis olika typer av råd. Min bedömning är att de forskningsetiska kraven 
på konfidentialitet uppfylls i studien då de insamlade berättelserna inte innehåller uppgifter som 
kan härledas till en person. Berättelserna är avidentifierade då de publiceras på umo.se. Det är 
alltså umo.se som genom avidentifierande, och i vissa fall ändringar i berättelsen, har uppfyllt 
konfidentialitetskravet. Berättelserna som finns att läsa på umo.se är skrivna för att läsas. De 
unga delar på ett generöst sätt med sig av sina livserfarenheter, de borde enligt min mening 
uppmärksammas som just författare. 

Ekman (2018) har undersökt ungdomars berättelser på internet. Ekman har i sin 
avhandling valt att inte hänvisa eller referera till de forum som hon använder sig utav. Hon 
diskuterar kring eventuella skaderisker och hänvisar till att det skulle finnas mindre risk för 
skada för individen då hon anonymiserar den miljö där studieobjektet finns. Detta resonemang 
utvecklas dock inte kring hur dessa risker skulle kunna ta sig form. I denna studie redovisas det 
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forum där berättelserna är insamlade. Detta ställningstagande är genomfört utifrån avvägningar 
mellan eventuella risker att inte kunna garantera individerna bakom berättelserna 
konfidentialitet samt utifrån vikten av att redovisa genomförandet av studien på ett transparent 
sätt.        

 

Resultat 
 

Hur definierar unga delaktighet och inflytande? 
 

Under analysarbetet identifierades nyckelorden: påverka, bestämma, lyssnad på och ansvar. I 
nio av de totalt tretton texterna återfinns ett eller flera av de identifierade nyckelorden. I fyra av 
de totalt tretton texterna återfinns inte något av nyckelorden men det finns beskrivningar som 
relaterar till dem. Nyckelordet påverka återkommer i sex av texterna, bestämma i fem av 
texterna, lyssnad på i tre av texterna och ansvar i två av texterna. Därutöver återfinns 
beskrivningar som relaterar till de fyra nyckelorden.  

Deltagare som skriver om att påverka, lyfter fram att det är viktigt att barn och unga får 
möjlighet att påverka sitt eget liv. De skriver att vuxna ska låta unga vara med och påverka. I 
några av svaren beskriver de unga att de upplever att de ges möjlighet att påverka medan några 
av de andra svaren beskriver att de upplevt sig hindrade att påverka sitt liv samt att barn och 
unga borde ges möjlighet till mer påverkan och inflytande. En av texterna skriver om att påverka 
enligt följande: ”I framtiden så skulle jag vilja att barn och ungdomar får vara med och påverka 
och få sin röst mer hörd” (Text 2). 

Deltagare som skriver om att bestämma, belyser att barn och unga ska få vara med och 
bestämma för att de ska känna sig delaktiga. Flera av deltagarna skriver om att de inte alltid fått 
lov att bestämma, men det som varit viktigt är att de vuxna förklarar varför de bestämmer som 
de gör. Någon skriver om att det är bra att få ett nej ibland, att inte få bestämma.  I en av texterna 
beskrivs bestämma och delaktighet av en ungdom: ”Delaktighet för mig är att jag får vara med 
och bestämma” (Text 4). 

Deltagare som skriver om att bli lyssnad på är i flera fall tydliga med att de egna tankarna 
och önskningarna ska bli lyssnade till av vuxna. De beskriver att vuxna ska tänka på vad de 
säger, vilket innebär att den vuxna förväntas reflektera över det den unge för fram. Flera unga 
skriver också om att de vill bli respekterade för sina åsikter. Beskrivningar om att bli lyssnad 
på tar också upp att vuxna ska förklara för barn och unga om de blir nekade något. En ungdom 
beskriver detta såhär: ”Personerna som tar besluten ska lyssna på vad jag vill och vad jag tycker, 
och att jag får förklarat för mig varför jag inte får göra något” (Text 6).  

Deltagare som skriver om ansvar gör det på ett sätt som visar på vikten av ansvar. I en av 
texterna beskriver ungdomen att den av föräldrarna behandlas på ett vuxet sätt och att den får 
ta mycket ansvar. Ungdomen upplever sig vara en förebild för sina yngre syskon. En annan 
ungdom skriver att man måste ta eget ansvar om man vill vara delaktig. Det beskrivs också att 
barn borde ha mer ansvar i framtiden vilket en av texterna beskriver i följande citat: ”Barnen i 
framtiden borde ha mer ansvar över sig själva och påverka mer vuxnas åsikter för att de vuxna 
har inte alltid rätt” (Text 1). 
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I de texter där nyckelorden inte fanns att läsa hade den unge använt ord och beskrivningar 
som relaterade till nyckelorden. En av de unga skrev om att få göra nästan vad man vill om man 
berättar om sin planering för det som ska göras, vilket utgör en beskrivning av att bli lyssnad 
till och att ha möjlighet att påverka sin situation. Flera av texterna skrev om gemenskap och 
vikten av att känna sig som en som är med, med andra ord delaktig. En av texterna skrev om 
att göra förändring och att ålder inte ska påverka om man blir lyssnad till: ”Enskild person eller 
en grupps tankar och åsikter till att göra förändring. Att kunna bli hörd och tagen på allvar för 
sina tankar oavsett ålder” (Text 8). 

Deltagarnas utsagor har sammanställts till en definition av delaktighet och inflytande. De 
identifierade nyckelorden har använts i definitionen och har kursiverats för att påvisa dess 
tyngd. Jag har utgått från deltagarnas egna formulerade meningar och använt dem i definitionen 
med syfte att definitionen ska spegla de ungas egna tankar om hur delaktighet och inflytande 
ska definieras. För att skapa en sammanhållen definition har dock vissa ändringar varit 
nödvändiga.    

 
Definition av delaktighet och inflytande. 
Delaktighet och inflytande är när jag ges ansvar och möjlighet att påverka. Detta 
innebär att jag blir respekterad för min åsikt och mina tankar oavsett hur gammal jag är, 
att jag blir lyssnad på och att någon tänker på det jag säger. Det innebär också att jag 
får vara med och bestämma, samt får en förklaring om jag nekas något så att jag förstår 
varför. 

 
Vilka erfarenheter i livet berättar unga om som handlar om delaktighet och inflytande? 

 
I de 37 inkluderade berättelserna återfinns beskrivningar kring erfarenheter av delaktighet och 
inflytande som i vissa berättelser handlar om avsaknad av delaktighet och inflytande, och i 
andra handlar det om att ha varit delaktig och haft inflytande. 23 berättelser beskriver avsaknad 
av delaktighet och inflytande, 14 berättelser beskriver att ha varit delaktig och haft inflytande. 
Tabellen nedan ger en översikt över fördelningen av de olika berättelserna utifrån 
inkluderingskriterierna. 
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Tabell 1 
Beskrivning av fördelning över ungas erfarenheter av delaktighet och inflytande  

 
 Givits/ej 

givits 
möjlighet att 
påverka sin 
situation 

Blir/blir ej 
respekterad för 
sina 
åsikter/tankar 

Blir/blir ej 
lyssnad på 

Ej givits 
möjlighet 
att vara 
med och 
bestämma 

Totalt 

Avsaknad av 
delaktighet 
och inflytande 

9 7 5 2 23 

Upplevd 
delaktighet 
och inflytande 

1 6 7 0 14 
 

Totalt  10 13 12 2 37 
 

 
Unga som berättar om erfarenheter av avsaknad av delaktighet och inflytande. 

Berättelserna som de unga presenterar beskriver erfarenheter av att inte getts möjlighet att 
påverka sin situation, att inte bli respekterad för de egna åsikterna och tankarna, att inte bli 
lyssnad på samt att inte fått möjlighet att vara med och bestämma. Det handlar om olika 
livserfarenheter och olika situationer som beskrivs men det som är gemensamt för dessa 
berättelser är att de beskriver någon form av avsaknad av delaktighet och inflytande.  

Berättelserna där de unga beskriver att de inte getts möjlighet att påverka sin situation 
handlar om att som ung inte ges möjlighet att få träffa vänner eftersom de förhindras av föräldrar 
eller partners. Det handlar också om att inte kunna påverka sitt liv eftersom föräldrar inte tillåter 
det vilket beskrivs i en av berättelserna.  

varje gång jag försöker säga till om vad JAG vill så viftar hon bort det eller blir arg. 
Hon kan aldrig spendera pengar på vad jag vill, utan vad hon vill att jag ska ha. När 
jag sade att jag var transsexuell börjar hon dessutom behandla mig som om jag är ett 
manssvin (Berättelse 23).  

Det handlar om att den unge upplever att den inte kan påverka sin situation, och om att 
inte kunna välja. En av författarna skriver om denna upplevelse i samband med att föräldrarna 
separerade:  

(…) jag aldrig kunde välja…Jag byter hem varje söndag, och det går i vågor. Vissa 
veckor är det inga problem, men ibland (oftast när jag ska till pappa) mår jag dåligt 
över det. Jag flyttar med mig nästan alla mina kläder, fotbollssaker, instrument, böcker 
och allt annat jag tycker om vilket är sjukt påfrestande (berättelse nummer 21).    

Flera av berättelserna innehåller beskrivningar som uttrycker brist på delaktighet och inflytande 
i förhållande till vuxna personer. Det handlar om vuxna personer som inte låter den unge 
påverka sin situation och i vissa fall beskriver berättelserna att den vuxne tar över den unges 
situation genom att kraftigt begränsa den unges möjlighet till påverkan, delaktighet och 
inflytande.   
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De berättelser som beskriver att den unge inte har blivit respekterad för sina åsikter och 
tankar handlar om erfarenheter där både vuxna och jämnåriga förhindrar den unge att föra fram 
egna åsikter och tankar. Det handlar om erfarenhet av att som ung uppleva att omgivningen inte 
respekterar den unges sexualitet vilket flera av berättelserna lyfter fram. Det handlar också om 
att inte bli respekterad för sina åsikter vilket en av författarna skriver om på följande sätt: Jag 
är inte äldre än tretton, men trots min ålder finns det personer i min klass som fäller 
kommentarer som: "du vill bara vara speciell, jävla Feminist, har du PMS eller?" (berättelse 
nummer 27).    

