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Barn har rätt att påverka sina liv utifrån barnkonventionen, vilket brister i dagsläget. Studien 
syftar till att synliggöra ungdomars upplevelser och åsikter om påverkan i relation till vuxna 
rörande det de anser är viktigt att få påverka i sina liv. Få studier finns om vad unga anser är 
viktigt att påverka eller om vad vuxna kan göra för att främja deras påverkansmöjligheter, varpå 
även det ämnas undersökas. Studien intar ett agens och empowermentperspektiv. Inspiration 
för ansatsen hämtas från fenomenologin där fokus kretsar kring individens upplevelser. 
Resultatet baseras på semistrukturerade intervjuer med fem ungdomar boende i Västra 
Götalands län, vilka är 16 eller 17 år. Materialet analyserades med tolkande fenomenologisk 
analys och centrala delar ur det utifrån ungdomarnas upplevelser är: det är viktigt att få 
möjlighet att påverka allt i sina liv, möjligheten att påverka enklare saker finns, vid komplexa 
sådana tas de ej på allvar. Att skapa tillit mellan sig och vuxna utgör en påverkansstrategi och 
samspelet mellan ungdomen och den vuxne påverkar hela processen. Vuxna kan främja 
möjligheterna till påverkan genom inkludering och att vilja förstå deras perspektiv. Samhället 
har skyldighet att arbeta för allas lika rättigheter. Så länge ojämlika förhållanden existerar är 
främjandet av barns rättigheter aktuellt.  
 
 
 
Nyckelord: Agens, empowerment, delaktighet, ungdomar, vuxna, vårdnadshavare, föräldrar, 
kvalitativ metod, fenomenologi, tolkande fenomenologisk analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Title: Adolescents` experiences of influence in relation to adults -A phenomenological 
inspired study from a perspective of agency and empowerment  
Counts: 50 
Author: Katarina Olsson 
Supervisor: Elin Almèr 
Examiner: Philip Hwang 
Date: August 2018 

According to the United Nations Convention on the Rights of the Child, children have the 
right to impact their own lives, which is inadequately implemented in today’s society. The 
present study aims to highlight experiences from adolescents, who voiced their opinions on 
their perceived ability to impact decisions affecting matters central in their lives. Few studies 
exist regarding which areas adolescents consider most important to influence, nor regarding 
what adults can do to assist them in this. The current study captures a perspective of agency 
and empowerment and its approach is inspired by phenomenology. The result is based on 
semi-structured interviews involving five 16-17 year old adolescents living in Västra 
Götaland County, Sweden. The material was analysed with an interpretative 
phenomenological analysis methodology. The main findings show that adolescents’ view the 
ability to impact all imoprtant matters in their lives as imperative and that while they do 
perceive that they are allowed to influence basic things, they are not taken seriously in regard 
to more complex matters. The findings suggests that adults can encourage impact by 
including adolescents in decision making and show willingness to understand their 
perspective. All societies have an obligation to promote equal rights. As long as unequal 
rights exist, promotion of the UN Rights of the Child is crucial. 

 

Keywords: Agency, empowerment, participation, adolescents, adults, guardians, parents, 
qualitative method, phenomenology, interpretative phenomenological analysis. 
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1 Inledning 
Ungdomar är en minoritetsgrupp i samhället på så vis att de som grupp systematiskt blir utsatta 
för åldersdiskriminering. Exempelvis genom att ej tas på allvar av vuxna (Bak, 2013; Englundh, 
2009; Lalander & Johansson, 2017). Därmed är det nödvändigt att stärka denna grupp i 
samhället för att utjämna orättvisor och istället främja jämlikhet. Den här studien handlar om 
ungdomar i 16-17 års ålder. Även om barnkonventionen utgörs av just barns rättigheter gäller 
de också för unga eftersom ”barn” i det sammanhanget är varje människa under 18 år. 
Utgångpunkt tas därför i artikel tolv i konventionen om barns rättigheter då denna handlar om 
barns rätt att påverka sådant som rör denne samt att barnet ska få göra sin röst hörd. Med hänsyn 
till individens ålder och mognad har barn rätt att få påverka och vuxna har skyldighet att ta 
hänsyn till deras åsikter (Barnkonventionen, 2009). Av den anledningen blir det viktigt att ta 
reda på ungdomars upplevelser och åsikter gällande påverkansprocesser. Vad anser de är viktigt 
att påverka? Får de, i relation till vuxna, utrymmet som de anser sig behöva för att kunna 
påverka? Hur ser deras strategier för att påverka ut? Studien ämnar därför fokusera på 
ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna. Ett specifikt intresse för studien är att 
studera fenomenet utifrån ett perspektiv kring agens och empowerment. Agens och 
empowerment är teoretiska begrepp vari individens egna förmågor samt agenda är centrala 
likväl som att kontexten kan inverka på utrymmet att påverka (Freire, 1972; van Nijnatten, 
2013). Ungdomar är inte passiva åskådare som enbart påverkas av sin omgivning utan de är 
aktiva aktörer som är med och formar sina liv (Prout, 2011). Inom empowerment ligger fokus 
på individens egna perspektiv och som expert på sin egen situation. Med rätt förutsättningar 
kan individer och gruppers makt och delaktighet främjas (Askheim, 2007). Förhoppningen är 
att göra ungdomars egna röster hörda för att stärka deras villkor, både som individer, grupp och 
som en del av samhället.  
 
 

2 Bakgrund 
Studiens deltagare är ungdomar som samtliga är 16 eller 17 år. De är bosatta i Västra Götalands 
län och går i årskurs två på gymnasiet. Ungdomarna har också gemensamt att de har minst en 
förälder som de själva anser sig ha en bra relation till. De har med andra ord stöd av en nära 
vuxen i sin omgivning. Något som troligtvis bidrar till deras åsikter kring ämnet. Hade 
ungdomarna inte känt tillit till någon vuxen i sin närhet påverkar det antagligen också bilden av 
vuxna som grupp. Både tjejer och killar finns representerade i studien. Anledningen till det är 
att det kan finnas skillnader mellan unga tjejers upplevelser och unga killars upplevelser rörande 
fenomenet. Personer är givetvis mer än sitt kön, samtidigt lever vi i en hegemonisk värld där 
män traditionellt har haft fler möjligheter och fördelar i jämförelse med kvinnor (Thomsson & 
Elvin-Nowak, 2012). Något som fortfarande gäller i dagsläget. Det finns självklart fler 
underkategorier till gruppen ungdomar än kön. Vi kan betrakta samhället som intersektionellt 
och aspekter som religion, ålder, kön, bakgrund med mera påverkar en människas villkor (de 
los Reyes & Mulinari, 2005). Fokus för studien är emellertid ungdomar som grupp, varpå det 
inte närmare berörs andra saker som kan påverka deras upplevelser än ålder och till viss del 
kön. 
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2.1 Synen på ungdomar som grupp 
Både grupper, individer och samhällen går igenom konstanta förändringar. Precis så är det för 
ungdomar som grupp. Ungdom som begrepp är konstruerat och vad begreppet innehåller är 
flytande samt varierar med tid och plats. Historiskt sett fanns inte denna grupp. Individer sågs 
antingen som barn eller vuxna, ända till 50-talet, då begreppet ungdomskultur myntades och 
denna grupp sågs som något annat än barn eller vuxen. I Sverige, som är det land studien är 
gjord i, varpå det är befogat att ta upp ämnet i relation till denna kontext, finns numera en 
ungdomskultur och det går att tala om unga som en grupp. Ungdomarna i studien befinner sig 
i något som kallas senadolescens, vilket innefattar personer mellan 16-20 år. Att vara ungdom 
kan vara flytande och någon kan ses om ung tidigare eller senare än denna ålder beroende på 
hur personen agerar. Deltagarna i föreliggande studie betraktas dock som ungdomar. Ungdomar 
som grupp tenderar att bli utsatt för åldersdiskriminering i egenskap av att de ännu inte betraktas 
som vuxna (Lalander & Johansson, 2017). Något som präglar gruppen av unga under 
senadolescensen, vilket innefattar studiens deltagare, är ett ökat frigörande från vårdnadshavare 
samt vuxna i allmänhet. I det här stadiet är det istället vännerna som är det viktigaste (ibid). 
Också utforskandet av identitet är i fokus (Lalander & Johansson, 2017; Hwang & Wängqvist, 
2014), vilket främst rör ungdomen på individnivå. 
 
2.2 Ungdomar som individer 
Även om studien riktar sitt fokus mot ungdomar som grupp kan en bakgrund till var individerna 
befinner sig kognitivt vara motiverad. Med anledning av att grupp och individ befinner sig i ett 
ständigt samspel. Som tidigare nämnts upptar identitetsarbete en stor del av senadolescensen.  
Det innebär att studiens deltagare är på en plats där de söker efter att definiera vilka de är. Det 
här medför att individen blir självcentrerad och fokuserar mycket på sig själv. Speciellt under 
den mest intensiva delen i den identitetsformande processen (Lalander & Johansson, 2017), 
vilket innefattar deltagarnas åldrar. Även om ungdomarna i den här åldern vill frigöra sig från 
sina vårdnadshavare formas identiteten ofta i relation till familjen och mot bakgrund av de 
förhållanden under vilka individen växt upp. Men identiteten formas också i samspel med andra 
unga. Ungdomar i den här åldern tänker mycket på och undersöker vilka de är, vilka de vill bli 
samt vilka de inte vill komma att bli (Hwang & Wängqvist, 2014). Vissa individer har i det här 
stadiet av adolescensen kommit längre med identitetsarbetet än andra och funnit några 
pusselbitar angående hur de definierar sig själva (Santrock, 2014).  
 
 
3 Problemformulering 
Den teoretiska utgångpunkten är att barn har en egen agens och inte bör ses som endast 
produkter av socialisering. Istället bör de ses som medskapare av sina liv i samspel med andra 
och som aktörer (Prout, 2011). Samt också som experter på sin egen situation vilket är centralt 
inom empowerment (Freire, 1972). Enligt artikel tolv i konventionen om barnets rättigheter har 
barn samt unga rätt att påverka sådant som rör dem (Unicef, 2009). Det här är dessvärre den 
artikel som fått minst genomslag och som ter sig svårast att implementera för de länder som 
ratificerat konventionen (Englundh, 2009). Unga bör ses som medborgare och inte som 
”vilande” sådana, de har rätt att vara med i påverkansprocesser (Quennerstedt, 2010). Kanske 
speciellt vid påverkansprocesser som de själva anser är viktiga. Det räcker heller inte att de får 
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möjlighet att påverka, det unga beslutar som viktigt att ske behöver också verkställas och ge 
avtryck i praktiken, vilket mer sällan är fallet (Lundy, 2007). Att synliggöra ungdomars 
upplevelser kan ge förståelse för fenomenet och även underlätta för dem som vill införliva 
artikel tolv i barnkonventionen inom olika arenor. Att gå in med en öppenhet inför fenomenet 
kan förhoppningsvis bidra till att fånga upplevelser och åsikter från unga gällande påverkan 
som förhoppningsvis kan stärka ungdomars perspektiv och främja deras intressen. 
 
 
4 Studiens syfte 
Syftet är att synliggöra ungdomars upplevelser och åsikter om påverkan i relation till vuxna 
rörande sådant som de själva anser är viktigt att få påverka i sina liv, vilket inkluderar de egna 
påverkansstrategierna och vad de anser att vuxna kan göra för att underlätta för dem att påverka. 
 
 
5 Frågeställningar 
 

- Vad är viktigt för unga att själva få påverka gällande sina liv? 
- Hur upplever ungdomar att de får bestämma dessa saker i relation till vuxna? 
- Vilka är deras påverkansstrategier? 
- Hur anser unga att vuxna kan underlätta för dem att påverka sådant de anser viktigt? 

 
 
6 Tidigare forskning 
Under den här rubriken ges en översikt kring hur kunskapsläget ser ut i förhållande till det 
aktuella fenomenet, ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna. Att hitta forskning 
som helt stämmer överens med föreliggande studies område är svårt då det verkar vara relativt 
outforskat. Det finns dock studier som tangerar vissa delar av studiens centrala aspekter, om 
än inte alla, vilket medför att dessa trots allt blir relevanta att redogöras för. 
 
Att på förhand sätta agendan gällande vilken kontext som är viktig för informanterna att 
påverka, eller vad deras upplevelser kan tänkas utgöras av relaterat till påverkansprocesser, går 
emot syftet med studien. Det är mer relevant att ta utgångspunkt i ungdomars egna röster för 
att förstå deras livsvärld samt hur saker ter sig för dem (Tisdall, Davis & Gallagher, 2009). Att 
sätta ramar och antaganden för vad som är viktigt för unga att påverka hade i själva verket gått 
emot studiens utgångspunkt i individers agens och empowermentperspektivet. Speciellt då 
dessa teoretiska ramverk menar att individen själv är expert på sin egen situation (Freire, 1972).  
Att inta den här utgångspunkten stärks ytterligare efter en genomgång av kunskapsläget 
gällande fenomenet. Efter att ha gått igenom ett flertal databaser, däribland, SAGE, Academic 
Search Elite, Taylor & Francis och SwePub framträder en bild av att det är sparsamt med studier 
som rör barns egna upplevelser av påverkan samt vad som är viktigt att få påverka. Sökorden 
som använts är bland annat: empowerment, agency, participation, impact, influence, article 
twelve, adolescents, children, teenagers, adults, guardians, parents, everyday lives, spare time, 
school, samt dess svenska motsvarigheter. Hittills har ingen studie hittats där barn själva fått 
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säga sin mening om vad de anser är viktigt att påverka samt hur de upplever möjligheterna att 
påverka relaterat till vuxna, utifrån det som de själva anser är viktigt för dem att påverka. Anser 
de att möjligheterna till delaktighet i beslut som rör dem är goda eller upplever det svårigheter 
att bli tagna på allvar om de vill påverka något, anser de att de blir inkluderade vid beslut som 
påverkar dem? Det finns dock studier som relaterar till ämnet på olika sätt, även om dessa 
studier främst har barn i yngre åldrar som målgrupp. Speciellt barn i förskoleåldern men också 
några vars deltagare är tio år samt en med ungdomar i tidiga tonåren. Att ha i åtanke är att 
eftersom dessa studiers resultat har yngre målgrupper än den här studien, behöver en 
försiktighet finnas angående att översätta resultatet från forskningsöversikten till studiens 
informanter. Eftersom både agens och empowerment med sannolikhet kan variera beroende på 
i vilken ålder ett barn befinner sig, likväl som de strategier någon använder för att påverka. Med 
det i beaktning finns det ändå skäl att ha med dessa studier som bakgrund för att förstå 
fenomenet då vissa aspekter ej behöver vara åldersbundna eller kan vara liknande trots 
åldersskillnader. Under följande rubriker i kapitlet blir därför några relevanta studier redogjorda 
för. Att forskningen är sparsam för föreliggande studies åldersgrupp gör samtidigt att ämnet 
blir mer angeläget att utforska.  
 
6.1 Agens, delaktighet och påverkan i skolan och samhället 
Till att börja med finns några underökningar gjorda med utgångpunkt i påverkan och agens i 
barns vardagsliv med skolan som arena. Exempel på dem är ” Children`s Strategies for Agency 
in Preschool” (Markström & Halldèn, 2009) samt ”Children`s sense of agency in preschool: a 
sociocultural investigation (Hilppö, Lipponen, Kumpulainen & Rainio, 2016). Dessa studier 
fokuserar på barns strategier för och/eller upplevelser av påverkan i förskolan. Båda är gjorda 
med utgångspunkt i barns agens i relation till vuxna men samtidigt också i relation till andra 
barn. Vilket bidrar med ett annat perspektiv på så vis att det inte enbart handlar om barns agens 
och påverkansmöjligheter i relation till vuxna utan även i förhållande till andra barn. Då 
studierna trots det tar upp samspelet mellan barn och vuxna kan de ändå utgöra en ram för 
tidigare forskning relaterat till föreliggande studie. 
 
Markström och Halldèns (2009) studie grundar sig i en etnografisk ansats. Studien är utförd på 
två förskolor i Sverige, den ena med 25 stycken barn och den andra med 42 barn vilka var 
mellan ett och sex år. Deltagande observationer ligger till grund för resultatet. Observationernas 
fokus riktar sig mot den sociala kontexten, vardagslivet på förskolan med dess rutiner och 
interaktionen mellan dess individer. Det här för att på så vis få fram ett resultat angående barns 
strategier för agensutövande inom den givna kontexten. Resultatet visar att barnen kan påverka 
en del trots att det finns rutiner på förskolan, vilka är satta av vuxna. Det här medför att de kan 
forma sin tillvaro både inom de existerande ramarna men även i viss mån också utanför dessa. 
De använder sig av de resurser som finns för att påverka sina vardagsliv. Strategierna som 
används består av att förhandla, vara tysta samt undvika att svara, med andra ord, ignorera. 
Resultatet visar också på att barn kollektivt hjälper andra barn att argumentera mot vuxna för 
att få som de vill. Studiens slutsats är att även om förskolan i Sverige är en institution, så är 
barnen inte institutionaliserade.  
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Hilppö et al. (2016) empiriska studie äger rum i Finland och handlar om barns agens i relation 
till deras vardagsliv på förskolan. Studien är en del av ett större projekt som studerar barns 
agens i formella och informella kontexter. Underlaget för den här studien utgörs av filmade 
fokusgrupper där barnen med hjälp av foton och teckningar två och två eller tre och tre 
reflekterar över ämnet. Det är barnens egna erfarenheter av agens som är centralt. Deltagarna 
är barn mellan sex och sju år från samma förskola i Finland. 19 stycken barn medverkar i 
studien. Studiens resultat visar att barnen anser sig som kapabla individer med resurser som de 
kan använda för att påverka sin vardag. Resultatet av studien påvisar att det finns olika former 
av agentskap vilka delas in i fem kategorier. 1: Jag har kunskaperna som krävs för att göra 
något, 2: Jag vill en viss sak, 3: Jag vill en sak och jag har kunskaperna att göra det, 4: Jag vill 
göra en viss sak och det är möjligt att utföra, 5: Jag vill göra en viss sak, jag har kunskaperna 
som krävs för det och det är möjligt att utföra. Beroende på omständigheterna kategoriserades 
barnens agens in i någon av dessa fem kategorier för agens, enligt studien. Den sista formen av 
agens är den form som möjliggör påverkan i störst utsträckning. Det är då barnet både får 
igenom och kan göra det som denne vill eftersom det både är möjligt utifrån den givna 
kontexten, samtidigt som barnet har de kunskaper som behövs för att göra en viss sak. Ett 
centralt resultat för studien är också att barn behöver vara öppna mot andra och mot omvärlden 
för att få ut det mesta av agensen. Anledningen är att agensen sker i ett samspel med andra. Det 
här är något som skiljer Hilppö et al. (2017) studie från Markström och Halldèns (2009) 
eftersom Markström och Halldèn (ibid) inte berör det ämnet. Studierna skiljer sig även åt på så 
vis att de har olika angreppssätt att studera barns agens. Den ena med deltagande observationer, 
den senare med hjälp av fokusgrupper där deltagarnas egna erfarenheter är centrala. Något som 
medför olika typer av fokus av fenomenet. Markströms och Halldèns (2009) studie handlar om 
hur ramar i förskolan påverkar individer och hur individerna påverkar ramarna medan Hilppö 
et al. (2017) studie grundar sig på individernas egna erfarenheter av agens. Det går även att 
implicit se hur Hilppö et al. (ibid) angreppssätt och synsätt angående de medverkande ligger i 
linje med ett empowermentorienterat synsätt av den anledningen att det är individens egna 
erfarenheter som fokuseras (Askheim, 2007). De båda studierna kan dock komplettera varandra 
eftersom de har just olika fokus även om studierna bedrivits inom samma kontext, förskolan.  
 
Forskning hittas också relaterat till barns agens och/eller delaktighet inom redan givna 
kontexter såsom ett projekt i  en stad i Australien där barn i årskurs fem (vilket motsvarar 
årskurs fyra i Sverige) och barn som går i förskolan fått påverka sitt närområde (Malone, 2013). 
Här är det alltså redan taget förgivet att barnen vill påverka sitt närområde. Oavsett finns en 
poäng med att se hur barnens möjligheter till påverkan ter sig eftersom det är i relation till det 
utrymme som ges av vuxna. Även om barnen själva väljer att använda utrymmet eller ej. 
Studien följde processen där barnen var med och utvecklade området i staden, vilket skedde 
under fyra månaders tid. Syftet med projektet var att göra barnen delaktiga i sitt eget närområde. 
Barnen i förskolan, vilka utgjordes av 30 stycken fem till sex åringar, blev intervjuade enskilt 
om vad de anser är ett barnvänligt område. I grupp utforskades vad de anser om området i 
nuläget och de fick berätta om drömscenariot för platsen. Den sista datainsamlingen, om 
drömscenariot, gjordes även med de 120 deltagarna från årskurs fem, vilka är nio eller tio år. 
Dessa deltagare fick också frågan om hur mobiliteten för området ter sig men också vad deras 
erfarenheter och upplevelser av området är. Det här fick de, om de ville, även dokumentera med 
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en engångskamera med vilken de kunde fotografera sitt närområde. Det fanns möjlighet för 
barnen att kommunicera både med varandra om vad de ansåg men också med vuxna som deltog 
i projektet. Tolv av barnen i årskurs fem var även med i ett team bestående av vuxna. Detta 
team satte tillsammans samman en rapport om resultaten från undersökningarna. Det här 
användes sedan av dem som utförde planeringen av området som en grund för utformningen. 
Studien är ett exempel på när delaktigheten finns med genom alla led och där barnen från början 
till slut fick vara med och delta. Det visade sig att då barnen fick vara med och delta i projektet 
såg de sedan på sig själva som aktiva aktörer och som personer som kunde påverka viktiga 
beslut i samhället. Att vuxna bjöd in till deltagande främjade deras aktörskap och upplevelsen 
att vara kapabel till att påverka och förändra samhället. Slutsatsen för studien handlar om att 
fler sådana här projekt borde göras, där barns delaktighet är främsta fokus eftersom de är 
experter på sin egen situation (Malone, 2013). Studien är ett exempel på när delaktigheten för 
barn finns med genom alla led. Även om studien inte är uttalat empowermentorienterad finns 
mycket som implicit talar för att studien har ett empowermentperspektiv. Det här i och med att 
delaktighet är så centralt och att barnen i studien och projektet anses som experter på sin egen 
situation. Två centrala delar inom empowerment (Askheim, 2007; Freire, 1972). Ingen studie 
har dock hittats där ungdomar själva från början fått sätta agendan kring vad de vill påverka 
samt om och på vilket sätt de kunnat påverka det de anser viktigt. Speciellt inte i förhållande 
till det utrymme som existerar utifrån vuxna. Vilket motiverar till fortsatt utforskande av ämnet. 
 
6.2 Påverkan och delaktighet inom familjen 
Familjen utgör en vanlig kontext inom vilken barn ofta befinner sig och där även vuxna finns 
med. Hur ser läget ut inom denna kontext angående barns möjligheter att påverka? Att få vara 
delaktig i beslut och kunna påverka sitt vardagsliv? Beroende på hur det ser ut kan det påverka 
barns rättigheter, och främst artikel 12 i konventionen om barns rättigheter, i positiv eller 
negativ riktning (Barnkonventionen, 2009). Tryggvasons (2018) avhandling ”Att säga sitt och 
höra till – en internationell studie om barns delaktighet i familjen” handlar om vad som påverkar 
barns möjligheter till delaktighet i familjen. Hur upplever barn delaktigheten i familjen och 
vilken effekt får det för deras välmående? Studien är kvantitativ i sitt slag och är en del av ett 
internationellt forskningsprojekt kallat ”Parenting Across Cultures”. Tryggvasons avhandling 
grundar sig i semistrukturerade intervjuer med 1290 barn i tio års åldern. Även föräldrarna till 
barnen har bidragit med bakgrundsdata. Barnen kommer från nio olika länder, Kina, Colombia, 
Italien, Jordanien, Kenya, Filippinerna, Sverige, Thailand och U.S.A. och tillhör en av tretton 
olika kulturella grupper. Intervjumaterialet har analyserats bland annat mot bakgrund av kön, 
socioekonomiska faktorer, landets välstånd, jämlikheten i landet och hur långt landet kommit 
gällande att realisera barns rättigheter. Resultatet visar att det är viktigt för barnen att göra sina 
röster hörda och känna sig delaktiga. Det finns dock olika sätt som det här kan göras på. Dels 
kan det ske på ett individuellt plan, att barnet utrycker sin åsikt gentemot föräldern. Där är det 
viktigt att bli lyssnad på och uppmuntrad till inflytande, då upplever barnet delaktighet.  
Delaktighet kan ofta göras i grupp och i ett samspel, visar studien. Individen kan även inom en 
grupp, i det här fallet familjen, få utlopp för sin röst tillsammans med andra. Samtidigt lär 
personer av varandra och utvecklas. 
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Resultatet visar också att upplevelserna av delaktighet är mer lika än olika, även mellan länder 
och kulturer. Med andra ord, barnen i studien upplever att de är delaktiga i familjerelaterade 
beslut och kan påverka saker som rör sig själv och familjen. Dock finns vissa skillnader. 
Landets välstånd och hur långt landet kommit med att realisera barns rättigheter främjar barns 
upplevelser av delaktighet och påverkan i familjen. Ju höge grad av välstånd och rättigheter 
desto större möjligheter att påverka. Något som visade sig påverka delaktigheten negativt är att 
ju mer jämlikt ett land är, desto lägre grad av påverkan i familjen. Något som starkt främjar 
delaktigheten är barns känsla av trygghet. Känner barnet sig tryggt så ökar upplevelsen av 
delaktighet. Det här går att ta fasta på vid arbete med främjande av barns delaktighet och 
påverkansmöjligheter oavsett nivå, individuell, kollektiv eller samhällelig. Slutligen visar 
resultatet att kön inte spelar någon roll för upplevelsen av påverkan. Barnen upplever samma 
grad av påverkan oavsett kön (Tryggvason, 2018). En kritisk tanke är om det kan ligga 
strukturer bakom barnens upplevelser av det här? En flicka och en pojke kan båda anse sig ha 
hög grad av delaktighet. Om en jämförelse gjordes gällande vad det innebär att ha en hög grad 
av delaktighet kanske skillnader ändå skulle finnas mellan könen? Med anledning av att 
personer med kvinnligt kön strukturellt sett är underordnade personer med manligt kön, vilka 
ofta också har mer makt att påverka i samhället (Thomsson & Elvin – Nowak, 2012).  
 
Ytterligare en studie som är relevant för examensarbetet är ”Structural relations between 
sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early 

adolescence”(Kapetanovic, Bohlin, Skoog & Gerdner, 2017). Studien är en så kallad 
kohortstudie. I fyra kommuner i södra Sverige blev alla ungdomar som var 13 år tillfrågade om 
sin medverkan. Dessa utgjordes av 2021 ungdomar varav 1520 deltog i studien. Studien är även 
en del av ett större forskningsprojekt, Longitudinal Research on Development In Adolescence 
(LoRDIA) som pågår i fem år från deltagarna är elva till arton år. Syftet för projektet är att 
undersöka ungdomars hälsa, funktion i skolan, sociala nätverk och droganvändning. Syftet för 
Kapetanovics, (et al., 2017) studie inom projektet är dock att undersöka sambanden mellan 
kontrollutövande från vårdnadshavare, kommunikation mellan vårdnadshavare och ungdom, 
föräldrakunskap, samt ungdomars upplevelser av att vara för kontrollerade och hur detta 
associeras med riskbeteende. Dataunderlaget kommer från egenrapporterade data i form av en 
enkät ungdomarna fyllt i. Materialet har sedan analyserats bland annat genom t- test, chitvå test 
och multivariat analys.  
Studien visar att om ungdomar känner sig för kontrollerade av sina vårdnadshavare finns det 
ett samband med ökat riskbeteende. Med andra ord, om möjligheterna till påverkan är liten kan 
det bidra till ökad sannolikhet för riskbeteenden. Dessa utgörs av rökning, alkohol, droger, 
brottslighet samt utövande av mobbning. Det är samtidigt faktorer som tyder på en exkludering 
i samhället i stort. Något som däremot minskar risken för den här typen av beteenden hos 
ungdomar är god kommunikation mellan föräldrar och barn. Att ungdomar berättar för sina 
vårdnadshavare vad de gör under dagarna är en indikator för en främjande relation mellan 
ungdomen och den vuxne. Slutsatsen för studien är att ungdomar behöver en adekvat nivå av 
autonomi i förhållande till sina vårdnadshavare så de ej blir för hårt kontrollerade (Kapetanovic, 
et al., 2017). I och med att studien visar på vilka konsekvenser det kan få att inte göra barn och 
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unga delaktiga, att inte låta dem på påverka, bidrar det till motivering av att föreliggande studie 
bör genomföras. 
 
7 Teoretisk ram 
Under den här rubriken presenteras den teoretiska ram som ligger till grund för studien. Det 
här innefattar en redogörelse om barns agens, empowerment och samspelet mellan agens och 
empowerment. 
 
7.1 Barns agens 
Eftersom studien utgörs av ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna där deras 
strategier för påverkan är en del i det hela blir det relevant att tala om individers agens. 
Begreppet agens tar sin utgångpunkt i barns egna förmågor, aktörskap och strategier för att 
åstadkomma olika saker. Det handlar om ett aktivt aktörskap där individen har förmågan att 
påverka sin situation istället för att vara passiv åskådare till omvärlden. Utifrån det här synsättet 
är barn inga passiva mottagare utan istället aktörer med en agenda vilka samtidigt har förmågan 
att agera. Det handlar om att vara subjekt istället för objekt. Agens innebär en syn på individen 
som kapabel till att förändra sin situation. Det finns en mening med varför individen agerar som 
den gör, vilket kan röra sig om olika strategier för att påverka sin kontext. Barn tar med andra 
ord en aktiv roll i sina liv och positionerar sig genom det de säger och gör (James, 2004; Prout, 
2011). Något att ha i åtanke är att både hur agens utövas och vad agens som begrepp 
kännetecknas av kan variera mellan olika kulturer. Från att det i vissa delar av världen främst 
fokuseras på den individbaserade delen av begreppet kan det i andra delar vara främst den 
kollektiva agensen som betonas. Vilket handlar om hur barn som grupp använder sina strategier 
för att främja påverkan i förhållande till sin omvärld (van Nijnatten, 2013).  
 