I de berättelser där de unga beskriver att de inte har blivit lyssnade på handlar det om 
erfarenhet av att de ungas röster inte tagits på allvar av omgivningen och i en del fall ignorerats 
helt.  Några av berättelserna uttryckte erfarenhet av att ha blivit utsatt för våld i samband med 
att den egna viljan uttrycktes. Berättelserna beskriver erfarenhet av att den unge har försökt 
göra sin röst hörd men den har inte lyssnats till av de vuxna. Det handlar om erfarenheter av att 
inte känna sig delaktig och att inte ha inflytande över sitt eget liv. De unga berättar om händelser 
i samband med den unges fritid, föräldrars separation och erfarenheter i parrelationer. En av 
författarna beskriver erfarenheten såhär:  

Det började med att jag en kväll sa att "nej, nu vill jag inte ha sex!". Jag antog att hon 
skulle vara förstående efter vad vi hade pratat om innan men nej... raka motsatsen. (…) 
Jag ville ju inte se henne ledsen så det slutade med att jag gick med på att ha sex även 
fast jag inte ville (berättelse nummer 28).    

Berättelserna där de unga beskriver att de inte getts möjlighet att vara med och bestämma 
handlar om relationer till vänner och partners där det egna handlingsutrymmet begränsas 
eftersom vänner eller partners tar över och bestämmer för den unge. Det handlar om 
erfarenheter där den unge beskriver att den försökt anpassa sig efter hur vänner eller partners 
önskar att den unge ska vara. Detta beskrivs enligt följande av en av författarna: Han var dock 
lite osäker på sig själv alltså jag kunde knappt vara med mina killkompisar för då blev han arg 
och ledsen för att han är rädd att förlora mig så jag bröt kontakten med alla mina killkompisar 
(berättelse nummer 15).    

Unga som berättar om erfarenheter av att ha varit delaktiga och haft inflytande. 
Berättelserna som de unga presenterar beskriver erfarenheter av att ha givits möjlighet att 
påverka sin situation, att bli respekterad för de egna åsikterna och tankarna samt att bli lyssnad 
på. Det handlar om olika livserfarenheter och olika situationer som beskrivs men det 
gemensamma för dessa berättelser är att de beskriver erfarenheter av att ha upplevt delaktighet 
och inflytande. Den berättelse som beskriver att den unge givits möjlighet att påverka sin 
situation, handlar om erfarenheter i samband med att föräldrarna separerade. Den unge 
beskriver att denne önskade ändra på boendet efter separationen. Även om den unge beskriver 
en erfarenhet av att ha upplevt sig kunna påverka sitt liv i den riktning som den unge önskar så 
beskriver också berättelsen att en lång process föregått förändringen. Författaren skriver: 
Hursomhelst... jag fick inte som jag ville bara genom att fråga, utan det tog nog över ett års tid 
med flera förhandlingar (…). Så det var inte helt enkelt att komma dit jag är idag (berättelse 
nummer 22).    

Berättelserna som beskriver att den unge har blivit respekterad för sina åsikter och tankar 
presenterar erfarenheter där både vuxna och jämnåriga har lyssnat till deras tankar och åsikter 
samt accepterat dem. Flera av berättelserna lyfter fram att föräldrar och vänner är förstående. 
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De beskriver förståelse för ångest, identitet och sexuell läggning. En av författarna skriver om 
detta på följande sätt:  

Jag kom på att jag varken kände mig som en tjej eller en kille, utan nånstans 
mittemellan. Möjligen lite mer åt tjejhållet…Mina föräldrar är helt okej med allt det 
här, och de stödjer mig fullständigt. Under hela min uppväxt har jag dessutom haft 
vänner som dunkat mig i ryggen när det har behövt, så jag är ovanligt lyckligt lottad. 
(berättelse nummer 34).  

Delaktighet och inflytande handlar enligt ungas definition bland annat om att bli 
respekterad för sina åsikter och tankar vilket de här berättelserna beskriver på olika sätt.  De 
berättelser som beskriver att den unge har blivit lyssnad på gör det i förhållande till vänner, 
professionella, föräldrar och syskon. Ibland beskriver författaren att det funnits en tvekan inför 
att våga berätta och bli lyssnad till samt att det i vissa fall upplevts påfrestande att berätta om 
jobbiga händelser. Flera av berättelserna beskriver erfarenheten av att det har inneburit en hjälp 
för den unge att bli lyssnad till. I berättelserna beskrivs att den unge har känt det som en lättnad 
att prata med någon, att det är skönt att berätta för någon som lyssnar. Men berättelserna belyser 
också att det inte kan vara vem som helst som den unge delar sitt innersta med. Det är inte alltid 
som den unge blir lyssnad till, men en av de unga författarna berättar om vikten av vänner som 
lyssnar och att det är vännerna som väljs ut att vara de som får dela tankarna med den unge. 
Den unge beskriver det såhär: För tillslut kände jag att jag behövde dela med mig av tankarna 
till någon annan. Och då valde jag mina allra bästa kompisar. De kom hem till mig med varm 
choklad (även fast det var sommar:) ), brownie och Marabou. De fick mig att orka leva 
(berättelse nummer 14). Den andra frågeställningens resultat har nu presenterats vilket 
leder oss vidare tillredovisning av den sista frågeställningens resultat. 

Hur upplever unga att delaktighet och inflytande tar sig uttryck för dem i deras liv? 
 
I de 37 inkluderade berättelserna återfinns beskrivningar kring hur delaktighet och 

inflytande upplevs av de unga författarna och hur detta tar sig uttryck för dem i deras liv. Detta 
har resulterat i olika typer av berättelser som har framträtt ur materialet.  

I min analys av berättelserna utifrån den tredje frågeställningen har textstycken 
identifierats som beskriver hur unga upplever delaktighet och inflytande. Tidigt i läsningen 
framträdde upplevelser som kopplades samman med den ungas egna aktörskap som 
återkommande i berättelserna. Ur materialet framträdde den unges aktörskap som något starkt 
och viktigt, gång på gång skrev de unga om upplevelser där det egna aktörskapet spelade en 
stor roll. Beskrivningarna av upplevelser av delaktighet och inflytande visade sig ta sig uttryck 
genom aktörskap. Min analytiska ingång till delaktighet och inflytande har därmed framträtt ur 
materialet och för samman delaktighet och inflytande med aktörskap. Aktörskapet hos de unga 
tog sig olika uttryck i berättelserna där tre typer av berättelser framträdde.  

Unga som ger uttryck för att ha upplevt sig vara delaktiga och haft inflytande beskriver 
detta i form av två olika typer av berättelser: Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med 
egenmakt eller Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med vanmakt. Dessa berättelser 
handlar om ungdomar som beskriver aktörskap i någon form. I tolv av berättelserna ger den 
unge uttryck för att ha upplevt aktörskap i form av att kunna påverka sin egen situation vilket 
också leder till en förändring, här benämnd som egenmakt. I två av berättelserna beskriver den 
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unge att denne försökt använda sin agens och påverka sin situation men att detta inte lett till 
förändring, här benämnd vanmakt. 

Unga som ger uttryck för avsaknad av delaktighet och inflytande beskriver detta i form av 
tre olika typer av berättelser: Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med egenmakt, 
Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med vanmakt samt Delaktighetens uttryck i form av 
det ej presenterade aktörskapet. De berättelser som tar sig denna tredje form karakteriseras av 
att den unge inte beskriver eget handlande eller agerande i sin berättelse. Den unge presenterar 
alltså inte sitt aktörskap. I sju av berättelserna ger den unge uttryck för att ha upplevt aktörskap 
i form av att kunna påverka sin egen situation vilket också leder till en förändring, aktörskap 
med egenmakt. I 13 av berättelserna beskriver den unge att denne försökt använda sitt aktörskap 
och påverka sin situation men att detta inte lett till förändring, aktörskap med vanmakt. I tre av 
berättelserna har den unge inte presenterat att denne försökt påverka situationen, det ej 
presenterade aktörskapet. Beroende på om berättelsen handlar om upplevd eller avsaknad av 
delaktighet och inflytande har alltså olika typer av berättelser framträtt.  

Sammanfattningsvis är fördelningen av resultatet för den tredje frågeställningen följande: 
I 19 fall av de totalt 37 berättelserna ger den unge uttryck för att ha upplevt aktörskap i form av 
att kunna påverka sin egen situation vilket också leder till en förändring, alltså upplevd 
egenmakt. I 15 av berättelserna beskriver den unge att denne försökt använda sin agens och 
påverka sin situation men att detta inte lett till förändring, alltså vanmakt. I tre av berättelserna 
har den unge inte presenterat att denne försökt påverka situationen, det ej presenterade 
aktörskapet. Tabellen nedan ger en översikt över denna fördelning.   

 
Tabell 2 
Beskrivning av fördelning över ungas upplevelser av delaktighet och inflytande  

 
Avsaknad/Upplevd 
delaktighet 

Aktörskap med 
egenmakt 

Aktörskap med 
vanmakt 

Ej presenterat 
aktörskap 

Totalt 

Avsaknad av 
delaktighet och 
inflytande 

7 13 3 23 

Upplevd 
delaktighet och 
inflytande 

12 2 0 14 
 

Totalt 19 15 3 37 
 

Resultatet kommer nu beskrivas genom de tre olika formerna av berättelser. Under varje 
beskriven form av berättelse redovisas exempel ur berättelserna.  
 

Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med egenmakt. Dessa berättelser 
kännetecknas av beskrivna upplevelser ur livet där den unges agerande utifrån upplevelsen tar 
en central roll. De unga berättar i sina texter om att de gjort försök till förändring då de 
förvägrats delaktighet och inflytande vilket beskrivs enligt följande av en författare: Tiden gick 
och jag fick ingen hjälp, jag var osynlig. Till slut sökte jag själv hjälp. Jag mådde så hemskt 
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dåligt och hoten blev hemskare och hemskare. Jag skulle ha dött om jag inte hade berättat 
(Berättelse 25).  

I texten beskriver den unge att det egna agerandet också lett till en förändring i livet vilket 
är kännetecknande för denna typ av berättelser.  

Jag har framtiden i mina händer, och en chans att få ett bättre liv än det var innan. Ska 
jag ta chansen, eller ska jag fortsätta dränka mig själv i sorg och ensamhet? Jag tar 
chansen att må bra när jag kan det, för ingen vill väl må dåligt, egentigen? (Berättelse 
25).  

I berättelser där unga har upplevt delaktighet och inflytande kan det handla om att de 
berättar om hur de använt sitt aktörskap för att försöka förändra sin situation. En författare 
beskriver de svårigheten som kan uppstå i att möta omgivningens undran om hur de ska uppfatta 
den unge. Den unge beskriver ett handlande som har resulterat i en förändring för den unge. 
Detta är ett exempel på hur egenmakten kan ta sig uttryck.       

"nä, nu får det vara nog!" jag tog hunden och gick, gick bort, bort från allt. Under tiden 
jag gick skingrade jag tankarna och gjorde en stor kartläggning av mitt liv. Jag var ute 
och gick i flera timmar utan något riktigt mål, men återvände sedan hem gladare och 
lättare än någonsin, det var den bästa promenaden jag gått någonsin! Så nu när någon 
frågar vem jag är så svarar att jag är jag. Jag trodde att jag aldrig skulle kunna gå så 
rakryggad fram (Berättelse 7).  

En av berättelserna som också beskriver svårigheter i att möta omgivningen är en berättelse 
som uttrycker avsaknad av delaktighet och inflytande när det gäller möjligheten att påverka sin 
situation. Den unge skriver om upplevelsen av att det inte är någon som förstår och att den unge 
inte tas på allvar i sina tankar och funderingar.  

I år ska jag på min fjärde och femte parad och jag kommer visa upp min asexualitet 
med stolthet (…) Även om jag är stolt över mig själv och inte kommer gömma mig är 
det svårt. Ingen jag känner förstår. Jag får hela tiden svar som "du har bara inte träffat 
rätt person", "du kommer ändra dig när du blir äldre" och "du har inte provat så hur 
kan du veta.” (Berättelse 36).  

Inom denna typ av berättelser återkommer ofta en uppmuntran till läsaren. Den unge ger intryck 
av att försöka påverka och medvetandegöra läsaren. 

Det jag ville få fram med den här texten är lite medvetande om att det faktiskt finns folk 
som är icke-binära. Jag förklarade det ganska dåligt, men som är icke-binär så ber jag 
dig inte att till 100% FÖRSTÅ min identitet, bara att du ska RESPEKTERA den 
(Berättelse 6).  

Egenmakten tar sig uttryck genom att upplevelserna kring delaktighet och inflytande delas med 
andra. De unga författarna berättar om det egna agerandet som lett till förändring för dem och 
uttrycker återkommande i texterna att de hoppas kunna hjälpa någon annan.  

Jag hoppas att detta hjälper någon där ute att förstå/inse något ni inte gjort förut. Kom 
ihåg att du klarar allt och att det är aldrig är ditt fel att du varit med om något sånt 
här!  Och våga berätta, för någon vuxen, för din kompis, för din mamma eller farfar 
eller vem som helst. Jag lovar att det finns någon som kan hjälpa dig även om det inte 
känns så (Berättelse 9).  
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Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med vanmakt. Dessa berättelser 
kännetecknas av att de unga beskriver sig ha agerat på något sätt för att försöka förända den 
situation som den unge befinner sig i. Detta agerande visar i berättelsen inte på någon förändring 
och berättelsen avslutas med en beskrivning av att situationen inte har förändrats för den unge. 
En ungdom beskriver i sin berättelse hur denne försökt förändra sin situation.  

Två år sedan försökte jag gå till socialen, jag var redo för det. Jag pratade med 
skolsköterskan men de fanns inte tillräckligt med "bevis" för att det skulle finnas en 
garanti att jag skulle komma undan från familjen. Nu idag står jag fortfarande fast med 
min familj och jag kvävs (Berättelse 26).  

Den unges försök till förändring av sin situation lyckades alltså inte. Den unge beskriver en 
avsaknad av delaktighet och inflytande vilket tar sig uttryck på följande vis:  

Nu är mitt liv över och jag är livrädd att göra något åt saken, blir körd och hämtad från 
skolan varje dag på pricken, måste plugga hela tiden, måste städa/hjälpa till varje dag, 
har ingen mobil, inga träffa vänner och varje dag blir jag hotad att dem kommer skicka 
hem mig till hemlandet eller döda mig och kasta mig i skogen (Berättelse 26).  

En annan ungdom beskriver sin upplevelse kring livssituationen som inte är förändrad men där 
den unge ser någon form av förändring i framtiden.   

Jag hoppas på det bästa! För fast det har varit jobbigt så vet jag att det kommer att bli 
bättre. Inget varar för alltid. Jag vet att man kan må piss och inte veta vad man ska 
göra, men att det kommer att bli bättre. Jag ska må bättre någon dag, och det vet jag! 
(Berättelse 32) 

Berättelsens avslut präglas av att den unge genomför en slags uppmaning till sig själv om att 
det kommer bli bättre. Detta budskap, att det kommer bli bättre, lyfts fram av en annan ungdom 
som uppmanar läsaren till att prata med någon.    

Jag mår mycket bättre nu när jag har pratat om händelsen med vuxna och även anmält 
det. Så mitt förslag till ni andra: Prata med någon, jag vet att det är jobbigt, men jag 
lovar man mår mycket bättre när man lättat på det och till och med anmäl. För få 
människor idag vågar anmäla sexuella brott (Berättelse 19.  

Den unge använder här sin röst, sitt aktörskap, för att försöka hjälpa andra som kan befinna sig 
i liknande situationer. 

Delaktighetens uttryck i form av det ej presenterade aktörskapet. Dessa berättelser 
kännetecknas av att inte innehålla någon beskrivning av det egna aktörskapet, de unga 
presenterar inte aktörskapet i berättelserna. Denna typ av berättelse återfinns bland de unga som 
beskriver avsaknad av delaktighet och inflytande på olika sätt. Texterna beskriver en 
livssituation som på något vis är problematisk för den unge. I berättelsen beskrivs att den unges 
livssituation kvarstår, det sker ingen förändring och den unge presenterar inte att denne försökt 
påverka situationen. I en av texterna beskriver författaren avsaknad av delaktighet och 
inflytande som kommer till uttryck genom att bli förhindrad i att bli lyssnad till.   

mamma och pappa berättade att de skulle ta en paus ifrån varandra tills detta löste sig. 
Sen den dagen har de aldrig pratat direkt med varandra. (…) De ska skilja sig, men jag 
och min bror får inte prata om det med våra kompisar. Allt ska ske i tystnaden liksom 
(Berättelse 24). 

Berättelsen innehåller här beskrivningar av vad som skett och på vilket sätt den unge saknar 
delaktighet och inflytande. Den unges egna handlande och agerande för en förändring av 
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situationen uteblir i denna typ av berättelser. I en av berättelserna skriver den unge om att det 
är själva berättandet som blir en hjälp eller avlastning för den unge. ”jag är en transkille (ftm) 
på 13 år som vill berätta lite hur jag har det i nuläget, mest för att jag måste få ur mig något 
innan jag spricker” (Berättelse 23). Det handlar här om att bli hindrad till delaktighet och 
inflytande men berättandet som sker i förhållande till en läsare blir en avlastning för den unge. 
I en annan av dessa berättelser beskriver den unge en livssituation som inte upplevs som 
påverkbar. Berättelsen återger inte några försök från den unge att förändra situationen, den tar 
sig en mer resonerande form och avslutas med en önskan om att hjälpa andra unga i liknande 
situationer. 

Till andra ungdomar i min situation... Ja, det är svårt att veta vad man ska säga, för 
allt låter så kliché: det går över, ni tar er igenom det osv. Jag önskar verkligen att era 
familjer fungerar bra, och vad som än händer så är en skilsmässa eller liknande aldrig 
ditt fel (Berättelse 21). 

 

Diskussion  
 

Ungas definition av delaktighet och inflytande 
I det inledande kapitlet redogjordes för samhällets syn på delaktighet och inflytande. 

Resonemanget ledde fram till uppsatsens första frågeställning som har handlat om att söka efter 
en definition som utgår från ungas egna ord om delaktighet och inflytande. Resultatet skrev 
fram en definition baserad på vad unga själva uttrycker är delaktighet och inflytande.  

Delaktighet och inflytande är när jag ges ansvar och möjlighet att påverka. Detta 
innebär att jag blir respekterad för min åsikt och mina tankar oavsett hur gammal jag är, 
att jag blir lyssnad på och att någon tänker på det jag säger. Det innebär också att jag får 
vara med och bestämma, samt får en förklaring om jag nekas något så att jag förstår 
varför. 

Skiljer sig denna definition från samhällets syn på delaktighet och inflytande? Artikel 12 
i FN:s konvention om barnets rättigheter är min tolkning och benämning på samhällets syn på 
barns delaktighet och inflytande. 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.   
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet (FN:s konvention om barnets rättigheter, 1990, s.7). 

Ungas definition av delaktighet och inflytande har många likheter med samhällets syn på 
delaktighet och inflytande. Båda definitionerna lyfter fram vikten av att det enskilda barnet ges 
möjlighet att påverka, att fritt uttrycka sina åsikter. Artikel 12 beskriver detta genom att slå fast 
att barnets åsikter ska tillmätas betydelse. Dessa utvalda ord förhåller sig på en generell och 
svepande nivå. Det är svårt som läsare att förstå vad som konkret menas med att tillmätas 
betydelse. Ungas definition talar istället om för läsaren att detta innebär att den unge blir 
respekterad för sina åsikter och tankar, detta ska ske oavsett vilken ålder den unge är i. Ungas 
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definition beskriver också att delaktighet och inflytande är när den unge blir lyssnad på och att 
någon tänker på det den unge säger. Det föreligger alltså ett förtydligande här från de unga. Det 
räcker inte att lyssna, en måste tänka på det den unge säger också. Vi finner ytterligare ett 
förtydligande i ungas definition, nämligen den sista meningen som talar om att delaktighet och 
inflytande är när den unge får vara med och bestämma, som avslutas med at poängtera att den 
unge vill få förklarat för sig om den nekas något för att förstå. Artikel 12 uttalar också 
vägledning kring ålder, den säger att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad. Här finner vi ytterligare en svepande formulering som kan te sig svår 
att uttolka på ett konkret sätt för läsaren. Vi finner alltså likheter mellan definitionerna som är 
formulerade med olika ord, men vi finner också några olikheter. Ungas definition lyfter fram 
att delaktighet och inflytande är när den unge ges ansvar, vilket inte återfinns i artikel 12.     