Det finns olika definitioner på vad agens innebär och innefattar mer specifikt. Den här studien 
tar utgångspunkt i van Nijnattens (ibid) resonemang kring begreppet. Här är det centrala att 
agensen sker i interaktion och i samspel med andra, istället för att vara något som ligger utanför 
barnets värld. Agens ses utifrån van Nijnatten (ibid) som både en språklig och social process 
och är därmed inget som finns medfött hos barnet från början. Barn lär sig utöva agens, vilket 
stärks och utvecklas i samspel med personer i barnets omgivning. För att kunna främja 
utvecklingen av barns agens behöver de vuxna som finns i ett barns närhet dels ge barnet 
utrymme att påverka men samtidigt sätta gränser. Vilket är en balansgång och samtidigt en 
nödvändig sådan. För det är på det här viset som barn kan förstå sin sociala position i relation 
till omvärlden. Barnet behöver först förstå att det ens finns en omgivning samt vad den anser, 
för att sedan kunna utöva sin agens. Av den anledningen är dialog och delaktighet centralt för 
utvecklandet av agens. Blir barn bemötta som aktiva deltagare, som individer vars åsikter och 
tankar gör skillnad, främjas även agensen (ibid). 
 
7.2 Grundpelarna inom empowerment 
I följande uppsats beaktas också empowerment vilket kan ses både som ett begrepp och en 
idétradition. Empowerment är relevant för studien av den anledningen att den tar utgångspunkt 
dels i det individer eller grupper gör för att ta makt över sin egen situation samt försöka 
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förändra. Deras så kallade handlingsförmåga. Dels handlar empowerment också om det 
handlingsutrymme som ges strukturellt till individer eller grupper (Laverack, 2009). För 
föreliggande studie kan handlingsutrymmet sägas handla om det utrymme ungdomarna får av 
vuxna att påverka sina liv. Handlingsförmåga kan handla om deras strategier och beteenden 
gällande att vara aktiva aktörer kopplat till påverkan. En central person inom empowerment är 
Paulo Freire som med sina tankar och teorier inspirerat empowerment-traditionen (Askheim, 
2007). En av dessa teorier handlar om det kritiska medvetandegörandet där individer och 
kollektiv frigör sig själva och ökar sin makt genom kunskap och medvetenhet (Freire, 1972). 
Det här tas upp mer under rubriken ”Empowerment och dess maktaspekter” nedan. Grunderna 
inom empowerment utgörs av en positiv grundsyn på människan där alla har lika värde samt 
att individen ses som en aktivt handlande aktör som är expert på sin egen situation. Delaktighet 
är också en central del (Askheim, 2007). En annan grundpelare inom empowerment är 
utgångspunkten i individens egna förmågor, i en människas egna perspektiv samt upplevelser 
(Laverack, 2009). Det behövs dock förutsättningar för att agera. Det här ramar in det som är 
viktigt inom empowerment, hur dels individer och gruppers makt samt förmågor kan främjas 
men också hur handlingsutrymmet kan ökas på ett kontextuellt och strukturellt plan. 
Förutsättningarna för att främja empowerment existerar dels hos individen själv vilket benämns 
handlingsförmåga. Det strukturella eller kontextbundna förutsättningarna benämns med 
begreppet handlingsutrymme. Dessa två komponenter, handlingsförmåga och 
handlingsutrymme är således två centrala aspekter inom empowerment (Askheim, 2007). 
Tillämpat för den här studien går det att säga att handlingsutrymmet för ungdomar kan påverkas 
av det utrymme som vuxna ger. Ges ungdomen utrymme att påverka ökar handlingsutrymmet 
jämfört med om vuxna inte ger utrymme för dem att agera och vara delaktiga. 
Handlingsförmågan är beroende av om ungdomen tror på sin egen förmåga eller ej. En person 
som får bekräftat att dennes åsikt har betydelse får en starkare handlingsförmåga jämfört med 
en ungdom som inte tagits på allvar tidigare. Personer som vet sitt värde samt har verktyg att 
förändra är mer benägna att ha en större handlingsförmåga (Starrin, 2009). Handlingsförmåga 
och handlingsutrymme är som nämnt två centrala delar inom empowerment och konkreta sätt 
som empowerment tar sig uttryck genom. De två komponenterna återkommer genomgående i 
studien och då dessa fortsättningsvis nämns i texten är det, med andra ord, empowerment det 
handlar om.  
 
7.3 Empowerment och dess maktaspekter 
Som ordet i sig antyder betraktas även maktaspekten och det som en individ eller ett kollektiv 
gör för att främja sin maktposition. Det erkänns att makt är fördelad på ett ojämlikt sätt i 
samhället varpå vissa grupper får fler fördelar än andra (Freire, 1972; Laverack, 2009). Det 
finns olika sätt att se på makt. Inom empowerment är synen på makt som sådan att ingen bör 
ha makt över någon annan, i enlighet med jämlikhetsgrunden. Makt ses som något obegränsat 
vilket innebär att om en individ eller grupp ökar sin makt betyder inte det att någon annan 
förlorar på det. Makten tas, med andra ord, inte från någon annan, istället expanderar den. Det 
skapas inga vinnare eller förlorare eftersom makten ses som obegränsad. Ett synsätt är att om 
en utsatt grupp blir starkare och får mer makt så sker det inte på bekostnad av andra gruppers 
makt utan alla tjänar på att mer utsatta grupper stärks. Syftet med empowerment är således inte 
att ta ifrån människor makt utan istället stärka individer, grupper och samhällen. På ett 
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individuellt plan handlar maktkomponenten inom empowerment om att en individ känner en 
inre styrka (Laverack, 2009).  
  
Makt skapas genom mänskliga handlingar och maktförhållanden går därmed att förändra. Just 
förändring är något som fokuseras inom empowerment och fokus ligger på att skapa ökade 
möjligheter för grupper med mindre makt. Vad som främjar ökad makt både individuellt och 
strukturellt och på vilket sätt det här kan uppnås är ett centralt incitament (Askheim, 2007; 
Laverack, 2009). Som tidigare nämnt har Freire (1972) utarbetat en teori som kallas det kritiska 
medvetandegörandet. Det kritiska medvetandegörandet handlar om att medvetandegöra via 
dialog. För att på så sätt stärka människor, minska förtryck och öka delaktighet. Där inte så att 
någon annan vet bäst hur förändring ska ske utan det är grupperna eller individen själv som har 
svaren, bara de får förutsättningarna. För att förändra världen behöver vi även kunna benämna 
den. Alla har en inneboende förmåga att bli medveten och ställa sig kritisk till saker och 
fenomen. Kunskapen syftar ytterst till att komma till nytta för individen. En jämlik grund samt 
en öppenhet och tilltro till människor behöver existera för att kunna arbeta med 
medvetandegörande processer. Det här är förutsättningar för att människor ska kunna lära av 
varandra. Individer kan via det kritiska medvetandegörandet få insikter om sig själv i samspel 
med samhället. Utifrån det här kan det sedan bli enklare att agera för befrielse från förtryck och 
utsatthet varpå delaktighet kan öka för fler individer i samhället. Att arbeta för att 
medvetandegöra kan både stärka individer samtidigt som det också kan göra så att dessa kan 
agera tillsammans för jämlika och rättvisa villkor. I ett sådant samhälle kan sedan rättvisa och 
social jämlikhet existera på riktigt (Freire, 1972). Barn är ett exempel på en grupp som kan stå 
i lägre maktposition i samhället, jämfört med vuxna. Att synliggöra deras åsikter och 
upplevelser kan förhoppningsvis stärka dem som individer och öka deras handlingsförmåga. 
Det kan också öka handlingsutrymmet då resultatet av studien förhoppningsvis kan ge ökad 
förståelse för vuxna kring vad barn anser är viktigt att få påverka, vilket kan underlätta barns 
påverkansprocesser i framtiden. Att poängtera är att det inte enbart är jag som forskare som 
möjliggör främjande av ungas påverkan och delaktighet utan det är främst ungdomarna, som 
genom sitt aktiva deltagande i intervjuerna är med och skapar resultatet. Det är ungdomarnas 
egna upplevelser som sätts i fokus och deras åsikter som belyses. Då en grund inom 
empowerment är jämlikhet och främjande (Askheim, 2007) är tanken att jag i rollen som 
forskare ser mig som jämlik med studiens deltagare och målet är att deltagarna ska stärkas av 
att vara med och dela med sig av sina upplevelser samt erfarenheter.  
 
7.4 Agens och empowerment i samspel 
Agens och empowerment med dess grundpelare kan likna varandra på många sätt. Så varför ha 
med båda som teoretisk ram till studien? Trots många likheter riktas fokus ibland mot olika 
saker vilket gör att när båda används för att analysera resultatet går det att få en mer holistisk 
bild av fenomenet. Likheter utgörs bland annat av ett fokus på individens förmågor samtidigt 
som kontexten också påverkar hur individen kan utöva sin agens eller sin makt (Freire, 1972; 
van Nijnatten, 2013). Båda betonar individens agerande samt förmågor att påverka sina liv och 
hur det här kan främjas utifrån hur andra, i det här fallet hur vuxna, agerar och bemöter 
ungdomarna. Samtidigt finns också aspekter av gruppers agerande i förhållande till strukturer. 
Freire (1972) betonar vikten av det kollektiva för förändring och främjande av empowerment. 
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Likväl van Nijnatten (2013) påpekar att det finns en kollektiv agens och inte enbart agerande 
på individnivå. Förmågorna är även påverkade av de erfarenheter ungdomarna har med sig 
sedan tidigare vilket handlar om hur deras omgivning betett sig mot dem. Sättet barnen har 
blivit bemötta på, om de fått vara delaktiga och kunna påverka sina liv eller ej kan öka eller 
minska både agens och empowerment beroende på hur det skett (Starrin, 2009; van Nijnatten, 
2013).  
 
Både empowerment och agens kan ändå sägas ha fokus på jämlikhet samt att utjämna skillnader 
och maktobalanser. Empowerment har det på ett explicit plan (Freire, 1972). Inom 
empowerment som idétradition finns, som tidigare nämnts, ett centralt fokus på maktaspekten. 
Exempelvis betonar Freire (1972) vikten av att främja individer och gruppers makt för att 
minska utsatthet och förtryck. Något som beskrivs i teorin om det kritiska medvetandegörandet 
(Frerie, 1972). Även om det gällande agens också finns en inneboende aspekt kring makt är det 
inte uttalat på samma sätt som inom empowerment. Agens har alltså inte uttryckligen fokus på 
makt eller maktobalanser, dock går det att se implicita tendenser till det. Exempelvis vid 
framskrivandet och grundantagandet att barn ses som just aktörer, att de har egna åsikter och 
mål de vill åstadkomma, istället för att enbart ses som produkter av socialisering. Det finns ett 
syfte med någons agerande och aktören agerar av en anledning. Det här kan ses som ett uttryck 
för att stärka barn och unga som grupp relaterat till andra grupper i samhället. I det här fallet 
vuxna. Agens har ett fokus på individers eller gruppers främjande av sina egna intressen. Barn 
och unga vill också positionera sig och främja dessa. Vilket kan ha att göra med att främja sin 
maktposition, även om det som sagt inte är uttalat. I och med att det ej är uttryckt explicit kan 
det tyckas att det inom empowerment trots allt existerar ett starkare fokus på maktaspekter.  
 
Då studien har fokus på ungdomars upplevelser av påverkansprocesser i relation till vuxna går 
det att likna det hela med individen som påverkas av kontexten och tvärt om. Både 
empowerment och agens sätter som tidigare nämnts agerandet och utövandet i förhållande till 
en kontext. I det här fallet är det vuxna som kan möjliggöra eller hindra ungdomens möjligheter 
till påverkan. Utrymme att påverka kan liknas vid en av två komponenter inom empowerment 
som benämns handlingsutrymme. Handlingsutrymmet handlar således om sådant som ligger 
utanför individen själv, som kan begränsa eller möjliggöra individens handlande (Askheim, 
2007). Handlingsförmåga är benämningen för den andra komponenten. Handlingsförmågan 
utgörs, som tidigare nämnts, av individens egen kraft och dennes inneboende resurser 
(Askheim, 2007). Något som kan likna agens då det vid individers eller gruppers agens ses till 
personens eller gruppens handlingsförmågor och strategier (Prout, 2011; van Nijnatten, 2013).  
Därför är det intressant att se på fenomenet utifrån handlingsförmåga kontra handlingsutrymme, 
struktur vs agens. Poängteras bör dock göras att dessa två pooler har ett växelvis förhållande 
och kan påverka varandra. Det är inte enbart den ena som påverkar den andra (Askheim, 2007; 
Nijnatten, 2013). 
 
 
8 Metod, genomförande och tolkningsram 
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Följande avsnitt utgörs av studiens tillvägagångssätt rörande metodval, genomförande samt 
analysprocess. Det hela avslutas slutligen med en metoddiskussion där trovärdighetsaspekter 
och etiska ställningstagande diskuteras.  
 
 
8.1 Fenomenologin som inspiration 
Eftersom det är ungdomarnas egna upplevelser av påverkan som är det centrala för studien är 
studiens design inspirerad av en fenomenologisk ansats. Att försöka fånga individers 
upplevelser och dess innebörders essenser är något som är grundläggande inom fenomenologin. 
Så även att förstå dessa för att sedan kunna beskriva dem (Bjurwill, 1995; Husserl, 1989). Något 
som även utgör grunden för föreliggande studie. Inom den fenomenologiska ansatsen riktas ett 
fokus på livsvärlden och den mening ett fenomen har för en individ eller grupp. En essentiell 
grund är att fånga upplevelsen och fenomenet så som det ter sig för personerna själva (ibid), 
vilket ambitionen är för den här studien. Fokus hamnar även främst på likheter istället för 
skillnader. I det metodologiska arbetet används ett induktivt förhållningssätt, genom att empirin 
utgör utgångspunkten för studien, något som även går i linje med tillvägagångssätten inom 
fenomenologin (Szklarski, 2009). Då studien syftar undersöka individers upplevelser kring 
påverkan inom ett avgränsat område, leder det här till att studien samtidigt inspireras av en 
fallstudies design som vill undersöka ett specifikt fenomen (Denscombe, 2016). Vilket också 
kan ses inom fenomenologins ramar (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 
 
Fenomenologisk forskning bedrivs ofta genom öppna intervjuer för att fånga individers 
upplevelser, där individen får sätta ord på sina egna erfarenheter. Att fånga ungdomarnas egna 
upplevelser kring påverkansfenomen relaterat till vuxna är av vikt dels för att stärka ungdomar 
som grupp likväl som att det för vuxna kan bli enklare att underlätta för ungas påverkan. Att 
synliggöra upplevelser och erfarenheter är ett första steg mot förståelse för deras erfarenheter 
som förhoppningsvis kan bidra med främjande av deras rättigheter. Det går alltså inte att fråga 
andra än de berörda om hur saker upplevs utan det är de själva som vet bäst. Ett synsätt som 
också märks inom fenomenologin (Szklarski, 2009). I ett senare skede tolkar forskaren 
materialet och letar efter teman berörande essensen hos det undersökta fenomenet där syftet 
sedan är att beskriva dem (Bjurwill, 1995; Szklarski, 2009). De här sakerna gör att det ligger 
ännu mer i linje med studiens syfte att inspireras av fenomenologin eftersom syftet är att ta reda 
på ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter kring olika påverkansfenomen. Därmed är 
dessa typer av metoder passande för att besvara frågeställningar och syfte. 
 
8.1.1 Urval 
Studiens deltagare utgörs av fem ungdomar vilka är 16 eller 17 år. Tre av deltagarna är kvinnor 
och två är män. Alla går i årskurs två på gymnasiet och är bosatta i Västra Götalands län. De 
uppfyller därmed kriterierna för studien i egenskap av att de är ungdomar på 16 eller 17 år och 
bor i ovan nämnda län. Värt att nämna är också att deltagarna i studien har minst en förälder de 
har en nära relation till. Det här var inte något som var planerat från början att de skulle ha utan 
något som kom fram under intervjuernas gång.  
 