Genom att be unga beskriva vad delaktighet och inflytande innebär för dem, skapas 
möjligheter att förstå begreppen på ett utvidgat sätt. Med det åsyftas en förståelse som lyfter in 
ungas eget perspektiv, egna ord på vad delaktighet och inflytande är för dem. Framställningsvis, 
ses detta med mina ögon och med min förförståelse. Delaktighet och inflytande kan sedan 
betraktas utifrån ungas egen definition och samhällets syn på delaktighet och inflytande. För att 
förstå kan de olika nivåerna vara en hjälp. Genom att försöka förstå definitionerna på olika 
nivåer, kan de förstås i sin komplexitet, vilket har varit en ambition i den här uppsatsen.  De 
likheter som framträder mellan definitionerna yttrar sig i att ungas definition bryter ner den 
övergripande definitionen som beskriver barn. Detta kan förstås med hjälp av de fyra olika 
nivåerna (mikro, meso, exo, makro) inom utvecklingsekologisk teori som presenterades 
inledningsvis med referens till Andersson (2017) och Lassbo (2013).  Samhällets syn på 
delaktighet och inflytande befinner sig på makronivån där den svenska kontexten samspelar 
med barns levnadsförhållanden i världen. Samhällets syn på delaktighet har här definierats som 
artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter. Konventionen är skapad för att kunna 
giltiggöras internationellt och har så gjorts i de flesta nationer4. Detta innebär att konventionen 
förs in i olika nationer där normer och värderingar råder utifrån nationens förhållanden. En 
definition skapad utifrån ungas tankar om vad delaktighet och inflytande är för dem fyller 
därmed en viktig funktion. Ungas definition talar om för oss vad delaktighet och inflytande är 
för barnet och förhåller sig därmed på mikronivån. Den talar om för oss hur delaktighet och 
inflytande tar sig uttryck för unga och vad det innebär i förhållande till andra personer som 
individen interagerar med. Denna definition ser ut på det här viset just nu. Frågan är hur den 
ser ut över tid? Konventionen om barnets rättigheter har bestått sedan den skapades och 
färdigställdes år 1989. Det som har förändrats är samhället, vilket också förändras på olika sätt 
beroende på var i världen en befinner sig. Individen i sin tur lever i samhället och påverkas 
indirekt av de förutsättningar som återfinns i dennes närmiljö, vilket sker på exonivån. 
Individen deltar i skapandet av de normer och värderingar som råder, mesonivån verkar här och 
berättar för oss att individers interagerade får effekter som återspeglas i normer och värderingar. 
Denna beskrivna indirekta påverkan beskrivs pågå på exonivån. Vad delaktighet och inflytande 
är för individen kan alltså förändras över tid. Utifrån den kunskapen kan vi förstå att delaktighet 
och inflytande som fenomen inte kan betraktas som något beständigt. Denna föränderlighet 

                                                 
4 Alla nationer förutom en (USA) har skrivit under och förbundit sig att följa konventionen om barnets 

rättigheter. Information hämtad 2019-01-28 från: https://unicef.se/barnkonventionen. 
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innebär att vi behöver ompröva och på nytt utforska våra slutsatser utifrån den tid som råder 
och utifrån det samhälle och de individer som ingår i det.  
 Sammanfattningsvis ska tilläggas att min slutsats är att definitionerna talar till läsaren 
om samma saker men på olika nivåer. För mig skapar ungas definition en annan typ av känsla, 
en känsla som talar till hjärtat och som förklarar för mig hur jag ska se på delaktighet och 
inflytande. Samhällets definition talar till myndighetspersonen i mig som ska uppfylla denna 
rättighet.        

En begränsning med delstudie ett är att min ambition att inkludera deltagarna i större 
utsträckning misslyckats. Min önskan var att inkludera deltagarna på ett sätt så att de skulle 
kunna utgöra en form av medforskare eller bättre benämnt forskningssupportrar. Broström 
(2012) diskuterar kring vilken nivå vi kan involvera barn i forskning? Broström (2012) menar 
att vi kan arrangera situationer där barn informerar oss om deras tankar, barn kan själva samla 
data genom att fotografera eller intervjua varandra, men detta är inte medforskning. Barnen har 
inte blivit involverade i formuleringen av forskningsmål eller i planeringen av 
forskningsprocessen. Barn designar inte forskningsmetoder själva, vi ber dem använda metoder 
framtagna av forskare. De deltagande barnen är enligt Broström (2012) inte medforskare utan 
forskningssupportrar som är aktiva och mer eller mindre medvetna.  

Bloggen har utgjort en möjlighet för deltagarna att påverka forskningsprojektet. Bloggen 
var ett också ett försök att medvetandegöra deltagarna på sin egen agens. Agens handlar enligt 
Korp och Risenfors (2013) om att se intresset för barns möjligheter att själva agera. Det handlar 
om en syn på barn som kompetenta, aktiva och reflexiva, men samtidigt en medvetenhet om att 
barn i de flesta sammanhang är underordnade vuxna. Det har dock visat sig att bloggen inte har 
varit en framgångsrik arena för detta.  

Deltagarna har inte varit delaktiga i utformande av forskningsfrågor och metodval. Mitt 
eget intresse har styrt valet av problemområde och utformande av forskningsplan. Kanske är 
det just denna avsaknad av delaktighet som bidrog till att det var förhållandevis få som valde 
att delta i studien. De som valde att delta lyckades jag heller inte engagera till fortsatt kontakt. 
Mina ambitioner att genomföra en studie där deltagarna inte bara lämnar information utan också 
är med och skapar information tillsammans med mig som forskare och övriga deltagare har 
misslyckats. När förklaringar sökts för att förstå detta har Shiers (2001) modell för delaktighet 
varit ett stöd. Modellen grundar sig på fem nivåer av delaktighet.  

 
1. Barn blir lyssnade till 
2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 
4. Barn involveras i beslutsfattande processer 
5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

(Översättning: Sverre Nyborg Warner för projektet Egen Växtkraft) 
        

När modellen studeras är slutsatsen att jag möjligtvis kan tänkas ha uppnått den tredje nivån i 
modellen. Kan denna avsaknad av delaktighet genom forskningsprocessen ha medfört de 
konsekvenser som visat sig i lågt deltagande och bortvald fortsatt kontakt? Inom ramen för 
denna uppsats har det inte funnits möjlighet att ta reda på huruvida min analys av situationen 
stämmer, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011). Men i det fortsatta arbetet efter 
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uppsatsen ingår att föra tillbaka resultaten till deltagarna, vilket kan ge möjlighet att ställa frågor 
till dem som resultaten berör, om vad som kunde utformats annorlunda som kunde tänkas öka 
deltagandet. Det kan också tänkas att det kanske inte handlar om själva utformningen av 
studien. Det kanske finns andra svar som handlar om att det fanns andra saker i de ungas liv 
som var mer intressanta eller mer angelägna just vid tillfället för studien och därmed valdes den 
bort.    
 

Validitet och reliabilitet i delstudie ett. Som beskrevs inledningsvis är denna samhällets 
syn och definition skapad av vuxna personer med de bästa avsikter, nämligen att förbättra barns 
möjligheter till delaktighet och inflytande. Denna text är ytterligare ett exempel på ett försök 
att lyfta fram barnets rätt till delaktighet och inflytande. Texten har skrivits fram mot bakgrund 
av det konstruktionistiska perspektivet vilket innebär att sociala företeelser och kategorier ses 
som skapade i ett socialt samspel som är under ständig revidering. Detta perspektiv innebär 
också en syn på människan som social aktör och därmed medskapare i den sociala verkligheten. 
(Bryman, 2011). Detta innebär att jag som forskare bidrar till en konstruktion av den sociala 
verkligheten utifrån den kunskapsgrund jag står på, utifrån de erfarenheter jag bär med mig 
samt utifrån det samhälle jag lever i och är en person iakttagen av andra. Det konstruktionistiska 
synsättet innebär ett utforskande av den verklighet vi lever i. Hur giltig kan då denna definition 
antas vara? I detta sammanhang bär den giltighet, utifrån att den representerar den bild av 
verkligheten som de unga personerna i delstudie ett, upplevde vid just det tillfället. Anta att 
delstudie ett, genomförs vid ytterligare ett tillfälle, vad skulle det resultera i? Med andra ord, 
vad kan sägas om studiens reliabilitet (reliabilitet, se ex. Björklund & Paulsson, 2003). 
Förutsättningarna för deltagande skulle vara de samma som då studien genomfördes första 
gången. Men samhället och den verklighet de unga lever i skulle vara förändrat. Detta innebär 
att vi skulle kunna få en annan bild av verkligheten som är den giltiga för unga just då. Dessa 
bilder ses här som lika relevanta och viktiga oavsett när de uppstått.  

En begränsning när det gäller delstudie ett, är att generaliserbarheten kan ifrågasättas, 
eftersom det endast är ett mindre antal ungdomar som har deltagit i delstudie ett. Deltagarnas 
texter kanske skulle sett annorlunda ut om de tillhörde ett annat gymnasieprogram än Barn- och 
fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet. Det skulle kunna tänkas att 
diskussioner och kunskap kring delaktighet och inflytande ges större utrymme vid dessa två 
gymnasieprogram än vid exempelvis Fordons- och transportprogrammet. Detta skulle isåfall 
kunna ha påverkat de svar som deltagarna lämnade, eller inte. Det kan ju också förhålla sig på 
det viset att unga personer som läser Fordons- och transportprogrammet har liknande kunskaper 
och tankar kring delaktighet och inflytande. De är ju som tidigare fastslagits i uppsatsen 
kompetenta aktörer med förmåga att tänka om sin situation. Detta skulle kunna vara ett 
argument för att definitionen ändå kan betraktas som en definition skapad av unga och som kan 
tänkas omfatta fler unga än deltagarna i delstudie ett. Definitionen skulle också kunna tänkas 
uppnå viss giltighet genom att den har prövats på delstudie två, där den utgjort 
inkluderingskriterier för vad som betraktas som en berättelse innehållande delaktighet och 
inflytande eller inte. Detta urval med hjälp av inkluderingskriterierna visade sig fungera 
ändamålsenligt, vilket kan tala för att studien lyckats undersöka det som avsetts (validitet, se 
ex. Björklund & Paulsson, 2003). Ett stort antal berättelser studerades utifrån kriterierna och de 
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som med hjälp av kriterierna inkluderades har kunnat analyseras utifrån delaktighet och 
inflytande. 
 
Ungas erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande 

Resultatet visar att det är fler berättelser som handlar om avsaknad av delaktighet och 
inflytande än de berättelser som beskriver upplevd delaktighet och inflytande. 23 berättelser 
beskriver avsaknad av delaktighet och inflytande, 14 berättelser beskriver att ha varit delaktig 
och haft inflytande. Berättelserna som beskriver avsaknad av delaktighet och inflytande handlar 
om att den unge inte givits möjlighet att vara med och bestämma eller att påverka sin situation, 
de handlar också om att den unge inte blir lyssnad på, eller blir inte respekterad för sina åsikter 
och tankar. Unga personer berättar alltså i större utsträckning om erfarenheter där de inte getts 
möjlighet till delaktighet och inflytande. De erfarenheter som unga berättar om som 
karakteriseras av en avsaknad av delaktighet och inflytande beskriver ett problem som vi i 
Sverige försökt arbeta med på olika nivåer i samhället. Regeringskansliet (2014) beskriver att 
FN:s konvention om barnets rättigheter förpliktigar vuxna att säkerställa barnets rättigheter 
nationellt, regionalt, lokalt samt i familjen.  

I den här uppsatsen har det handlat om att söka förståelse för hur ungas erfarenheter av 
delaktighet och inflytande beskrivs och vad de kan innebära för unga personer. Det har också 
handlat om att söka förståelse för hur ungas upplevelser av delaktighet och inflytande kan ta sig 
uttryck, med andra ord, hur de berättas av unga och vad de unga beskriver kring upplevelsen 
utifrån den unges personliga tankar och uttalanden. Genom att studera resultatet och försöka 
förstå det utifrån de olika nivåerna (mikro, meso, exo och makro), med andra ord resonera kring 
resultatet och dess samverkan med andra kontexter, kan det också leda till en ökad förståelse 
för vad detta kan innebära för den enskilde unge. Detta kan ses som att den enskilde unge i 
samhället påverkas och samverkar med makronivån (globala och nationella faktorer som 
samverkar med individen och de andra nivåerna). Konventionen om barnets rättigheter verkar 
på denna nivå. Englundh (2009) beskriver att FN:s kommitté för barnets rättigheter är den 
instans som övervakar att barnets rättigheter efterlevs. Kommittén har vid upprepade tillfällen 
riktat kritik mot Sverige avseende barns rätt att komma till tals (Committee on the Rights of the 
Child, 2015; 2009; 2005). I Sverige har vi sedan flera år tillbaka ett särskilt politikområde för 
att genomföra konventionen om barnets rättigheter. Genom de politiska målen ska 
konventionen genomsyra ungas möjligheter till delaktighet och inflytande från den 
övergripande makronivån ner till mikronivå och de mikrokontexter som individen ingår i. 
”Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till 
utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande” (Prop.2017/18:186, s.55). 
Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19) har visat att barnets rättigheter inte får tillräckligt 
genomslag i processer som berör barn. Bristerna är tydligast vad gäller principen om barnets 
bästa samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Inom flera av områdena i utredningen 
framkom en syn på barnet som innebar att barnet skulle skyddas från delaktighet istället för att 
ges möjlighet till delaktighet och att skyddas i sitt deltagande. Utredningen visade också att 
myndigheters syn på barn samt bemötande av barn inte utgår från barnet som rättighetsbärare 
(Prop.2017/18:186). Detta innebär att exonivån, som representerar individens närsamhälle, 
visar sig ha svårt att uppfylla delaktighet och inflytande för individen. Individens möjlighet till 
delaktighet och inflytande påverkas av hur de olika nivåerna samverkar. Min tolkning av denna 
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beskrivning är att det verkar finnas svårigheter att sammanföra de olika nivåerna så att 
möjligheterna och rättigheterna till delaktighet och inflytande kommer barn och unga till gagn 
i den mikrokontext de befinner sig i. Det handlar om vad som sker på mesonivå, där individens 
närmiljöer samverkar med varandra och där individen är en del i denna samverkan, det handlar 
också om individen i förhållande till exonivå som innehåller de förhållanden som individen 
påverkas av indirekt. Rätten till delaktighet och inflytande på mikro, meso och exonivå handlar 
alltså om hur individen ges möjlighet till detta genom sin familj, skola, fritid, andra närstående 
och kommunens förhållningssätt i frågan. När jag ställde frågan om vad delaktighet och 
inflytande innebär för de unga som deltog i delstudie ett var svaren tydliga och koncisa. Dessa 
unga personer verkar ha klart för sig vad som är delaktighet och inflytande. Dock visar 
berättelserna i delstudie två att en del unga inte ges möjlighet att utöva denna rätt.  

Definitionen utgår från ungas egna ord och är formulerad på ett tydligt sätt. Enligt min 
mening är den lättare att förstå och tillämpa än artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter.  

 
Delaktighet och inflytande är när jag ges ansvar och möjlighet att påverka. Detta 
innebär att jag blir respekterad för min åsikt och mina tankar oavsett hur gammal jag är, 
att jag blir lyssnad på och att någon tänker på det jag säger. Det innebär också att jag får 
vara med och bestämma, samt får en förklaring om jag nekas något så att jag förstår 
varför. 
 

För att kunna tillämpa de rättigheter som artikel 12 innehåller kanske vi behöver texter som är 
skapade på mikronivån, där de som berörs av texten är medskapare till den. Delaktigheten och 
inflytandet förutsätter på så vis sig själva. Detta skulle kunna jämföras med hur övergripande 
politiska mål behandlas och bearbetas för att brytas ned till den enskilda mikrokontext där de 
ska komma till uttryck. Detta sker ofta inom kommunal verksamhet där de politiska målen ska 
verkställas av de anställda inom berörda verksamheter (för exempel och diskussion se: 
Bengtsson & Melke, 2014).  
 Flera av berättelserna handlar om delaktighet och inflytande i förhållande till vänner, 
partners och föräldrar. De beskrivningar som de unga ger i sina berättelser utgör i flera 
avseenden starka skildringar. I resultatdelen presenterades utdrag ur berättelser som visar upp 
erfarenheter som på olika sätt kan te sig känslosamma att läsa och som kanske också har varit 
känslosamma att skriva. Andersson et al. (2016) diskuterar vad avståndet kan tänkas ha för 
inverkan vid ungas användning av internet. De beskriver att det finns en skillnad i hur social 
interaktion sker på nätet och utanför nätet. Vid interaktion på nätet sker inte samma mängd 
sociala signaler eftersom personerna som interagerar med varandra inte sitter med ansiktena 
vända mot varandra. Oftast utgör det skrivna ordet förbindelsen mellan personerna och 
reaktioner kan därmed döljas. Denna aspekt tolkar jag som viktig att diskutera i förhållande till 
berättelserna som presenterats i den här uppsatsen. De unga författarna till berättelserna har via 
sidan på internet givits möjlighet att dela sina erfarenheter av delaktighet och inflytande utan 
att få reaktioner förda tillbaka, som den unge sedan förväntas ta hand om eller ta ansvar för. 
Detta tolkas här som en frigörande möjlighet då det inte kommer krävas något av den som delat 
sin erfarenhet i en berättelse. Den unge kan fokusera på vad denne vill dela med sig av och 
behöver inte ta hänsyn till hur det kommer tas emot. Detta kan vara en anledning till att starka, 
känslosamma berättelser delas. Den unge upplever kanske att det inte finns möjlighet att dela 
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sin erfarenhet med de personer som finns i dennes närhet, utanför internet. Utifrån denna aspekt, 
kan möjligheten till anonymitet som sidan erbjuder, fylla en viktig funktion för individens 
möjlighet att göra sin röst hörd, att bli lyssnad till.         

Den tredje frågeställningen resulterade i att tre olika typer av berättelser framträdde ur det 
insamlade materialet. Ungas upplevelser av delaktighet och inflytande visade sig beskrivas av 
de unga tillsammans med det egna aktörskapet. Typologiseringen av berättelserna är ett sätt att 
föra samman delaktighet och inflytande med aktörskapet. Delaktighet och inflytande tar sig 
uttryck i det egna aktörskapet på tre olika sätt. 

 
• Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med egenmakt  
• Delaktighetens uttryck i form av aktörskap med vanmakt  
• Delaktighetens uttryck i form av det ej presenterade aktörskapet 

 
De tre berättelsetyperna kommer nu diskuteras i förhållande till de fyra nivåerna (mikro, meso, 
exo, makro) Inledningsvis riktar vi fokus mot mikronivån. Berättelserna som samlats under 
benämningen delaktighetens uttryck i form av aktörskap med egenmakt, är de som återfinns 
representerade flest gånger. De här berättelserna ger intryck av att den unge har tagit sig ur en 
position som karakteriserats av maktlöshet. Detta beskrivs inom empowerment (Askheim, 
2007) och det som berättelserna visar är styrka, mod och en positiv syn på framtiden.  
Empowerment används här för att förstå ungas handlande. Berättelsen ses som en del i ett 
handlande där det för en del av de unga verkar handla om att bearbeta eller hjälpa sig själv, för 
andra unga verkar det handla om att försöka hjälpa andra unga. Genom att dela sin berättelse, 
sina erfarenheter och upplevelser, verkar det finnas en tilltro till att detta kan göra skillnad eller 
få betydelse för någon annan. I drygt hälften av berättelserna (20) finns en avslutande 
uppmaning och/eller råd till andra unga. Detta beskrivs här som en följd av delaktighetens olika 
uttryck där agens framträder. Tolkningen består i att upplevelsen leder eller skapar 
handlingskraft hos de unga. Denna handlingskraft påvisar också att de unga skaffar sig 
handlingsutrymme där det finns utrymme. I en del av berättelserna ger den unge uttryck för att 
detta skett i hemsituationen, tillsammans med vänner eller partners. I andra fall har det handlat 
om att ta sig an handlingsutrymmet som finns på internet och i det här fallet på sidan umo.se. 