För att komma i kontakt med möjliga informanter kontaktades rektorn för en gymnasieskola i 
länet. Efter att ha fått skriftligt godkännande på att det är okej att fråga elever på den personens 
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skola om de vill delta i studien togs kontakt med en av lärarna. Läraren gav i sin tur ett tillfälle 
för författaren till studien att informera möjliga informanter om studiens upplägg, vad den 
handlar om och innebär samt fråga om någon var intresserad av att medverka. Här poängterades 
också att ett deltagande alltid är frivilligt och när som helst kan avbrytas i enlighet med de 
forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017). Dem som var intresserade efter 
presentationen uppgav sina kontaktuppgifter och en intervju bokades därefter in via telefon. 
Anledningen till det var att ungdomarna själva ville bli kontaktade på det sättet. Ungdomarna 
fick vid informationstillfället även ett informationsbrev angående studien. Det återfinns i sin 
helhet i bilaga ett. 
En av deltagarna kom att delta genom en gemensam kontakt. Denna person ansåg att studien 
verkade intressant och ville därför gärna delta i den. Tanken var att den intervjun skulle bli en 
pilotstudie för att testa intervjuguiden. Personen fick dock samma information och samma 
informationsbrev som övriga deltagare. Då inget behövde ändras utifrån pilotstudien eftersom 
intervjun gick över förväntan och ungdomen uppfyller samma kriterier som de övriga 
deltagarna, faller valet att ta med även den till studiens underlag. 
 
8.1.2 Empirisk datainsamling 
Då det är ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter kring fenomenet påverkan, relaterat 
till det utrymme vuxna ger dem som undersöks, är det av vikt att fånga just det. Därmed föll 
valet på att göra semistrutkurerade intervjuer som går mot att ett mer ostrukturerat håll. Det här 
i och med att det från början fanns en utarbetad intervjuguide med öppna frågor men där 
följdfrågorna anpassades till den enskilde informantens svar. Något som i sin tur behövs för att 
denna typ av intervju ska fungera tillfredställande (Denscombe, 2016).  
 
Intervjuguiden består av tre teman. De två första temana återfinns som rubriker till två 
frågeområden: Vad är viktigt att påverka? samt Hur kan vuxna underlätta för det ungdomar 
vill påverka? Det tredje temat, Strategier kopplat till ungas agens, fanns med genom hela 
guiden men var istället inbakad i de övriga två temana då strategierna är viktiga inom båda 
delar. Guiden består av tio huvudfrågor samt några inledande frågor. För mer information 
återfinns intervjuguiden i bilaga tre.  
 
Då en grund för examensarbetet vilar på deltagarnas egna aktiva deltagande och önskemål fick 
de själva välja om de ville göra intervjun på sin egen skola eller på högskolan där författaren är 
baserad. Med det här fanns även en bakomliggande tanke om att skapa trygghet eftersom 
känslan av trygghet är essentiell för att kunna öppna upp sig (Lantz, 2007). Det behövs därför 
trygghet för att kunna få en bredare bild av hur informanterna upplever fenomenet, så att ett 
djup kan nås i ämnet. Annars ökar risken för att missa viktiga aspekter gällande resultatet samt 
att resultatet blir missvisande och inte i enlighet med det som ungdomarna faktiskt upplever. 
 
Intervjuerna utfördes med en informant och en intervjuare vid varje tillfälle och kom att pågå i 
snitt 45 minuter. För att lägga grunden för ett gott klimat och främja förtroende samt trygghet i 
mötet med ungdomen presenterade intervjuaren först sig själv, berättade vad intervjun skulle 
handla om samt att det var frivilligt att besvara frågorna. Att göra det här menar Lantz (2007) 
bidrar just till en god grund för samtal mellan människor. Det poängterades även att det bara 
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finns rätta svar samt att det är deltagarens egna erfarenheter och tankar som är i fokus. Efter det 
fick informanten skriva under en samtyckesblankett. Blanketten finns att ta del av i bilaga två. 
Förhållningssättet från intervjuarens sida var att gå in med en öppenhet och en vilja att förstå 
informantens upplevelser relaterat till ämnet. Att sedan se sig själv som jämlik med studiens 
deltagare var en självklarhet. Samtalen spelades in med ljudupptagning i och med att materialet 
skulle kunna analyseras noga i efterhand. Det här för att kunna spegla det ungdomarna själva 
anser och minimera risken för efterhandskonstruktion av vad de sagt. Så att deras egna 
upplevelser blir dem som framträder, något även Denscombe (2016) tar upp som nödvändigt 
och som även betonas inom fenomenologin (Bjurwill, 1995). Ljudupptagningen bidrog även 
till att intervjuaren kunde vara närvarande under hela samtalet.  

8.1.3 Analysmetod 
Interpretative Pheno-menological Analysis, eller tolkande fenomenologisk analys är en 
analysmetod baserad inom det kvalitativa fältet och mer specifikt inom fenomenologin. 
Utgångspunkten för denna analys utgörs bland annat av att fånga informanternas erfarenheter 
så som de upplever dem samt vilken mening de ger åt fenomenet. Men också den mening som 
är implicit för dem (ibid). Hädanefter benämns metoden IPA. Metoden är utarbetad av de tre 
psykologerna Jonathan A. Smith, Paul Flowers och Michael Larkin. Användning av den här 
metoden passar då det är deltagarnas egna upplevelser som eftersöks samt när en djupgående 
analys gällande ett fenomen i en viss kontext syftar att göras (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 
Denna studie fokuserar på ungas egna upplevelser gällande fenomenet påverkan. Kontexten 
består utöver att de handlar om unga också av det utrymme de har i förhållande till vuxna att 
påverka. Ett djup gällande ungdomarnas upplevelser i ämnet är det som eftersöks varpå IPA är 
en analysmetod som passar studien. Just djupet har nåtts genom att göra semistrukturerade 
intervjuer kring tre teman gällande påverkan där fokus legat på informanternas egna berättelser 
kring fenomenet. Att intervjua få personer och sedan analysera intervjuerna på djupet är ett 
kännetecken inom IPA. Anledningen till det är att få deltagare rekommenderas för att forskaren 
ska kunna gå på djupet i det som undersöks. En stor del inom IPA handlar också om att tolka 
informanternas berättelser på ett sådant sätt att forskaren alltid är trogen deras egna berättelser 
och speglar deltagarnas åsikter och erfarenheter (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Något som 
även varit utgångspunkt för föreliggande studie. 
 
Då intervjuerna var gjorda lyssnades de först igenom en gång för att därefter transkriberas. Den 
transkriberade texten kom att utgöras av 59 sidor. Därefter lästes varje intervju enskilt för att 
spegla varje persons upplevelser. Förförståelsen sattes inom parentes för att det verkligen skulle 
bli deltagarnas egna upplevelser som skulle framträda vilket även Smith, Flowers och Larkin 
(2009) beskriver är en essentiell del av analysprocessen. 
 
Vid första läsningen av texten fördes inga anteckningar. Vid andra läsningen markerades och 
antecknades allt som var intressant och verkade betydelsefullt i relation till ungdomarnas 
upplevelser av påverkan. Att i början anteckna allt som kan te sig intressant är nödvändigt vid 
den här typen av analysmetod (Fejes & Thornberg, 2009). Inom IPA är det nödvändigt att först 
läsa varje intervju i förhållande till sig själv utan att blanda in andra deltagares upplevelser. Det 
här för att vara trogen varje informants berättelse (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Efter att ha 
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läst alla intervjuer enskilt och noterat allt som kan ha betydelse för studiens resultat blev nästa 
steg att läsa intervjuerna i förhållande till varandra, vilket således är nästa steg för IPA som 
analysmetod (ibid). Då fokuserades att hitta både det som stämmer överens mellan ungdomarna 
men också för att se vad som kunde skilja åt mellan deras upplevelser. Det mesta stämde dock 
överens mellan deras berättelser och deras historier hade främst gemensamma drag. I enlighet 
med fenomenologin låg fokus på essensen i den här studien, något som även Szklarski (2009) 
skriver är centralt inom ansatsen. Men då studien är inspirerad av fenomenologin och därmed 
inte behöver följa ansatsen till punkt och pricka hölls ögonen ändå öppna för att saker kunde 
skilja åt mellan informanternas erfarenheter. Att se till både likheter och skillnader är även 
något som återfinns inom IPA som analysmetod (Smith, Flowers & Larkin, 2009. Som 
resultatet kommer visa återfanns det ändå främst likheter angående ungdomarnas upplevelser 
av påverkan.  
 
Följande steg i analysprocessen utifrån IPA handlar om tolkning av materialet. Innan tolkningen 
tar avstamp har materialet analyserats enbart utifrån deltagarnas egna ord kring fenomenet. I 
nästkommande steg följer tolkningen av det hela. Att följa just dessa steg är det som 
kännetecknar IPA som metod (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Här framträder mönster i 
berättelserna utifrån den transkriberade texten vilket sedan tematiserades och kategoriserades. 
Först inom respektive intervju och sedan sattes fynden för alla intervjuer ihop under olika 
rubriker. Det lades ned mycket tid på att vrida och vända på vad som var tema, kategori, 
underkategori och så vidare. Den här processen tog ett antal veckor. Att vara noggrann och låta 
analysen få ta sin tid är något som kan stärka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
8.2 Metoddiskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens genomförande utifrån olika kritiska aspekter. Det hela 
avslutas med de etiska ställningstaganden som varit aktuella för studien. 

 
8.2.1 Trovärdighet 
Vid kvalitativa studier är det mer intressant att diskutera begreppet trovärdighet snarare än 
exempelvis validitet (Bryman, 2011). Det finns olika metoder för att diskutera just trovärdighet. 
En av dessa är utarbetad av Ulla Hällgren Graneheim och Berit Lundman (2004). I deras metod 
är trovärdighetsbegreppet ett övergripande sådant vilket i sin tur består av fyra 
underkomponenter: tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet samt giltighet. Sammantaget 
bildar de en helhet. Trovärdigheter som begrepp handlar, utifrån Graneheim och Lundman 
(2004), om hur tillfredställande de använda metoderna passar ihop med studiens syfte men 
också om hur trovärdiga resultaten är. Annat som diskuteras är om tolkningarna som gjordes är 
relevanta, är materialet giltigt och går det att överföra resultatet till andra sammanhang än det 
studerade? (ibid). Dessa olika delar inom begreppet diskuteras och redogörs det för under 
nedanstående rubriker med samma namn som de fyra delkomponenterna. 

8.2.2 Tillförlitlighet 
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De metoder studien använt sig av har gjort att frågeställningar och syftet om att bland annat 
synliggöra ungas upplevelser kring påverkan har kunnat besvaras. Studiens informanter är 
ungdomar som är 16 eller 17 år varpå just deras upplevelser kan anses vara representativa för 
fenomenet. Materialet har uppnått ett djup likväl som en bredd och dess innehåll är rikt. Det 
här beror dels på att ungdomarna öppnade upp sig och berättade frikostigt om sina upplevelser 
samt att intervjuerna gjordes till de olika temana behandlats uttömmande. Något som också 
ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna som hölls bestod av öppna 
frågor rörande påverkan och flera följdfrågor ställdes för att få grepp om meningen och 
innebörderna i det informanterna berättade. Just djupet i intervjuerna var det som fokuserades 
på eftersom en rättvis bild av ungdomarnas upplevelser av påverkan behövs för att kunna uppnå 
studiens syfte. Djupet kan sägas ha uppnåtts baserat på att temana i intervjuguiden behandlats 
från olika håll och flera följdfrågor ställdes alltid. Men också på grund av att alla ungdomar 
berättade öppenhjärtigt samt frikostigt om sina erfarenheter. Flera gånger frågade intervjuaren 
också om hon förstått informanten rätt för att säkerställa att missförstånd skulle uppstå. Något 
som också främjar tillförlitligheten (ibid). Att intervjuaren frågar om denne förstått 
informantens berättelser på ett sätt som informanten anser stämmer med sin egen bild av 
fenomenet minskar också missuppfattningar i resterande delar av studiens process. Vilket gör 
att studiens resultat visar på en så rättvis bild som möjligt gällande deltagarnas upplevelser. 
Något som är essentiellt för den här typen av forskning och behövs för att studien ska uppnå 
tillförlitlighet (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Något annat som implicit bidrar till studiens 
tillförlitlighet är att skapa ett tryggt och öppet klimat vid intervjutillfällena. Det här eftersom 
informanterna förhoppningsvis är benägna att berätta fritt om sina upplevelser då, vilket medför 
att materialet stämmer överens med deltagarnas egna erfarenheter. Hade de ej våga dela med 
sig hade bilden blivit felaktig (Kvale, 1997).  Därför lades stor vikt vid att skapa just ett 
främjande klimat. Som tidigare nämnt poängterades det för ungdomarna att det bara finns rätta 
svar och intervjuarens förhållningssätt gentemot informanterna var att gå in med en vilja att 
förstå deras livsvärld. Med anledning av att det empiriska materialet blev innehållsrikt och 
djupgående kan det antas att intervjuaren har lyckats främja ett gott samtalsklimat och en 
trygghet för informanterna vid samtalen. 
Gällande analysmetoden är den en utförlig sådan. Att analysarbetet utförts med största 
noggrannhet samt under flera veckors tid bidrar till att stärka resultatets tillförlitlighet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Metoden är även passande för fenomenologi som studerar 
individers upplevelser (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Något som en forskare inom 
kvalitativa ansatser behöver tänka på är vara medveten om sin egen förförståelse. Det här för 
att kunna sätta parentes kring den under processen så resultatet ej blir färgat av det här 
(Szklarski, 2009). Så har också varit fallet för denna studie. Alla deltagare har varit ungdomar, 
samtidigt kan det vara något helt annat att vara ung i dagens kontext gentemot då författaren 
var 16-17 år, eftersom villkoren ständigt förändras. Medvetenhet kring det har gjort det enklare 
att sätta parentes kring förförståelsen och ”göra sig ny” inför den livsvärld som framträder ur 
informanternas berättelser. Hela tiden har en öppen inställning och en nyfikenhet att ta reda på 
ungdomarnas egna åsikter och erfarenheter utgjort en grund. Risken finns dock alltid att 
författaren kan ha färgat materialet på något sätt. Trots att en medvetenhet finns med genom 
processens gång.  
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Att studien har genomförts på ett systematiskt sätt stärker dess tillförlitlighet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Det här har beaktats både vid insamling av empiri och genom 
analysprocessen. Den enda avvikelsen från det systematiska arbetet var att två deltagare ville 
intervjuas tillsammans, vilket var ett krav för medverkan från dem båda. Det här var något som 
gjorde dem trygga vid intervjusituationen, något som också Denscombe (2016) menar är 
nödvändigt vid empiriska datainsamlingsmetoder. Att de intervjuades tillsammans bidrog i det 
här fallet till att materialet blev omfångsrikt. Därmed anses det vara till fördel för studien att 
det vid det här tillfället gjordes avsteg från det systematiska arbetet. Mer om att två deltagare 
intervjuades tillsammans diskuteras även under rubriken ”Alternativa tillvägagångsätt”. 
 