Aktörskap beskrevs inledningsvis i uppsatsen med hänvisning till Matthews (2007) som 
menar att det handlar om den kapacitet individen har att agera självständigt. Genom att rikta 
fokus mot barns aktörskap skapas möjlighet att förklara de olika sätt som barn agerar på i 
relation till andra och som därmed skapar skillnader. De unga skriver i sina berättelser 
uppmaningar, råd eller information till läsaren som syftar till att hjälpa andra personer. Utifrån 
den information som presenterades inledningsvis gällande umo.se kan konstateras att denna 
sida på internet är mycket välbesökt. Det finns alltså goda möjligheter att nå fram till andra 
unga som kan möta, läsa och ta del av berättelserna. Flera av berättelserna uttrycker att den 
unge tror på att den som läser kan agera för förändring i sitt eget liv. Detta kan beskrivas som 
att berättelserna ger uttryck för empowerment. Genom att unga personer delar sina berättelser 
och upplevelser med andra kan det alltså tänkas att empowerment skapas i denna gemenskap 
där aktörskapet också framträder för både den som delar sin berättelse och den som tar del av 
berättelsen. Tidigare forskning (Andersson & Cocq, 2012) har visat att digitalt berättande inom 
internetgemenskap möjliggör aktörskap för den som iakttar eller läser berättelsen. Andersson 
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och Cocq (2012) har undersökt berättelser med interaktiv möjlighet, vilket innebär en skillnad 
gentemot de berättelser som undersöks i detta sammanhang där den interaktiva möjligheten inte 
finns. Jag ser det ändå som troligt att denna beskrivna effekt kan följa även i de berättelser där 
den interaktiva möjligheten inte finns i direkt anslutning till berättelsen. Mitt resonemang tar 
stöd i det händelseförlopp som innebär att den unge skriver sin berättelse och delar den med 
läsaren som genomför sin tolkning av berättelsen. Denna tolkning sker inom individen och i 
förhållande till dennes omgivning. Även om den interaktiva möjligheten inte finns i förhållande 
till den aktuella berättelsen, så finns det interaktiva möjligheter på andra sätt, exempelvis genom 
att besöka andra delar av umo.se som erbjuder detta eller genom interaktion med andra i sin 
omgivning.    

Berättelserna som benämns, delaktighetens uttryck i form av aktörskap med vanmakt, 
visar sig innehålla liknande mod och styrka som beskrivs ovan i den första kategorin berättelser. 
Den unge har försökt påverka sin situation men inte lyckats. Det som skiljer dessa berättelser 
från den första kategorin är att de ger uttryck för att den unge befinner sig i en situation och 
kontext där denne är ensam. Denna ensamhet handlar här om att inte kunna dela och ge uttryck 
för sina tankar. Ensamheten tar sig utryck på olika sätt i berättelserna, en del mer allvarliga än 
andra. En mycket allvarlig berättelse innehåller exempelvis följande: ”Nu är mitt liv över och 
jag är livrädd att göra något åt saken” (Berättelse 26). Här vill jag lyfta fram den gemenskap 
som ett forum på internet troligtvis kan erbjuda individer som befinner sig i ensamhet. Denna 
unga person som citeras ovan, kanske inte har möjlighet att uttrycka sina tankar i någon annan 
av de kontexter som denne ingår i, berättelsen ger intryck av att det förhåller sig på det viset.   

Den tredje typen av berättelser som benämns delaktighetens uttryck i form av det ej 
presenterade aktörskapet är endast representerad av tre berättelser. Samtliga tre berättelser 
handlar om avsaknad av delaktighet och inflytande. Berättelserna karakteriseras av att den unge 
beskriver svåra upplevelser utan förändring vilket också skapar en känsla av frustration. Den 
unge presenterar inte för läsaren om, och isåfall hur, denne har hanterat sin situation. Handlande 
hos personen beskrivs alltså inte. Denna typ av berättelser kan ses som en form av berättande 
för att avlasta den egna personen de svårigheter den befinner sig i. Berättandet och 
nedtecknandet av sin historia skulle i detta sammanhang också kunna fungera på ett 
medvetandegörande sätt för den unge. Medvetandegörandet är som beskrevs inledningsvis 
centralt inom empowerment (Askheim, 2007). Husom Loken (2007) beskriver 
medvetandegörande i praktiken och understryker vikten av att individen blir medveten om de 
faktorer som kan leda till maktlöshet samt de som kan leda till kraft, utveckling och mognad. 
Utifrån dessa tankar kan då den unge genom att skriva ner sin berättelse, skapa sig utrymme för 
reflektion över den egna situationen. Detta skulle kunna hjälpa den unge att medvetandegöra 
sig själv kring de olika faktorer som påverkar den unge i vardagslivet och i den svåra situation 
denne befinner sig i. Internet och sidan umo.se utgör därmed ett indirekt stöd till de unga.                                                                                                                                                                                                                                          

Internet är en del i unga individers sociala kontext som verkar på mikronivå och exonivå. 
Unga påverkas indirekt av olika miljöer, internet är en av dem. I delstudie två användes internet 
för att inhämta berättelser författade av unga personer. Berättelserna var publicerade på umo.se. 
I det inledande kapitlet beskrevs med hjälp av Lenemark (2015) hur internet genom 
programvara och kodning kan verka begränsande på ungas möjligheter att handla, agera och 
vara en del av nätgemenskapen. Slutsatsen som den inledande redogörelsen ger är att det är 
viktigt att inkludera mediet i den analys som forskaren genomför, eftersom mediet i sig kommer 
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påverka individens självframställning (Lenemark, 2015). Vilka faktorer kan då tänkas ha 
påverkat individens berättande och självframställning i denna delstudie? Det virtuella rum som 
den unge träder in i för att dela sin berättelse talar först och främst om vad som gäller 
(ungdomsmottagning på nätet, u.å.c). Besökaren möts av rubrikerna: ”Skriv en egen berättelse” 
som följs av ”Det här gäller när du skickar in din berättelse” och ”Så går det till”. Besökaren 
får sedan aktivt klicka på ett plustecken för att få upp ytterligare information som talar om att 
de mellan 13 år och 25 år är välkomna att dela sin berättelse där. Efter det följer en ruta där du 
kan skriva in din berättelse. Antalet tecken som kan skrivas in i rutan är 4000 tecken. Här sker 
en begränsning och anpassning av berättelsen till det format som passar sidan. Berättelser som 
överskrider de 4000 tecknen kan inte publiceras i sin helhet eftersom det tar slut på tecken. I 
den lilla rutan kan den som skriver följa nerräkningen av tecken och därmed anpassa berättelsen 
efter det, exempelvis utelämna vissa delar. Det finns säkert en god tanke och förklaring till 
varför denna begränsning är skapad. Ändock innebär det att de berättelser som publiceras kan 
ha tagit sig en annan form än vad den unge egentligen tänkt. 

I de olika beskrivningar som presenteras i berättelserna, framträder en bild av ungas 
användande av nätet som ett sätt att ge uttryck för olika händelser i livet. Detta tolkas som ett 
sätt för unga att använda sin agens, sin kompetens att agera i den situation som den unge 
befinner sig i. Internet utgör i det här sammanhanget och enligt min tolkning en arena där unga 
i mindre utsträckning än på andra arenor eller i andra mikrokontexter hindras eller motas av 
personer eller hierarkier. Dock ska här tilläggas att det inte förhåller sig enkelt som att internet 
fungerar som en mötesplats utan hierarkier för unga. Som beskrevs ovan i texten återfinns vissa 
begränsningar i att någon eller några har skapat den hemsida som den unge besöker. Detta 
medför att någon har skapat förutsättningar för besökaren att använda hemsidan. En möjlighet 
som har skapats på umo.se är att den unge avidentifierat kan dela sin berättelse. För en del unga 
personer, är detta kanske den enda möjligheten de har att dela med sig av sin berättelse. Det 
kanske inte finns någon annanstans där den kan delas. Detta dilemma visar på den komplexitet 
som kan finnas med i vardagslivet för människor, i det här fallet unga personer. Det som åsyftas 
är den komplexa situationen där berättelsen inte kan yppas för någon, men i det avidentifierade 
tillståndet på internet kan den yppas för alla som hittar till den. Att bära en berättelse som 
behöver luftas kan kännas tungt. Men att få lufta en berättelse som vill låta sig berättas, kan 
innebära lättnad. Johansson (2005) beskriver betydelsen av att som individ berätta för andra. 
Det blir ett sätt för individen att ordna sina tankar och upplevelser vilket då kan leda till att 
individens omvärld blir begriplig och hanterbar. Kaos kan därmed omvandlas till ordning och 
fragment kan bli till helhet för den enskilda personen. Detta betyder att berättandet är viktigt ur 
flera perspektiv såsom psykologiskt, socialt och kulturellt. Berättandet får en existentiell 
betydelse.  

Internet erbjuder alltså möjligheter för sina användare, men det finns också begränsningar. 
För att nyansera bilden av internet som kontext refereras här Lenemark (2015) som lyfter fram 
att forskning som har ett användarcentrerat fokus, ofta betraktar medier som neutrala, och en 
reflektion över dess inverkan på självframställning uteblir. Lenemark (2015) menar att det i en 
digital kontext, i hög utsträckning, är bestämt vad som ska visas eller inte visas. Datorer och 
programvaror villkorar användarens möjligheter. I det här sammanhanget kan det vara relevant 
att använda begreppet institution för att försöka förstå det här fenomenet lite närmre. 
Inledningsvis beskrevs begreppet med hänvisning till Ahrne (2014). De personer som skapar 
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en hemsida, i det här fallet umo.se tillhör en kollektiv grupp som bär med sig föreställningar 
om hur människor handlar och hur saker och ting förhåller sig, alltså en institution. Detta 
kommer i sin tur ge konsekvenser för den som ska använda den skapade sidan på nätet. 
Konsekvenserna kan se olika ut beroende på vilket kollektivt tänkande, eller med andra ord 
institution, använder tillhör. I det här fallet, där umo.se är den sida som används och nu 
analyseras, har det visat sig att olika kollektiva grupper (unga personer, experter) konsulteras i 
utvecklingen av hemsidan (ungdomsmottagning på nätet, u.å.c). Detta ser jag som en styrka 
och möjligtvis en anledning till att sidan är så välbesökt som den är. De möjligheter till 
gemenskap som umo.se erbjuder kan enligt mina tolkningar inverka stärkande på unga. Det är 
just detta som flera av de publicerade berättelserna ger intryck utav.   