Det finns en medvetenhet gällande att den bild som framträder kring det studerade fenomenet 
kanske inte kunnat fås. Det här kan påverka studien. Samtidigt har ett omfångsrikt material fåtts 
fram vilkas essenser också liknar varandra mellan ungdomarnas berättelser. Därför går det trots 
det att anta att resultatet är tillförlitligt. 
 
8.2.3 Verifierbarhet 
Användande av citat i resultatdelen främjar verifieringen av de tolkningar som gjorts vid 
analysen av materialet. Det bidrar också till en transparens kring hur empirin tolkats av 
författaren, något som i sin tur bidrar till att stärka studiens trovärdighet enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Något som även verifierar resultatet (ibid).  
 
8.2.4 Överförbarhet 
Studien vill bidra med en förståelse för fenomenet snarare än ett material som kan vara 
överförbart i många kontexter. Något som ofta också är syftet inom den fenomenologiska 
ansatsen (Szklarski, 2009). Det går därför enbart att anta att resultatet gäller med säkerhet för 
de medverkande ungdomarna i den kontexten de befinner sig i, med de ramar i tid och rum som 
det innebär. Samtidigt skulle säkerligen vissa delar av resultatet kunna överföras till ungdomar 
i en mer generell bemärkelse. Främst kan resultatet antagligen också ha viss giltighet för andra 
unga som växt upp med minst en närvarande förälder, vilken de känner förtroende för.  

8.2.5 Giltighet 
Materialet samlades in under våren 2018 och analyserades sedan under våren och försommaren 
2018 vilket gör att det anses vara giltigt och är relevant för studien. För att främja transparensen 
i studien finns intervjuguiden att läsa i bilaga tre där den återfinns i sin helhet. 

8.2.6 Reflektion om alternativa tillvägagångssätt 
De valda metoderna som använts för studien anses ha fungerat tillfredställande eftersom syftet 
och frågeställningarna kunnat besvaras likväl som att ett rikt material framträtt. Det finns trots 
det alltid saker som hade kunnat göras annorlunda. Studiens resultat är baserat på fem personers 
egna upplevelser av fenomenet. Vid första anblick kan det eventuellt tyckas lite med fem 
deltagare i en studie. Att ha fler informanter hade kunnat ge en bredare bild av fenomenet i och 
med att fler röster hade fått möjlighet ta plats (Denscombe, 2016). Resultatet kan sannolikt 
variera beroende på vilka, samt hur många, ungdomar som deltar. Något som även diskuterats 
under rubriken ”Överförbarhet” ovan. Dock rekommenderas det att ha mellan tre till sex 
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deltagare vid användande av IPA som analysmetod (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Analysen 
är en omfattande och djup sådan varpå det är att föredra ett mindre antal respondenter, annars 
kan kvalitén gå förlorad. Hade en annan analysmetod valts hade antalet deltagare kunnat ökas 
något. Å andra sidan hade djupet i resultatet minskat på bekostnad av det här vilket medför att 
det i så fall hade blivit en annan typ av studie (ibid). Samtidigt vore det intressant att ta reda på 
ungdomars upplevelser av fenomenet påverkan på ett bredare plan varpå en kvantitativ studie 
blir aktuell. Mer om det diskuteras under rubriken ”Fortsatt forskning”. För den här studien har 
det dock passat att just se till djupet av deltagarnas upplevelser. Relaterat till informanterna går 
det även att reflektera kring urvalet av deltagare, om det var dem som har en hög grad av agens 
och empowerment som var de personer som valde att delta i studien? Vilket då kan ha färgat 
resultatet. Som nämnt informerades deltagarna om studien och fick sedan välja om de ville delta 
eller ej genom att skriva namn och telefonnummer på en blankett för att sedan bli uppringda. 
Det kan vara så att det är personer med stark agens och empowerment som är dem som vill 
medverka i en studie som denna. Där blev min roll viktig i att bjuda in till medverkan och skapa 
tillit och trygghet. Ungdomarna fick möjlighet att ställa frågor och jag gick även runt och 
pratade med dem för att främja inkludering för alla. Då berättade två ungdomar att de ville delta 
men inte vågade göra det själva. Istället föreslog de att göra det tillsammans. Utan att ha 
samtalat med alla kanske dessa ej hade deltagit? Något som kan ha främjat ett något bredare 
urval. Det går att argumentera för andra tillvägagångsätt vid tillfrågande om deltagande. 
Exempelvis att slumpvis välja ut några som tillfrågas istället för att ungdomarna själva får 
frågan först. Slumpmässiga urval kan göra så variationen på deltagare ökar, dock behöver ett 
större antal informanter existera för att så ska ske (Denscombe, 2016). Samtidigt hade det gått 
emot studiens utgångpunkt gällande empowerment som förhållningssätt att utesluta vissa 
ungdomar redan från början. Det är ur deras egen önskan om deltagande som studien bottnar 
och deras vilja att delta behöver komma inifrån dem själva för att gå hand i hand med 
empowerment som förhållningssätt (Askheim, 2007). Som nämnt kan dock en större studie 
behöva göras där fler ungdomar får möjlighet att delta, vilket kan öka variationen angående 
informanter.  
 
En av intervjuerna gjordes, som tidigare nämnt, med två deltagare samtidigt. Det här var 
deltagarnas egna önskan och en förutsägning för deras medverkan i studien. Det går att 
argumentera för att intervjusituationen borde vara lika för alla deltagare. Att inte ha samma 
villkor som intervjuerna sker på kan medföra en svaghet för studien (Bryman, 2011). Samtidigt 
hade de andra deltagarna inget emot att bli intervjuade enskilt. I och med att det viktigaste vid 
intervjusituationen är att deltagaren känner sig trygg och vågar öppna upp sig (Denscombe, 
2016) anses det ej vara något negativt för studien att dessa deltagare intervjuades tillsammans. 
Snarare tvärtom. Det märkes att personerna var trygga med varandra vilket bidrog till att de 
vågade öppna upp sig snabbt. Något som i sin tur främjade resultatet. Så hade det varit ett 
vinnande koncept att göra alla intervjuer med två deltagare samtidigt? Svaret är antagligen nej. 
Det som är av betydelse är just tryggheten och tilliten som deltagaren känner vid 
intervjutillfället (Lantz, 2007). Att sätta ihop personer med någon de kanske ej vill delta i 
studien tillsammans med hade antagligen försämrat utgångläget för en givande intervju. Kanske 
hade det främjat resultatet om alla fick välja en person som de ville intervjuas med om de alla 
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hade varit bekväma med det. Med dessa aspekter i åtanke och att materialet blev rikt av de valda 
metoderna anses sättet som studien bedrevs på gällande insamling av data vara tillfredställande. 
 
 
 
8.2.7 Etiska ställningstaganden 
En reflektion kring etiken har funnits med genom hela processen kring studien. Det här är något 
som Gallagher (2009) benämner som en central del. Till att börja med behöver den som bedriver 
en studie ställa sig frågan om studien är värd att göras, om inte är det inte etiskt försvarbart att 
bedriva den (Alderson & Morrow, 2011). Av anledningen att studien bland annat kan bidra med 
att främja ungas påverkansmöjligheter och göra deras röster hörda gällande fenomenet 
påverkan anses det att studien är just värd att göras. 
 
Det finns fyra etiska huvudkrav som en studie behöver beakta för att anses ha god 
forskningssed. Dessa utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Information om dessa har getts både muntligen 
och skriftligen vid informerandet av studien samt vid intervjutillfället. Centralt rörande etik vid 
studier är att studien behöver förklaras på ett sätt så möjliga informanter förstår vad det innebär 
att delta, det här för att de sedan ska kunna ge informerat samtycke. Något som berör 
informationskravet. Informationskravet kan sägas vara uppfyllt då studiens deltagare fått veta 
studiens syfte, vad den går ut på och vad deltagande innebär både vid det första 
informationstillfället samt innan intervjuns start. De har även fått reda på att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan, att deltagandet är frivilligt samt att de kan välja att ej besvara vissa 
frågor. Rörande samtyckeskravet består det i att deltagarna utifrån informationen de fått om 
studien ger sitt samtycke att medverka i den. Något som de när som helst kan återkalla vilket 
de också vet om (Vetenskapsrådet, 2017). Samtycket gavs skriftligen innan intervjuns start, där 
godkände de även att samtalet spelades in via ljudupptagning. Då deltagarna är över 15 år kan 
de själva besluta om deltagande i studien och behöver inte vårdnadshavares underskrift 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och 
ingen obehörig ska kunna ta del av materialet (ibid). För den här studien yttrar det sig i att det 
ej ska gå att identifiera vem som deltagit i studien varpå en avidentifiering gällande uppgifter 
av personlig karaktär har gjorts. Inte heller platser och liknande tas upp utan beskrivs enbart 
mer generellt. Andra tänkbara uppgifter som skulle kunna avslöja vilka individer som deltagit 
har också anonymiserats i de transkriberade texterna samt i resultatdelen. Det här medför att 
vissa citat har uteslutits på grund av att de skulle kunna minska deltagarnas integritet. Samma 
gäller även för extra känsliga uppgifter, dessa citat är inte heller med i studien då det hade 
kunnat åsamka skada för deltagarna. Något som är av yttersta vikt att se till att så inte sker 
(Alderson & Morrow, 2011). Den data som samlats in har också förvarats så ingen obehörig 
kunnat få tillgång till den. Nyttjandekravet handlar i sin tur om att uppgifterna för studien enbart 
får användas till ändamål för studien och inget annat (Vetenskapsrådet, 2017), vilket uppfylls i 
föreliggande studie. Den insamlade datan har dessutom förvarats på ett säkert sätt vilket också 
stärker nyttjandekravet (ibid). 



20 
 

 
 
 
 
9 Resultat 
Under denna rubrik redovisas ungdomarnas upplevelser kring ämnet påverkan baserat på 
deras egna berättelser vid intervjutillfället. Texten är uppdelad utifrån de teman som sedan 
arbetats fram utifrån deltagarnas berättelser. Dessa är följande: Det som är viktigt att påverka, 
utrymme att påverka, strategier för påverkan, samspelet mellan ungdomen och den vuxne samt 
hur vuxna kan främja ungas påverkansmöjligheter. När citattecken används i citaten utgör de 
anföringsmarkörer, dvs de anger vad någon sagt eller tänkt, vilket i inspelningen hörs genom 
informantens intonation. Tecknen … betyder att deltagaren funderar en stund på det hen ska 
säga och med […] menas att antingen deltagaren eller intervjuaren har sagt något som ej tagits 
med i citatet innan texten åter fortsätter. 
 
9.1 Det som är viktigt att påverka 
På frågan om vad som är viktigt för ungdomarna att påverka är det samstämmiga svaret allt 
som rör dem i livet, från stort till smått.  
 

 
Mitt liv. Hur jag lever mitt liv. Liksom, vad jag gör och sånt. (R4). 

 
Asså det är mycket man vill påverka i livet. Nått som gynnar en själv också och 
många andra. (R2). 

 
Citaten visar att deltagarna upplever det som viktigt att få påverka sitt liv inom alla områden 
som de själva vill påverka. Den här åsikten är något som alla deltagare uttrycker och det bildar 
även första kategorin under temat. En av ungdomarna berättar även om det här angående 
kategorin: 
 

Man vill ju bestämma över sig själv liksom, det är inte kul att bli tillsagd att man 
inte kan göra någonting, att dom inte tycker att det är okej. (R5). 

 
Ungdomarna uttrycker att det är viktigt att kunna äga sitt liv. Att själva kunna välja vad de ska 
göra. Det här betyder inte att de inte lyssnar på vuxnas åsikter utan att de vill ha möjligheten att 
själva få bestämma och inse saker som ofta kan ske genom en dialog med vuxna, vilket berörs 
även i andra delar av samtalen (se rubrik  9.3.3 Konsultera vuxna). Möjligheten att ha ett val, 
att kunna bestämma över sig själv och att vuxna inte bestämmer över deras huvuden beskriver 
alla deltagare som centralt.  
 
9.1.1 Tre kategorier: Uttrycka åsikter, skolan samt fritiden. 
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Det finns även kategorier under temat. Dessa består av sådant ungdomarna specificerat som 
extra viktigt att få påverka. Den första utgörs av möjligheten att uttrycka sina åsikter. 
 

Ja, å säga mina åsikter, det är ändå verkligen någonting viktigt också, som jag 
skulle kunna bestämma över. Dom säger jag, och dom säger jag inte, för det kanske 
är dåligt och så vidare. Men det är liksom viktigt! (R2). 

 
Deltagaren poängterar betydelsen av att få möjlighet att uttrycka vad hon tänker och tycker. 
Sedan väljer hon aktivt vad hon talar om och inte men hon vill själv göra valet att få säga sin 
mening kring det som är aktuellt att bestämma över. 
 
 
Följande citat handlar om kategori skolan:  
 

Saken är, med skolan över huvud taget, det är inte så flexibelt liksom. Utan det är 
verkligen, du ska ha prov, du ska göra detta och detta. Och ibland har man ju 
inlämningsuppgifter och sånt och jag tänker att det skulle varit kul om man kunde 
ha lite mer flexibla lektioner. (R1). 

 
Att kunna påverka mer över skolans ramar är något som ungdomarna önskar. De anser det 
samtidigt som svårt och upplever det som en arena där vuxna sätter ramar för vad som får göras 
och inte, samt på vilket sätt. 
 
Nästa citat beskriver kategori fritid som ungdomarna anser är viktig att få påverka: 
 

…Bestämma lite mer om tider i skolan, för att hinna med sin fritidshobby. För 
skolan är ju en viktig del för framtiden men du måste ändå ha tid för att ha roligt, 
för att kunna ha någon mer hobby än att bara studera. (R3). 

 
Deltagaren beskriver nödvändigheten av att gå i skolan samtidigt som det behövs tid för annat 
på sin fritid vilket informanten anser är viktigt. Fritiden blir en nödvändig kontext att få 
bestämma över enligt alla deltagare och den sista kategorin på temat.  
 

För då känner man lite mer ”A nu fick jag inte göra det, då blir jag lite deprimerad” 
eller vad man ska säga. Lite såhär bitter. För har man en hobby som man tycker är 
rolig så vill man ju göra (den). Då vill man se till att få den gjort varje dag ungefär. 
Så ofta som det bara går i alla fall. (R3). 

 
Att få bestämma över fritiden kan påverka hur ungdomen mår och känner sig varpå det är 
essentiellt att få göra just det. Ungdomarna upplever alltså även här att vuxna har åsikter om 
deras fritid och inte alltid är så tillåtande som de skulle önska. Ungdomarnas erfarenheter vittnar 
om att det är behövligt att få besluta om saker både i skolan och på fritiden.  
 
9.2 Påverkansutrymmet relaterat till vuxna 



22 
 

Nästa tema utgörs av det utrymme ungdomarna anser att de har att påverkan i relation till vuxna. 
Dessa vuxna utgörs främst av föräldrar, släktingar, lärare och rektorer.  
 

Är det något stort, brett ämne så är det väldigt, väldigt svårt att dom ska ta det 
seriöst. Bara ”Det där kommer du inte lyckas med”. Dom kanske flinar åt en, lite 
såhär hånar åt dig. (R3). 
 
[…] På vissa lektioner. Vissa lärare kan inte.. Dom liksom ser oss bara som elever. 
Att vi ska lära och vi ska göra det på det här sättet. Och jag, om jag säger att ”Jag 
lär mig inte på det sättet, kan jag få göra på ett annat sätt eller kan du göra något 
annat”? Ibland bara ”Näe det är såhär”.(Att läraren säger det) Och det känns 
tråkigt att inte kunna göra någonting! (R4). 

Ungdomarna upplever att vuxna inte alltid tar dem på allvar. Speciellt inte när de har stora 
visioner som de vill genomföra. Ju större sak de vill påverka desto mer motstånd är det sannolikt 
att de möter. Det yttrar sig i form av hån eller att någon vuxen anser att den unga är oseriös, 
utifrån deltagarnas erfarenheter. Det kan också handla om att en vuxen ignorerar ungdomen. 
Det här medför svårigheter att påverka, i synnerhet mer avancerade saker på högre nivåer, vilket 
alltså innebär att vuxna begränsar ungdomarnas utrymme att påverka. Nästa citat exemplifierar 
det sistnämnda: 
 

Om jag vill bestämma typ, vi säger vår maträtt nästa dag. Så kanske det ”A visst 
det låter gott” typ. Bara som ett exempel. Det var ett litet ämne och enkelt att göra, 
så då kan dom ta det lite mer seriöst och på allvar. […] Sånt man har grepp runt. 
Liksom redan har handtaget till. Istället för något som du får klättra dig hela vägen 
upp för att öppna dörren till och prata. (R3). 

 
Informantens erfarenheter är att vuxna tillåter unga att påverka i frågor som inte anses särskilt 
svåra. De vet att den unga kommer klara av det. Krävs det mer av ungdomen blir det däremot 
en uppförsbacke som kan hindra dem från att få utrymmet att påverka utifrån de vuxna. Ju större 
sak som ungdomen vill bestämma över desto svårare att få möjlighet till det. Samtidigt anser 
ungdomarna att de oftast blir tagna på allvar och bemöts som personer som har något att tillföra. 
De anser samtidigt att deras föräldrar är bättre på att ta dem på allvar än andra vuxna och att de 
har större utrymme för påverkan hos föräldrarna.  
 

Mina föräldrar brukar diskutera saken eller så förklarar dom varför man inte kan 
få bestämma över det. Men andra vuxna kan ju vara liksom såhär ”Näe det får du 
inte göra”. Men oftast är det väl att man kan diskutera faktiskt. Komma överens om 
någonting. (R5). 

 
Jag har aldrig riktigt blivit mött med orespekt. Inte blivit mött med respekt. Tror 
jag, gällande om jag vill bestämma över någonting. Ja men det är viktigt att man 
är trevlig och så själv. (R4). 
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Deltagare fyra upplever sig bli mött med respekt av vuxna när hon vill påverka. Informanten 
går så långt att till och med säga att det alltid är så och det är hon den enda av de fem 
ungdomarna som anser. Informanten tror att det beror på hur hon själv är, att när hon bemöter 
någon med respekt blir hon i sin tur respekterad. Att notera är att samma deltagare i tidigare 
citat under rubriken ”Påverkansutrymmet relaterat till vuxna” berättar om en situation då hon 
ej tagits på allvar och där deltagaren ej fick utrymme att påverka för vissa lärare. 
 
Informant nummer två är inne på ett liknande spår som informant fyra rörande hur vuxna 
bemöter henne. På frågan om vilka hon anser sig bli tagen på allvar av när hon vill påverka 
lyder svaret: 
 

Framför allt vuxna och sen är det väl vissa i min ålder. Men sen är det väl mina 
vänner som inte tar allting på allvar heller. Men det e ju som sagt, det e ålder som 
räknas, eller…Ja! (R2). 

 
Vuxna tar inte alltid ungdomarna på allvar men samma sak anser ungdomarna gäller för 
personer i sin egen ålder. Det finns ingen som alltid tar dem på allvar. Med åldern utvecklas en 
seriositet vilket gör att vuxna trots allt tar ungdomen på allvar i större utsträckning jämfört med 
personer i deras egen ålder enligt ungdomarna. Något som främjar påverkansutrymmet. 
 
9.2.1 Betydelsen av ålder och mognad  
En kategori under temat  ”utrymme att påverka” handlar om ålder och mognad vilket i sin tur 
påverkar utrymmet att påverka. Ju högre ålder och mognadsgrad desto mer upplever studiens 
deltagare att de får påverka. 
 

När man blir äldre får man lite mer ansvar och göra lite själv. Dom (föräldrarna) 
kommer såklart säga till mig saker jag inte ska göra men om jag gör det ändå är ju 
upp till mig. (R4). 

 
När jag var mindre så brukade jag åka till, eller ja på lov och sånt, så fick jag åka 
till min farmor och farfar […] Min pappa pratar inte med dom så det var liksom 
enda gången jag fick träffa dom och så […] Och vissa gånger så ville jag inte åka 
för att jag hellre ville vara hemma, vara med kompisar och så. Fast nu när jag är 
vuxen, eller ja ”vuxen”, (poängterar att hon inte är riktigt vuxen än) så säger dom 
att ”Vill du åka dit så får du ringa själv, om du vill va där ett tag eller så”. (R5). 

 
Utifrån deltagardagarnas berättelser om utrymmet att påverka expanderar det med ålder och 
mognad, vilket utgör en kategori inom temat. I yngre ålder var deras utrymme mindre än vad 
det är nu. Ju äldre de blir och ju mer de visar att de kan bli litade på desto mer får de bestämma 
över sina egna liv.  
 

Det beror faktiskt på ålder också. Helt klart […] Men jag tror att äldre har 
erfarenheter av andra saker som vi tycker och tänker idag. Dom vet mycket mer. 
Det är kanske därför dom inte håller med?(R2). 
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Också den här informanten beskriver hur ålder inverkar på utrymmet att påverka men tillägger 
en aspekt av att det kan finnas en anledning till varför det är så. Det här synsättet är något som 
delas av övriga deltagare. De ser vuxna som personer som vet mer än de själva. Även om så 
kanske inte alltid är fallet?  
 
 
9.2.2 Åsikter om handlingsutrymmet 
Sista kategorin under temat utrymme att påverka för ungdomar i relation till vuxna utgörs av 
deras åsikter rörande fenomenet. Här återfinns kategorierna ”bäst att vuxna bestämmer”, 
”maktlöshet” och ”ingen kan tvinga mig”. Så länge ungdomarna får vara delaktiga i beslut som 
tas och har möjlighet att påverka sin situation anser de att vuxnas åsikter väger tungt, speciellt 
föräldrarnas. De förlitar sig på deras erfarenheter och förstår att det finns anledningar till varför 
de inte alltid får göra sådant de egentligen vill.  
 

Det är ju, man har alltid lärt sig under sin uppväxt att det är vuxna man ska lyssna 
på. Dom har alltid rätt. Även fast jag inte håller med i allting. Men dom har ju 
bredare kunskap och smartare tänkande i vad dom säger. Så jag kanske säger att 
ja ”Ah det är lugnt” medans det kanske är en jättedålig idé. Fast i mitt huvud så 
känns det smart. Så säger dom till mig ”Det där är ingen bra idé. Så får man tänka 
och så förstår man själv att det inte är en bra idé. Så jag lyssnar mest på dom. (R3). 

 
Alltså jag har väl lärt mig också från mina föräldrar att dom vet bäst. Och jag har 
märkt det också flera gånger när jag inte har följt vad dom har sagt, så vet jag att 
varenda gång jag har gjort fel och inte gjort som dom har sagt, så vet jag att det 
har oftast gått dåligt för mig. Vid olika tillfällen. Det händer ju inte ofta då, för jag 
gillar att lyssna på mina föräldrar för jag vet att dom kan, dom är lite visare än mig 
och dom har vart med om mer grejer än mig. (R1). 

 
Det ovannämnda gäller i de fall som de anser att de får vara med och påverka sina liv. Om inte 
blir upplevelsen en annan.  
 

Dom (vissa vuxna) har ju väldigt bestämt om att ”Såhär är det, så ska det va och 
du får inte göra det” och ja. Det känns, man känner sig lite maktlös! Men samtidigt 
förstår man att man inte, man kan ju liksom inte göra så mycket ändå. (R4). 
 

Citatet speglar erfarenheten av maktlöshet som kan infinna sig för informanten om 
förminskning sker eller delaktighet uteblir från den vuxne gentemot ungdomen. Oftast upplever 
studiens deltagare ändå att ingen kan tvinga dem till sådant de ej vill. Det handlar snarare om 
att de väljer att lyssna på vuxnas råd och ta till sig dem.  
 

Alltså de (vuxna), ingen kan tvinga mig till någonting jag inte vill heller så jag kan 
ju ändå bestämma över det. (R2). 
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Jag är ju inte 18 så mina föräldrar bestämmer ju, ”bestämmer” ju en del över mig. 
(R4). 

 
Deltagare nummer fyra menar i det här fallet att de vuxna är ansvariga för henne men de kan 
inte ytterst bestämma över henne. Informanten poängterar det hela genom att sätta citattecken 
i luften då hon säger ”bestämmer”. Deltagaren anser sig själv vara aktören i sitt eget liv. Vuxna 
har åsikter om vad som är bäst för ungdomen, samtidigt gör informanterna det yttersta valet om 
de ska lyda eller inte. Varpå de anser sig bestämma själva över sina liv. Även om de lyssnar på 
vuxna och oftast följer deras råd och åsikter.  
 
 
9.3 Påverkansstrategier 
Nästa tema i resultatet handlar om ungdomarnas strategier för att påverka sina liv i relation till 
vuxna. Temat består i sin tur av tre kategorier: tillitsskapande, uttrycka åsikter och konsultera 
vuxna. Nedan redogörs för dessa kategorier och de underkategorier som tillhör att uttrycka sina 
åsikter.  
 
9.3.1 Tillitsskapande 
Ungdomarna har sina strategier för att öka möjligheterna att få bestämma mer över sina liv. 
Den första av dessa är som nämnt tillitsskapande. Citaten nedan visar på hur tillitsskapande kan 
främja det som ungdomarna vill göra relaterat till sina föräldrar och att ungdomen använder det 
här som ett verktyg.  
 

Det har ju med tillit att göra.. Har dom en tillit, om dom litar på mig är det klart 
att jag får göra mer saker. Lite mer lösa tyglar. (R4). 
 
Det är för att dom känner att dom kan lita på mig liksom. Om man sköter allt som 
man gjort innan så känner dom väl att dom kan låta mig göra lite mer grejer sen 
liksom. (R5). 

 
Ungdomarna använder här sin handlingsförmåga, för att öka sitt handlingsutrymme. Deltagarna 
har genom sina strategier att skapa tillit ökat sitt handlingsutrymme angående påverkan.  
 

Min pappa sa det att när jag sa liksom ”Tack för att jag får åka” så sa han att ”Du 
får tacka dig själv liksom, för det är ju du som har förtjänat det liksom”. (R5). 
 

Deltagaren fick här åka på en resa utomlands enbart med vänner, vilket hon inte trodde att 
föräldrarna skulle gå med på. I och med att deltagaren visade att föräldrarna kunde lita på henne 
fick hon ändå göra det. Informanten hade därför, genom sitt aktörskap, ökat sitt 
handlingsutrymme. 
 
9.3.2 Uttrycka åsikter 
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En förutsättning för att kunna påverka något över huvud taget är att göra sin röst hörd i någon 
form. Vet ingen om vad ungdomarna anser kan ingen förändring ske och de har inte möjlighet 
att påverka sina liv.  
 

Jag säger ju det jag tycker och tänker. Ofta, väldigt högt ibland, så det nästan, mina 
vänner nästan skäms liksom, haha. Men jag tycker det är viktigt att säga saker högt 
liksom ibland, för, så dom andra vet liksom vad man ska tänka på mer och så vidare. 
(R2). 
 
Ja, vi skrev ett mail om det. Att vi tyckte att ”Det är ju redan bra där borta” och då 
kunde dom ju göra det bra här istället för att göra det jättebra där och dåligt åt 
oss. (R5). 
 

Det är viktigt för ungdomarna att göra sina röster hörda och påverka för att främja sina egna 
liv. Utan att berätta om vad de önskar händer ingenting. Därför är en betydelsefull strategi att 
just göra sin röst hörd och ju mer makt en person har som ungdomen berättar sin åsikt för desto 
större kan effekten av påverkan bli. 
 

Säger jag det liksom till någon ute på gatan så är det bara han eller hon som vet, 
men säger jag det till en större person så kanske hela världen vet det. (R2). 

 
Hur ungdomarna väljer att uttrycka sina åsikter skiljer sig åt beroende på tillfälle. Ibland intar 
de en mer försiktig approach och ibland sker en argumentation. Dessa två områden, försiktighet 
och argumentation, bildar underkategorier till att uttrycka sina åsikter. Följande citat utgör två 
exempel på ett mer försiktigt förhållningssätt. 
 

Det mesta tycker jag att jag får, i alla fall vara med och bestämma på. Sen så finns 
det vissa grejer som man får lägga upp lite snyggt när man ska fråga eller såhär, 
Hehe.. (R5). 

 
Och jag tror att, nä i vår familj så är vi väldigt såhär att vi vill förstå varandra. Det 
blir bra kommunikation när vi.. Ja det blir bättre på det sättet kan man säga. Det 
blir inte att jag blir väldigt rebell, rebellmänniska liksom utan jag blir bara, jag 
förstår och jag pratar ut och så. Vi är också väldigt öppna hemma så det kan säkert 
underlätta tänker jag. Att vi pratar. (R1). 
 

Informanten i citat nummer ett belyser hur ett aktivt aktörskap kan främja påverkan. Deltagaren 
lägger upp hur åsikterna ska föras fram för att öka möjligheterna att driva igenom det hon vill. 
Att försöka förstå varandra är en nyckel för påverkan och ett exempel på ett mer försiktigt 
förhållningssätt. Något som kommer tas upp mer i temat ”samspel”. Att istället argumentera 
för sin sak, om varför ungdomen borde få göra något, kan vara minst lika verkningsfullt som 
att inta en försiktig approach.  
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Ja men alltså om jag vill göra någonting som jag är rätt säker på att dom kommer, 
alltså säga nej till då. Då får jag liksom lägga upp ”A men jag kommer höra av 
mig, ni kan ringa när som” och sånt. (R4). 
 
Alltså om dom säger att jag inte får göra nånting och så kan jag ju liksom ändå 
argumentera för att jag vill göra det här och sånt. Så kan dom kanske ge sig någon 
gång. (R4). 

 
 
9.3.3 Konsultera vuxna 
Att höra med vuxna vad de anser om saker är en strategi som alla ungdomar använder sig av. 
De ser vuxna som en källa till kunskap och erfarenheter. Genom att fråga efter deras perspektiv 
behöver de inte göra om samma misstag själva.  
 

För jag är ganska ung och jag är tonåring. Jag vill göra spontana grejer och 
liknande men jag vet att föräldrarna kan bättre. Dom har gjort sina misstag redan 
liksom. Istället för att jag ska göra dom direkt, vad heter det, historien ska börja 
om och börja om hela tiden, så kan jag bara stoppa där och nu och bara förstå att 
”Ja så ska jag inte göra, det har mina föräldrar redan gjort och det gick inte bra 
typ”. Eller vuxna över huvud taget. (R1). 

 
En annan aspekt av att konsultera vuxna är när den unga vill påverka något men att det behövs 
hjälp för det. Då upplever ungdomarna att de ofta kan få hjälp av vuxna. Helt enkelt att de 
konsulterar vuxna för att påverka och förändra saker i sina egna liv. En vuxen kan då fungera 
som en katalysator för det ungdomen vill uppnå. 
 