 
Validitet och reliabilitet i delstudie två. Ett konstaterande är att denna typ av 

insamlingsmetod har resulterat i berättelser som företrädelsevis har författats av tjejer. Av de 
37 berättelserna är 25 författade av tjejer, 3 av killar, 2 odefinierat och i 7 berättelser saknas 
uppgift om könsidentitet. Detta medför reflektioner kring vilka konsekvenser detta får för 
studiens reliabilitet. Eftersom så få inkluderade berättelser har författats av killar kan detta 
innebära att resultatet skulle se annorlunda ut om undersökningen upprepades med lika många 
män representerade, detsamma gäller andra könsidentiteter. Frågan är dock om studiens resultat 
skulle se likande ut oavsett vilken könsidentitet personen har.  

Min förhoppning med delstudie två var att den skulle leda till insikt och förståelse utifrån 
ungas perspektiv. Jag bär en önskan om att föra fram ungas röster, tankar och funderingar som 
tidigare inte uppmärksammats. Men vilka konsekvenser får denna önskan för studien och dess 
resultat? Kan det finnas risk för att mina egna intressen påverkar studiens validitet och 
reliabilitet? Livsberättelsen har använts i forskning med motiv att ge röst åt marginaliserade 
och tystade grupper. Detta har skett sedan Chicagoskolans idéer och forskningsarbete trädde i 
kraft under 1920 talet (Johansson & Öberg, 2008; Månsson, 2017). Under senare år har man 
uppmärksammat konsekvenserna av att försöka tala för grupper som inte har en röst. Forskarens 
besitter därmed en maktposition vilken riskerar att återskapa och befästa den underordnade 
position som gruppen innehar. Forskaren kan inte ge någon en röst, men denne kan tolka de 
röster vi lyssnar till. Utmaningen ligger i att kritiskt begrunda hur vi tolkar och framställer dessa 
röster för den kommande läsaren samt hur rollen som författare av texten också bidrar till att 
skapa nya berättelser (Johansson & Öberg, 2008). 

Berättelser som skapas kan bidra till verklighetsbilder vilket diskuteras av Pripp (2013). 
Media och forskning sprider verklighetsbilder, som människor i sina självpresentationer, 
förhåller sig till på olika sätt. Pripp (2013) framhåller att det i ett samhälle alltid finns sociala 
grupper eller kategorier som uppmärksammas mer än andra av media, myndigheter, forskning 
och debattörer. Detta bidrar till att budskap förs fram och sprids om grupper av människor. 
Exempelvis är ungdomar en kategori som lyfts fram oftare i samhällsdebatten än andra 
kategorier. Ju fler budskap som förs fram om en viss kategori eller grupp av människor, desto 
mer behöver gruppen förhålla sig till de egenskaper som förs fram om dem. De ovan återgivna 
referenserna diskuterar angelägna frågor som reflekterats över under arbetet med uppsatsen. I 
analys och tolkning av berättelserna presenteras bilder av ungas upplevelser av delaktighet och 
inflytande. Jag har bidragit med att försöka lyssna till, lyfta fram och tolka de ungas röster. Min 
förhoppning är att jag har lyckats genomföra detta på ett sätt som berikar bilden av ungas 
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delaktighet och inflytande utan att befästa bilden av unga som hjälplösa och som mottagare av 
delaktighet och inflytande. I denna text framträder en annan bild där unga använder sitt 
aktörskap för att på olika sätt försöka förändra sin situation.  Hur kommer de budskap som 
framförs att tas emot? På vilket sätt kommer unga förhålla sig till, tolka och tycka om det jag 
skriver?  

 
Sammanvägda tankar och resonemang utifrån studierna  
Delstudie ett resulterade i en definition av delaktighet och inflytande som utgjorde 
inkluderingskriterier för berättelserna i delstudie två. Med utgångspunkt i definitionen 
utforskades ungas erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande i delstudie två. 
Resultatet visade att de erfarenheter i livet som unga berättade om i förhållande till delaktighet 
och inflytande, handlade om upplevd avsaknad av delaktighet och inflytande samt upplevd 
delaktighet och inflytande. Det var fler berättelser som beskrev avsaknad av delaktighet och 
inflytande. Därefter undersöktes ungas upplevelser kring hur delaktighet och inflytande tog sig 
uttryck för dem i deras liv, vilket visade att de ungas egna aktörskap framträdde i materialet 
och resulterade i olika upplevelser och uttryck av delaktighet och inflytande beroende på om de 
unga upplevde sig vara delaktiga och ha inflytande eller inte. Inom både den upplevda och 
avsaknaden av delaktighet och inflytande återfinns de två typerna av berättelser som benämns 
aktörskap med egenmakt och aktörskap med vanmakt. Inom de berättelser där vi finner 
avsaknad av delaktighet och inflytande, återfinns en tredje typ av berättelse, det ej presenterade 
aktörskapet.   

En fråga som väckts, är huruvida mitt tillvägagångssätt för att undersöka de 
frågeställningar som formulerats passar väl utifrån ungas perspektiv? Tisdall, Davis och 
Gallagher (2009) skriver att det finns lite underlag inom forskningen som beskriver vad barn 
och unga själva säger om metoder. Forskare som har frågat barn om metoder kommer fram till 
att svaren varierar bland barn och unga. Vissa metoder var populära bland en grupp unga, men 
dessa var samtidigt det sämsta valet för andra unga.  

En styrka med de två studierna är att de har genererat olika typer av empiriskt material, 
vilket sammantaget har skapat en ökad förståelse för ungas egna erfarenheter och upplevelser 
av delaktighet och inflytande. De båda studierna har i genomförandet möjliggjort för mig som 
forskare att få ta del av kunskap om delaktighet och inflytande som har sitt ursprung i unga 
personers egna tankar om detta.  

Syftet med de båda studierna har varit att undersöka hur unga beskriver delaktighet och 
inflytande. Det finns redan forskning som specifikt undersöker vad delaktighet och inflytande 
kan innebära för barn och unga, dessa områden beskrevs i det inledande kapitlet och handlar 
om barns delaktighet och inflytande i skola, familj och beslutsprocesser. Frågan som nu uppstår 
är huruvida det spelar någon roll om deltagarna i delstudie ett tillfrågats om delaktighet och 
inflytande i skolan, hemmet eller beslutsprocesser. Spelar det någon roll om berättelser 
inkluderats i delstudie två som specifikt hade beskrivit delaktighet och inflytande i förhållande 
till skola, hem eller beslutsprocesser?      

Delaktighetens fokus har givit mig en förståelse för hur den kan ta sig uttryck och hur den 
kan skapa kraft och handling. En konsekvens utav mitt vetenskapsteoretiska förhållningssätt är 
att denna uppsats ses som en konstruktion. Denna konstruktion skulle sett annorlunda ut om 
den genomförts av någon annan. Alvesson och Kärreman (2012) beskriver detta med en till 
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synes enkel mening men som omfattar så mycket mer än så ”Det språk som används i en studie 
kommer i stor utsträckning att bestämma resultatet” (s. 44). Språket handlar om de 
formuleringar som valts, de perspektiv som presenterats och de delar av materialet som valts ut 
som representativt för resultatet. Jag som författare har därmed varit en del i processen att 
producera data, analysera denna och sammanställa uppsatsen, därmed är jag en del i 
konstruktionen. Denna uppsats är ett sätt att se på och besvara de frågeställningar som berörts. 
Hur kommer de som läser uppsatsen uppfatta mina sammanställningar och konstruktioner av 
ungas upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande? Vad kommer läsarna se och 
uppmärksamma som inte fästs vikt vid här? Jag kan inte låta bli att nyfiket begrunda detta, 
samtidigt som en liten oro smyger sig in i mina tankar. Finns det något som jag borde ha 
utforskat mer? Jag ser fram emot att lyssna till andras tankar om uppsatsen. Kanske kan en 
annans läsande öga ge nya perspektiv och tolkningsmöjligheter till den konstruktion som har 
presenterats här. Kanske kan nya idéer och frågor uppstå som kan bidra till en vidareutveckling 
av arbetet. De perspektiv som anlagts på denna uppsats hoppas jag kan leda vidare till nya 
forskningsfrågor som tar sig an området med andra metoder och förhållningssätt. 

 
Resultatens sammantagna betydelse för forskningsområdet 

Denna uppsats kan inte ge förklaringar kring området delaktighet och inflytande, det har 
inte varit syftet med de studier som genomförts. Denna uppsats kan bidra med förståelse för hur 
unga kan uppleva och erfara delaktighet och inflytande. Den har resulterat i kunskap om unga 
personers syn på, upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande. Jag har inte haft 
för avsikt att ta reda på hur olika kategorier av unga ser på detta område. Därav finns det inte 
beskrivningar av unga kvinnor eller män, unga i ett visst bostadsområde eller med en viss 
klasstillhörighet. Denna uppsats lyfter fram och bidrar med några unga personers syn på detta 
specifika område.  