Jag tycker inte att det är okej någonstans. Jag var inte otrevlig mot honom alls. Så 
ja, sa han det (mentorn) ”Vi ska lösa det här, vi fixar det”.[…] Dom tog upp det i 
klassen att, ja det som hade hänt då. Situationen, dom nämnde inga namn, men sa 
att ”man kan inte hålla på såhär” och sånt. […] Det kändes bra! Väldigt skönt att 
dom verkligen lyssnar och försöker göra någonting åt det. Det är väldigt, det är en 
trygghet! (R4). 
 
Och på det sättet kan man ta sig fram genom att prata också med föräldrarna och 
lärarna. Liksom att jag tycker om detta och detta och detta men inte tycker om detta. 
Vad skulle jag kunna bli då? Bolla med dom liksom. Om jag, vilka yrken jag tänkt 
mig och sen prata lite mer ingående på alla yrken. Vad man tycker är positivt och 
negativt med det. Ja det kanske är en strategi till att kunna sen, liksom få att ”Den 
här utbildningen vill jag gå på, det här yrket vill jag få sen”. Aa. (R1). 

 
Utifrån citaten framträder en bild av att ungdomarna ser vuxna som personer som kan hjälpa 
dem på olika sätt i livet. Främja det som de vill åstadkomma och det som de vill påverka 
gällande sina liv. Det här är också anledningen till varför de konsulterar dem i olika frågor. 
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9.4 Samspel mellan unga och vuxna  
En central del av resultatet utgörs av det som sker i samspelet mellan den unga och den vuxne, 
vilket är det fjärde temat. Det handlar inte enbart om att unga påverkar vuxna eller att vuxna 
främjar eller hämmar den unges påverkansutrymme. Handlingar är inte något som är isolerat 
till enskilda individer utan något som uppstår i samspelet mellan människor, visar studien. Hur 
den ena parten agerar påverkar den andra och vice versa.  
 

Det e väl pappa, jag bor ju med han nu. Å sen e det väl mest min farmor och farfar, 
dom är som mina föräldrar också liksom. Dom påverkar mycket i mitt liv. Samtidigt 
som jag påverkar mycket i deras liv. (R2). 
 

Studiens deltagare beskriver hur hon kan påverka dem hon anser är viktiga personer i sitt liv 
som hon samtidigt anser är de personer som har befogenhet att bestämma över henne. 
Informanten poängterar att det inte enbart är de vuxna som påverkar hennes liv utan det går 
båda vägar. Vilket kan tolkas som att det hela sker i ett samspel. Det är inte bara en persons 
beteende som spelar roll utan det som sker i samspelet har betydelse för hur utövande av 
påverkan kan ske, samt om det kan ske. 
 

Det är ju väldigt skönt att bli förstådd och att folk lyssnar då. Och att det ändå 
ligger i mig själv också, hur jag resonerar med folk och hur jag beter mig mot folk 
utöver att jag frågar om saker. Att jag ändå har visat att ja, jag kan vara värd det! 
(R4). 

 
Informanten för ett resonemang kring samspelets betydelse och att det är viktigt hur det här 
sker. Det påverkar, med andra ord, möjligheterna till påverkan.  
 
9.4.1 Kommunikation 
Samspelet påverkas av hur kommunikationen är mellan ungdomen och den vuxne. Därav utgör 
kommunikation en kategori till temat samspel. Beroende på det här kommer möjligheterna till 
påverkan antingen främjas eller minska. Studien visar på vikten av en god kommunikation från 
båda parter för att ungdomarna ska kunna utöva påverkan. 
 

Jag gissar att det är bra kommunikation mellan oss. Som gör att vi kan liksom, dom 
lyssnar på vad jag vill och dom, jag lyssnar på vad dom vill. Vad dom tänker och 
tycker om saker och det blir en slags agreement. (R1). 

 
Men det är viktigt att man får bestämma, det är klart men, man får lyssna på vad 
dom andra har att säga också, så att säga.[…] Ja man får komma emellan nånstans. 
Så det blir rättvist. (R2). 

 
En god kommunikation där båda parter faktiskt möts i en vilja att förstå varandra är främjande 
för ungas möjligheter till påverkan. Skulle den ena parten inte vilja förstå den andre uppstår 
inget möte och påverkansmöjligheten skulle gå förlorad. Citaten belyser goda exempel på vad 
som sker då båda parter möts med en vilja att beslutet ska gagna båda. Att båda är med och 
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påverkar beslutet som tas. Utifrån kommunikationen uppstår helt enkelt en kompromiss mellan 
vuxnas respektive ungdomarnas intressen.  
 

Men oftast så brukar det va liksom dom som kommer och säger att ”Ja vi kanske 
gjorde lite fel här”. Så får man liksom kompromissa och hitta på nått annat eller 
så. Det är bra att man kan prata, att dom kommer och säger att ”Det var vi som 
gjorde fel” liksom. Det är inte ofta vuxna gör så, liksom kommer till sina barn och 
säger ”Det var vi som gjorde fel”. Det känns bra att dom kan göra det! […] Då 
känns det ju mer som man själv kan komma och säga att ”ja det var jag som gjorde 
fel den här gången”. Dom visar liksom att det är okej att göra så. (R5). 

 
Det är inte enbart kompromisser som kan uppstå i samspelet mellan unga och vuxna. Det kan 
också främja beteenden som i sin tur kan ha positiv inverkan i framtiden. Både för 
kommunikationen men också för påverkansutrymmet. Kan vuxna erkänna sina brister kan den 
unga enklare göra det vid framtida scenarion. Det hela kan samtidigt skapa ökad tillit från båda 
håll. Tillit, som tidigare nämnt, är utifrån studien en faktor som främjar påverkan, vilket gör att 
det hela hamnar i en positiv spiral. 
 

Mina föräldrar har också förstått det att mm barn, ”Barn” som har så hårda regler 
och väldigt strikt. Det är dom som blir såhär att dom, kanske blir ansvarslösa och 
gör lite som dom vill senare i livet. Det är ju väldigt mycket med uppfostran och.. 
Om jag kommer till min mamma..eller pappa och vill bestämma över någonting, 
eller göra någonting så. Vi brukar mötas halvvägs. Ibland förstår dom mig och går 
med på det, ibland tvärt om. Men dom försöker alltid möta mig liksom. Det är 
samma med lärare och andra vuxna också. (R4). 

 
9.5 Hur kan vuxna främja? 
Det sista temat rör sig om det ungdomarna anser att vuxna kan göra för att underlätta för dem 
att påverka det som de anser viktigt. Något som kan öka handlingsutrymmet för ungdomarna. 
Deltagarna uttrycker att inkludering, guidning och en vilja att förstå dem är sådant som kan 
främja ungas påverkansprocesser. Dessa tre områden utgör även kategorierna under temat.  
 
9.5.1 Inkludering 
Att bli inkluderade innebär för ungdomarna att de blir tillfrågade om saker som rör dem samt 
att vuxna inte bestämmer över deras huvuden. En aspekt är också att vuxna måste ta dem på 
allvar och lita på unga. Om så är fallet främjar det påverkansmöjligheterna och 
handlingsutrymmet ökar. 
 

Dom måste ändå kunna ta en på allvar fast man är barn! (R3). 
 
Eller liksom fråga om, ”Vill ni påverka det här på nått sätt”. Som när dom, dom 
bygger om nått rum på skolan och så. Och då så fick vi såhär rösta, på några idéer. 
Tre idéer som elever har kommit fram till. Och det tyckte jag var bra att vi fick vara 
med och påverka det. Men, vissa andra ställen bygger dom bara om. Bestämmer 
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och skiter i att vi får va med och bestämma. Och då kan det vara svårt för vissa att 
komma fram och säga ”Kan inte vi få vara med och bestämma det här?”. (R5). 

 
Deltagaren upplever att vuxna bör ta unga på allvar och tillfråga dem om sådant som berör dem. 
Det underlättar mycket att vuxna själva frågar ungdomarna och bjuder in dem att delta i 
påverkansprocesser. Det kan nämligen vara ett stort steg för en ungdom att själv fråga vuxna 
om de får påverka saker. Av den anledningen har det en främjande verkan om vuxna inkluderar 
ungdomarna. Nedanstående citat berör tilliten som vuxna behöver ha till ungdomarna vid 
inkludering.  
 

”Men du skulle ju bli forskare” säger hon. ”Du skulle bli läkare, jag har förväntat 
mig detta”. Då blir det liksom såhär, där är det dålig kommunikation. Där har jag 
inte fått säga att ”Nä jag tycker om mer IT centrerat än natur just nu”. Och där 
kan det såklart bli lite att, dom äldre tänker jag, pensionärer och liknande, dom 
kanske ska ha mer tillit till oss tonåringar, för trots allt, IT är ju framtidens yrke 
kan man säga. […] Men dom måste liksom tro på oss och prata mer med oss om 
det tycker jag. (R1). 

 
Deltagaren trycker på vikten av att vuxna behöver känna tillit till unga. Unga har förmågor och 
kunskaper som behövs och vissa saker kanske inte äldre känner till? Varpå inkludering blir än 
mer av vikt. Kan vuxna och unga mötas i sina perspektiv kan det berika alla inblandade och 
ytterst fungera stärkande för ungas påverkansmöjligheter.  
 
9.5.2 Vilja förstå 
Att vilja förstå ungdomen är nästa kategori på temat hur vuxna kan främja ungas möjligheter 
att påverka. Känner sig ungdomarna förstådda upplever de att handlingsutrymmet ökar. En 
första del i att förstå någon är att lyssna på personen varpå just att lyssna på ungdomen är 
betydelsefullt. 
 

Jag och mina föräldrar har inte varit emot varandra så mycket utan det har varit 
mer att vi har förstått varandra kanske. Så det har inte blivit alltid att jag inte har 
fått bestämma eller något sånt utan jag har fått kompromissa med dom och höra 
vad dom tycker. (R1). 
 
Dom lyssnar ju, men det är inte säkert att dom tar in det! […] Det kommer liksom 
in i ena örat men försvinner i det andra liksom. Det är liksom, ibland är det svårt 
att dom ska lyssna. Dom sitter där och bara nickar eller bara ”a mm mm”. […] 
Det känns ju jobbigt för man vill ju att dom ska ta in det. (R2). 

 
9.5.3 Guida 
Som tidigare nämnt är en påverkansstrategi för ungdomarna att fråga vuxna i sin omgivning. 
Det visade sig att deltagarna i studien ofta söker guidning och råd från vuxna. Då handlar det 
främst om vuxna som de känner förtroende för, personer som de har en nära relation till. Det 
kan exempelvis handla om föräldrar, mor- och farföräldrar eller vissa lärare. Upplever 
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ungdomarna att de får stöd kan det utveckla dem och öka deras möjligheter att påverka sina liv. 
Något som ofta var fallet för studiens deltagare. 
 

Och då blir det såklart mycket enklare att kunna prata ut om grejer. Hon sitter och 
lyssnar och efter jag fått prata klart då säger hon lugnt och sansat ”Kan det bero 
på detta” eller ”Hur ska vi göra iordning för detta”. (R1) 
 
Men det är mer som att, va en ledare istället för en chef eller boss. Ledaren pekar 
åt olika håll men drar ihop allt och hjälper alla ungefär. Snabbt förklarat men.. 
Istället för chefen som säger ”Gör så” och så måste man lyssna. (R3). 

 
9.6 Sammanfattning av resultat 
Det ungdomarna anser är viktigt att påverka är allt som rör deras liv; att få ha en åsikt om det 
och att vuxna inte bestämmer över deras huvuden. De upplever att de inte alltid tas på allvar, 
speciellt inte om de vill påverka mer komplexa företeelser. Ändå anser studiens deltagare att 
det oftast fungerar att diskutera med vuxna och att de kan kompromissa. Resultatet visar hur 
ungdomarna är aktiva aktörer med strategier för att öka möjligheterna att få bestämma. Att söka 
vuxnas perspektiv är en av dessa strategier, vilken bottnar i att de själva uttrycker sina åsikter. 
Andra strategier handlar om att argumentera för sin sak eller att skapa tillit till sig själva från 
vuxna, för att på det sättet öka handlingsutrymmet. 
 
En grund i resultatet är samspelets inverkan på fenomenet, det här eftersom en handling inte 
är isolerad till en enskild individ. Ungdomar och vuxna påverkar varandras möjligheter att 
just påverka och hur kommunikationen mellan dem ter sig blir avgörande. Slutligen belyser 
studien att beroende på hur vuxna agerar gentemot unga så kan ungdomars möjligheter till 
påverkan antingen främjas eller inskränkas. Att bli inkluderade, tillfrågade och att vuxna vill 
sätta sig in i deras situation utgör exempel på främjande faktorer. 
 
 
10 Analys av resultat 
Under denna rubrik följer en analys av resultatet relaterat till tidigare forskning och studiens 
teoretiska ram. Att få möjlighet att påverka allt i sina liv, bli inkluderade och att både ungdomar 
och vuxna behöver kunna kompromissa utgör delar av resultatet. Så även att ungdomarna 
tillåts påverka i enklare saker i relation till vuxna men att påverkansutrymmet ibland kan te sig 
för snävt om det handlar om mer avancerade ting.  
 
10. 1 Att ha möjligheten att påverka allt 
Deltagarna i studien anser att det som är viktigt att påverka är allting i deras liv - från det lilla 
till det stora. De vill känna att de kan påverka sina liv, inte att vuxna bestämmer över deras 
huvuden. De kan ofta lyssna på vuxna men vill samtidigt kunna uttrycka sin åsikt, diskutera 
och kunna kompromissa, sålänge det finns utrymme för kommunikation och samtal. Det 
fungerar att ibland mötas halvvägs, vid andra tillfällen få sin vilja igenom och många gånger 
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upplever ungdomarna att vuxna har rätt i sin anledning till varför något ej kan genomföras. 
Något som kan relateras till Kapetanovic et al. (2017) studie där ett centralt resultat visar 
betydelsen av en adekvat nivå av autonomi för informanterna. Får ungdomen denna nivå i 
förhållande till sina föräldrar eller vårdnadshavare minskar risken för att de ska utveckla 
riskbeteenden såsom att röka, dricka alkohol, utöva mobbning eller ta droger. Resultatet 
angående att ungdomarna anser det viktigt att få möjlighet att påverka allt i sina liv kan även 
relateras till Tryggvasons (2018) forskning som visar på vikten av att känna delaktighet och 
inkludering kring det som sker för barnen. Tryggvasons (ibid) avhandling bidrar också med en 
bild kring att barn vill vara delaktiga i det som rör dem och att uttrycka sin åsikt på olika sätt, 
precis som för föreliggande studies ungdomar. Det kanske inte är så konstigt att det ungdomarna 
exemplifierar som viktigt att påverka dels är att ha möjlighet att säga sin åsikt, samt att få 
påverka inom skolan samt sin fritid. Eftersom det är där som mycket av deras liv utspelar sig. 
Att kunna uttrycka sin åsikt och få den beaktad är något som de alltid vill ha möjlighet till, 
oavsett kontext. Något som också bör främjas i förhållande till konventionen om barns 
rättigheter (Barnkonventionen, 2009).  
 