Tidigare forskning har påvisat behov av ytterligare studier inom området delaktighet och 
inflytande. Detta bidrag är ytterst litet i förhållande till vad som beskrivs behövs. Framtida 
studier bör inkludera longitudinell forskning som undersöker utveckling kring barns kunskap, 
attityder och resonemang om barns rättigheter (Cherney, 2010). Vidare bör samband mellan 
barns tänkande om och deras faktiska deltagande i rättigheterna undersökas samt den kontext 
barnen befinner sig i som stöttar eller förhindrar meningsfullt engagemang i rättigheterna 
(Cherney, 2010; Matic, Milakovic Tokic & Pecnik, 2016). Tidigare forskning påvisar att det 
finns behov av utökad kunskap inom området barns delaktighet (Forte, 2018). Det råder brist 
på forskning inom området barns världar och forskning med barn som deltagare (Meehan, 
2016). Charles och Haines (2014) menar att framtida forskning kan stärkas, fokuseras och göras 
mer meningsfull för de som den mest berör genom att främja ungas deltagande samt värdesätta 
och använda deras perspektiv och engagemang. Brady (2007) konstaterar i sin studie, att barn 
som deltagare i forskning tillför värde då den har relevans för barns sociala verklighet, barns 
förbättrade självförtroende och kulturella kompetens. Även om det i Bradys studie uppnåddes 
en låg grad av delaktighet bland de deltagande barnen så medförde deltagandet kunskap hos 
organisationen i form av ökad medvetenhet. Broström (2010) skriver att barn behöver förstå 
redan i mycket tidig ålder att deras röster och agerande är viktiga. De måste få känslan av att 
det är normalt att delta i och påverka deras arbete. Det är en fråga om demokrati. Den stora 
frågan är hur vi bäst fostrar framtida demokratiska människor.   
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Förslag till framtida forskning 
Denna uppsats är genomförd inom den svenska kontexten. En intressant fråga för framtida 

forskning är hur frågeställningarna skulle besvaras om de genomfördes i en annan kontext, i ett 
annat land? Peterson, Badali och Ruck (2008) beskriver att majoriteten av den tillgängliga 
forskning som finns och som undersöker barns perspektiv på rättigheter har haft en kvantitativ 
ansats, samt haft sitt ursprung i ett västerländskt perspektiv. Detta belyser också Cherney (2010) 
som skriver att framtida forskning bör inkludera olika populationer med icke västerländskt 
urval.  Peterson, Badali och Ruck (2008) menar att om forskare börjar förstå barns perspektiv 
på deras rättigheter kommer det också vara en hjälp i framtida forskning, politik samt praktiskt 
arbete för att stödja barns välmående och utveckling. Forte (2018) beskriver att upplevd 
delaktighet och inflytande har samband med individens välmående. Utifrån detta perspektiv 
finns det ytterligare anledning att beforska dessa frågor. Genom utökad kunskap om ungas 
upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande kan vi tillägna oss vägledning som 
kan användas i ett större sammanhang. Detta skulle kunna handla om planering som sker på en 
övergripande nivå för att främja medborgarnas delaktighet i samhället och därmed främjas 
också välmående.  

Internet som utgångspunkt för forskning är global, de begränsningar som kan finnas är 
exempelvis språkliga. I den svenska kontexten vet vi att nästintill alla unga personer har tillgång 
till internet men det är inte en sanning för unga personer världen över. Forskning har också visat 
att det kan finnas skillnader inom Sverige även om tillgången till internet är hög. Inledningsvis 
refererades Olin Sheller och Roos (2015) som lyfter fram att digital delaktighet bland svenska 
barn på kan se olika ut beroende på om barnet bor i en stad eller på landsbygd. Det kan alltså 
finnas skillnader i barns möjlighet till digital delaktighet. Olin Sheller och Roos (2015) 
beskriver vidare att det är självförtroende som är den största påverkansfaktorn för att vara aktiv 
på nätet, inte ålder. Detta resonemang leder tankarna mot nya forskningsfrågor gällande vilka 
dessa barn och unga är som inte har möjlighet till digital delaktighet. Hur upplever de en 
eventuell avsaknad av digital delaktighet och hur påverkas deras levnadsvillkor av detta? 

Ytterligare förslag, är att fortsätta utforska delaktighet och inflytande genom att undersöka 
hur unga personer påverkas av att läsa andra ungas berättelser. I arbetet med att läsa igenom 
alla berättelser, om och om igen, har jag slagits av att det väckt starka känslor inom mig. Det 
handlar om känslan av hopp, beundran och styrka. En av de unga författarna till berättelserna 
skrev ”Man kan klara allt” (Berättelse 9). När jag läser denna berättelse tror jag på att författaren 
kan klara allt, och jag känner det som om det också ingjuter mod i mig, jag kanske också kan 
klara allt. Om jag känner på det viset när jag läser berättelsen, kanske unga som läser texten 
också kan känna på ett liknande sätt? Tidigare i texten har resonemang förts kring att detta kan 
vara ett sätt för den unge författaren att försöka medvetandegöra andra unga om sin egen agens. 
Men en intressant frågeställning är huruvida unga skulle beskriva att de påverkas av att läsa 
andras berättelser eller inte, och isåfall på vilket sätt de påverkas? Detta leder till en annan 
intressant fråga som handlar om vem eller vilkas berättelser som visas. Sidan på internet där 
berättelserna hämtats (umo.se) är administrerad av vuxna personer som bedömer berättelserna 
innan de offentliggörs. På hemsidan informeras om att det inte är alla berättelser som publiceras. 
UMO beskriver de berättelser som publiceras enligt följande: ”Ofta väljer vi ut de som är lite 
ovanliga och inte liknar berättelser som redan finns” (ungdomsmottagning på nätet, u.å.d). 
Detta innebär att det finns berättelser som inte publiceras. Det sker en slags sortering där de 
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ovanliga berättelserna väljs ut och de vanliga berättelserna väljs bort. Denna insikt väcker frågor 
kring dessa bortvalda berättelser. Varför är den ovanliga berättelsen mer läsvärd än den vanliga? 
Skulle unga personer genomfört en liknande sortering? Vad karaktäriserar dessa vanliga 
berättelser? Detta är frågor som skulle kunna vara intressanta för framtida forskning.  

 
Implikationer 

Denna uppsats tillför ett bidrag till det forskningsområde inom barn- och 
ungdomsvetenskapen som intresserar sig för barn och ungas erfarenheter och upplevelser av 
delaktighet och inflytande. Det bidrag som denna uppsats tillför är endast en liten del i detta 
område och de möjligheter som finns att beforska olika delar och perspektiv inom området. 
Men även om det är ett litet bidrag till forskningsområdet kan de resultat som framkommit vara 
till nytta för framtida forskning. De kan också vara till nytta för personer som arbetar med eller 
kommer i kontakt med unga.    

Delstudie ett och delstudie två har sammantaget skapat en ökad förståelse för hur unga 
upplever delaktighet och inflytande. Resultaten från de båda studierna har enligt min tolkning 
konkretiserat och synliggjort ungas agens i förhållande till omgivande miljöer och samhälle. 
Hur unga upplever delaktighet och inflytande visar sig i dessa resultat leda till olika former av 
agens. Agens visar sig i de allra flesta fall framträda hos unga personer oavsett om det är 
upplevd eller avsaknad av delaktighet och inflytande. Hur upplevelser tar sig uttryck för unga, 
och den agens som unga berättar om i sina erfarenheter, visar sig skapa kraft och handling hos 
unga. Kraft och handling som de unga författarna önskar föra vidare till andra individer som 
läser berättelserna.    

Vid genomläsning av definitionen och berättelserna får jag intryck av att unga finner egna 
vägar att använda sin agens. Även om en del av de unga i berättelserna beskriver att de varit 
med om svåra situationer där de inte givits möjlighet till delaktighet och inflytande så ger de 
allra flesta berättelserna uttryck av någon slags kraft och motstånd. I texten ovan beskrivs att 
det har visat sig svårt för Sverige att uppfylla rätten till delaktighet och inflytande för barn och 
unga. Kan det förhålla sig på det viset att unga väljer de arenor där de kan ge uttryck för sin 
situation och avsaknad av eller uppfylld delaktighet och inflytande? Som tidigare beskrivits är 
internet en stor och viktig del i ungas liv. Min tolkning är att internet som arena, och i det här 
fallet umo.se, kan möjliggöra för unga att bli empowered men också en möjlighet att empower 
andra. Den unges erfarenhet av delaktighet och inflytande och upplevelsen av detta har här visat 
sig leda till flertalet berättelser som uppvisar den unges agens. Genom att den unge tar sig an 
delaktigheten och inflytandet, blir empowered och försöker skapa förändring, kan denne också 
utöva rätten till delaktighet och inflytande. Detta kan då leda till positiva konsekvenser av att 
känna sig delaktig. Matic, Milakovic Tokic och Pecnik (2016) beskriver positiva effekter som 
följer då barnets rättigheter uppfylls i familjen. Barn som ges möjlighet att delta i 
beslutsfattande samt ges frihet att uttrycka sin egen åsikt i familjen uppvisar beteendeproblem 
i mindre utsträckning. Barn som ges möjlighet att utöva sin rätt till delaktighet har visat sig 
inneha bättre självkänsla samt självkontroll. Matic, Milakovic Tokic och Pecnik (2016) skriver 
att resultatet stödjer tidigare forskningsresultat. 

Resultaten från delstudierna i denna uppsats visar tydligt att unga personer vill vara 
delaktiga och ha inflytande över sin situation. De unga personerna i denna uppsats beskriver 
klart och tydligt vad delaktighet och inflytande är för dem. Det har visat sig i resultatet som 
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presenterade ungas definition av delaktighet och inflytande. Erfarenheterna hos unga visade sig 
i avsaknad av och upplevd delaktighet och inflytande. Det var fler berättelser som beskrev 
erfarenheter av avsaknad av delaktighet och inflytande än de berättelser som beskrev upplevd 
delaktighet och inflytande. Trots att den unges erfarenhet handlade om att ha blivit hindrad i 
den egna delaktigheten och hindrad i inflytande, uppvisade de flesta berättelserna kraft, mod 
och styrka att försöka förändra sin situation eller andras situation.    

Vad kan då resultatet tänkas vilja säga oss läsare? Min tolkning av det sammantagna 
resultatet är att unga personer uppvisar handlingskraft och styrka för att påverka sin omgivning. 
Jag tolkar resultatet som ett tillspetsat svar till vuxenvärlden och det samhälle vi omges av vilket 
jag formulerar enligt följande: När ni inte gör det ni ska, alltså se till att våra rättigheter 
uppfylls, så tar vi saken i egna händer, och stöttar varandra att påverka den enskilda 
situationen och omgivningen i stort.        
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