10.2 Utrymme att påverka i relation till vuxna 
Studiens deltagare upplever att det finns utrymme för dem att påverka saker som är enkla. Då 
blir de respekterade av vuxna. Deras erfarenheter är att med ålder och ökad mognadsgrad har 
deras möjligheter till påverkan blivit större. I fallen där det som de vill påverka utgörs av mer 
avancerade saker tas de trots det oftast inte på allvar. Då kan de känna en maktlöshet samtidigt 
som de delar en upplevelse av att ingen kan tvinga dem till något som de verkligen inte vill. 
Något som tyder på en stark agens (Prout, 2011) De är medskapare av sina liv, åtminstone i den 
utsträckning som det går i olika situationer. Då ungdomarna känner att det är viktigt att påverka 
allt i sina liv tenderar de att visa en hög grad av handlingsförmåga. Att vilja påverka det mesta 
i sina liv kan samspela med att ha en hög grad av handlingsförmåga utifrån empowerment som 
begrepp (Askheim, 2007). Men, det är alltså inte alltid möjligheterna finns för dem att göra det, 
vilket begränsar deras handlingsutrymme (Laverack, 2009). Handlingsförmågan är beroende 
av om ungdomen tror på sin egen förmåga eller ej (Starrin, 2009). Därmed kan det ses att i vissa 
fall tror ungdomarna på sig själv, i andra fall inte. Med andra ord kan graden av empowerment 
variera. Vid svårare saker att påverka försöker de inte ens förändra, något som kan bero på att 
de inte har bra erfarenheter kring det sedan tidigare, vilket är något som även (Askheim, 2007) 
diskuterar. Relaterat till det beskriver Hilppö et al. (2016) att agens kan anta fem olika former. 
De tre första stegen utgörs av att ha kunskapen som behövs för att påverka, att ha viljan och att 
både vilja påverka och ha kunskapen om hur det kan göras. De två sista stegen handlar om att 
ha viljan och möjligheten att utöva agentskapet samt det sista, att vilja, ha kunskapen och 
dessutom möjligheten att agera. Angående studiens resultat kopplat till de olika formerna av 
agens har ungdomarna ofta viljan att påverka, men inte alltid möjligheten att göra det, vilket 
utgörs av kategori två och tre. De vill påverka, ibland finns kunskaperna till det vilket gör att 
formen för agens blir kategori tre, ibland saknas kunskaperna, som i kategori två. Oavsett har 
de inte möjlighet att påverka vilket gör att deras agens därför hamnar i kategori två eller tre. 
När ungdomarna ej får utrymmet av vuxna att handla, då hindras ofta deras möjligheter till 
påverkan. Vid enklare saker får de som nämnt möjligheten att påverka och har ofta också 
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kunskaperna om hur, likväl som viljan, vilket gör att formen för agens angående enklare saker 
att påverka hamnar i kategori fem.  
 
Även om resultatet tyder på att ökade påverkansmöjligheter är att föredra visar det också att 
ungdomarna trots allt anser att de får vara med och besluta i många frågor rörande sitt liv. 
Speciellt utifrån familjen som kontext. Något som kan relatera till Kapetanovic et al. (2017) 
studie där ett centralt resultat visar betydelsen av en adekvat nivå av autonomi för informanterna 
i relation till sina föräldrar. Ungdomarna i föreliggande studie kan med bakgrund av att de får 
besluta om en hel del inom familjen som kontext, antas ha just en tillfredställande nivå av 
autonomi relaterat till sina föräldrar eller vårdnadshavare. Ändå kan det vara en fördel att de 
får ökade möjligheter att påverka. Rörande samhället i stort samt i andra kontexter kan det dock 
vara på sin plats att ytterligare främja ungdomars möjligheter till påverkan. Det är ingen 
omöjlighet att öka deras delaktighet, vilket Malones (2013) studie är ett exempel på. Personerna 
som där fick möjlighet att påverka sitt närområde var även yngre än föreliggande studies 
deltagare. Så att ungdomar som är 16 eller 17 år får ökat handlingsutrymme och ökade 
påverkansmöjligheter borde inte innebära något problem utan istället verka främjande för det 
samhälle de lever i eftersom dem som berörs av något är dem som är experter på sin egen 
situation (Freire, 1972, Malone, 2013). 
 
10.3 Ungdomarnas påverkansstrategier visar uttryck för mycket 
Resultatet visar att det är viktigt för ungdomarna att göra sina röster hörda, känna sig delaktiga 
samt kunna påverka sina liv. Ungdomarna använder sig av olika strategier för att påverka sina 
liv relaterat till vuxna. De arbetar aktivt för att upprätta tillit och de uttrycker sina åsikter. Att 
deltagarna aktivt använder strategier för att påverka är något som tyder på en stark 
handlingsförmåga eftersom handlingsförmågan består i individens agerande för att öka sin makt 
och delaktighet. Personer som vet sitt värde samt har verktyg att förändra är mer benägna att ha 
en större handlingsförmåga och därmed ha starkare empowerment (Starrin, 2009). Att de har 
strategier för att utöva påverkan visar samtidigt på ett starkt agentskap. Att ungdomarna 
använder olika strategier för att påverka ses som utövande av agens då agens handlar om att 
vara medskapare av sin värld (Markström & Halldèn, 2009; Prout, 2011; van Nijnatten, 2013). 
Att uttrycka sin åsikt kan ses som en faktor inom individuell agens, även om det sker i samspel 
med andra (Tryggvason, 2018). Studien visar dessutom att utövande av agens också görs i 
grupp och i ett samspel. Flera ungdomar kunde gå ihop för att påverka något som de ansåg var 
viktigt och som vuxna förfogade över. Det här märktes även i Markström och Halldèns studie 
(2009). Att ungdomarna agerade tillsammans för att påverka sina liv kan tolkas som ett uttryck 
för kollektiv agens då kollektiv agens handlar om agentskap som utövas i grupp (van Nijnatten, 
2013). Ytterligare en strategi för att påverka handlar om att faktiskt konsultera vuxna. Den 
vuxne kan ses som en källa till kunskap samt som ett redskap för att påverka viktiga saker i sina 
liv, ofta på grund av att ungdomarna anser att vuxna har erfarenheter som gör att det blir legitimt 
att be dem om råd. Det här tyder på att genom att utöva agens kan personer samtidigt lära av 
varandra och utvecklas, vilket även Tryggvason (2018) och van Nijnatten (2013) betonar.  
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Även här går det att analysera resultatet med hjälp av Hilppö et al. (2016) olika former av agens. 
Att deltagarna använder strategier för att påverka visar att de på många sätt har både 
kunskaperna och viljan att påverka, vilket utgörs av den tredje kategorin av agens (ibid). Nu 
försöker de också öka sina möjligheter till att göra så för att komma till den femte kategorin av 
agens. Med andra ord har de kunskaperna som krävs, de vill en viss sak, men det är ej ännu 
möjligt att påverka, vilket de arbetar för att kunna uppnå. Att ungdomarna har som strategi att 
ibland konsultera vuxna kan tyda på att ungdomarna har en vilja att göra något, samt att något 
är möjligt att utföra, alltså kategori nummer fyra (ibid), men att kunskap saknas vilket de kan 
söka hos en vuxen.  
 
En sista analys under den här rubriken sker angående ungdomarnas aktiva utövande av 
strategier som ett uttryck för att flytta fram sina positioner genom det de säger och gör. Vilket 
relaterar till teorin om det kritiska medvetandegörandet inom empowerment (Freire, 1972). 
Ungdomarna kan anses medvetna om sin situation och de försöker stärka sina möjligheter att 
påverka genom kommunikation och dialog. Genom att agera. Vilket är utgångspunkter för just 
det kritiska medvetandegörandet (ibid). Att utöva olika strategier för att främja sina 
påverkansmöjligheter kan också öka möjligheten till delaktighet.  
 
10.4 Ett gott samspel som grund för påverkan 
Samspelet som utgörs av det som har med kommunikation mellan människor att göra är något 
som är centralt i studien. Hur samspelet ter sig påverkar både handlingsförmågan och 
handlingsutrymmet för informanterna. Hur ungdomarna beter sig påverkar hur de blir bemötta 
och tvärt om. De exemplifierar även att det inte går att utöva någon typ av påverkan om den 
andra parten stänger dem ute. Därför är samspelet en nyckelfaktor för påverkan. Att bli 
inkluderad eller utesluten från att påverka handlar även om delaktighet, eller avsaknaden av 
det. Något som relaterar till empowerment där delaktighet är centralt (Freire, 1972). Med 
anledning av det är samspelet en betydande del för någons delaktighet och empowerment 
utifrån studien. En individ behöver även vara öppen mot sin omvärld för att få ut det mesta av 
agensen. Likväl behövs möjligheten att utöva sin agens (Hilppö et. al., 2016). Samspelet är 
något som den här studien visar utgör en sådan möjlighet. Om den ena parten inte möjliggör 
påverkan blir det omöjligt eftersom påverkan alltid sker i förhållande till andra. Van Nijnatten 
(2013) talar om interaktiv agens, att agens alltid sker i samspel med omvärlden. Ungdomarna 
utövar sin agens i samspel med vuxna och beroende hur deras dialog är kan deras agens främjas 
eller hämmas. Agens utvecklas som nämnt när utrymme finns att påverka samtidigt som vissa 
ramar finns (van Nijnatten, 2013). Ungdomarna ansåg att om de bemötte vuxna  på ett bra sätt 
så kunde de oftast bli bemötta likvärdigt tillbaka. Till stor del verkar deltagarna därmed befinna 
sig under omständigheter som främjar deras agens. Det här är något som främst gäller i 
förhållande till deras föräldrar eller vårdnadshavare. Tryggvason (2018) tar upp att förhållanden 
som ett gott samspel utgör, kan stärka någons individuella agens. Dels får individen utlopp för 
sin röst likväl som att personer kan lära och utvecklas via varandra. Gruppkonstellationer, vilket 
samspelet mellan unga och vuxna kan liknas vid, har därmed potential att främja ungdomars 
agens. Det kan givetvis också hämma den. Resultatet tyder dock på att de vuxna som är i 
ungdomarnas närhet ofta kan främja den.  
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Att kunna kompromissa och vilja förstå varandra samt vara lyhörd inför vad den andra säger är 
essentiellt för påverkan enligt ungdomarna. Påverkan sker alltid i samspel med andra varpå en 
dialog med god kommunikation är nödvändig. Både agens och komponenterna 
handlingsförmåga samt handlingsutrymme stärks samt utvecklas av det här (Starrin, 2009; van 
Nijnatten, 2013). Relaterat till Kaptetanovic et al. (2017) studie minskar god kommunikation 
mellan vårdnadshavare och ungdomar risken för riskbeteende. Ungdomarna i föreliggande 
studie upplever att de har en god kommunikation med minst en av sina föräldrar. De får även 
besluta en hel del inom familjens ramar. Baserat på det kan de antas ha en tillfredställande nivå 
av autonomi relaterat till vårdnadshavarna. Vilket också minskar riskbeteenden. Att ha en 
adekvat nivå av autonomi relaterat till sina föräldrar var något som hade central betydelse för 
det här (Kapetanovic et. al., 2017).  
 
10.5 Dags för vuxna att främja påverkansutrymmet  
Att ungdomarna själva uttrycker vad de anser är viktigt för vuxna att tänka på för att de ska ha 
ökade möjligheter till påverkan kan ses som ett uttryck för både agens och frigörelse från 
förtryck i enlighet med empowerment. Det här eftersom de agerar för att flytta fram sina 
positioner och aktivt handlar för att åstadkomma det (Freire, 1972; van Nijnatten, 2013). Nu är 
det vuxnas tur att främja deras möjligheter till påverkan. Görs det här kan det öka både 
handlingsförmåga , handlingsutrymme och främja agens. Ungdomarna i studien berättar vad 
vuxna kan göra för att främja deras påverkansmöjligheter, det handlar om att inkludera, vilja 
förstå och finns där för att guida dem. Dessa tre saker kan både öka handlingsutrymmet och 
främja delaktigheten relaterat till empowerment (Askheim, 2009; Starrin, 2009). Att bli 
inkluderad kan också främja någons agens (Tryggvason, 2018). Med tanke på Kapetanovic et 
al. (2017) studie är det nödvändigt för ungdomar att kunna påverka sina liv. Att ha för snäva 
möjligheter till påverkan har en negativ inverkan och unga kan börja med riskbeteenden. Något 
som får konsekvenser för både individen och samhället. Därmed är det en nödvändig uppgift 
för vuxna inom olika fält och nivåer att främja påverkansutrymmet för ungdomar. Relaterat till 
maktaspekten inom empowerment tjänar alla i ett samhälle på att en minoritetsgrupp stärks 
(Laverack, 2009).  Det finns med andra ord ingenting att förlora på att öka möjligheterna för 
ungdomar att påverka.  
 
 
11 Diskussion 
Som rubriken antyder förs här en diskussion kring resultatet. Fokus ligger på om ungdomars 
potential används i tillräcklig omfattning, vad konsekvenserna kan bli om det här inte görs och 
vad ökade påverkansmöjligheter skulle kunna innebära, både för individen, gruppen och 
samhället. Förslag på fortsatt forskning inom fältet samt den betydelse resultatet kan få tas 
också upp. 
 
Resultatet visar tydligt hur viktigt ungdomarna anser det är att ha möjlighet att påverka allt i 
sina liv. De är aktiv aktörer som använder olika strategier för att utöva påverkan vilket tyder på 
en stark agens och handlingsförmåga (Askheim, 2009; van Nijnatten, 2013). Då 
handlingsförmågan, som tidigare nämnt, är en av komponenterna inom empowerment 
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(Askheim, 2009) främjas därmed ungdomarnas empowerment. Det visade sig att vuxna både 
kan främja och försvåra deras möjligheter till påverkan. Beroende på i vilken riktning det sker 
innebär det att både samhället och individerna i det påverkas. Något som diskuteras under 
nästkommande två rubriker, dels i termer av vad konsekvenserna kan bli om vuxna misslyckas 
med att ge unga det påverkansutrymme som de har rätt till, dels vad som kan ske om vuxna kan 
införliva barns rättigheter i större utsträckning vilket stärker ungdomars möjligheter att påverka. 
 
 
 
11.1 Outnyttjade potentialer? Vad får det för konsekvenser? 
Något som framkom i studien är som tidigare nämnt vikten av att få möjlighet att påverka allt 
i sina liv. Deltagarna beskriver hur vuxna inte alltid tar dem på allvar och speciellt inte när det 
rör sådant som kan te sig svårare att påverka, med andra ord sådant som det krävs mer för att 
förändra. Vissa ungdomar uttryckte ändå en vilja att förändra saker på ett större plan. Då det 
här skedde ansåg de att de ofta blev förlöjligade. Andra deltagare upplevde, baserat på tidigare 
erfarenheter, att det inte var någon idé att ens försöka påverka saker som de ansåg verkade mer 
avancerade. Samtidigt är de som är berörda av något dem som är experter på sin egen situation 
(Freire, 1972). Med utgångpunkt i det samt att ungdomarna gärna vill påverka sådant de anser 
viktigt är frågan om deras potentialer tas tillvara? Att vuxna kanske bemöter unga på ett sätt 
som gör att deras vilja till förändring och påverkan stagnerar. Vad får det för konsekvenser för 
ungdomarna och för samhället? Det blev tydligt att de flesta av deltagarna slutade med att 
försöka påverka sådant som tedde sig mer avancerat. Men vad händer med ett samhälle vars 
individer systematiskt blir nedtryckta på ett sådant sätt? Ungdomarna beskrev hur en maktlöshet 
kan infinna sig för dem när de ej blir tagna på allvar. Att inte bli erkänd för det man vill kan ge 
konsekvenser både på sikt men också i en nära framtid. Kapetanovic et al. (2017) studie kan ge 
ett exempel på hur för hård kontroll och för lite delaktighet rörande ungdomar ökar 
möjligheterna till riskbeteende vilket samtidigt ökar exkluderingen i samhället. Studien var 
gjord i relation till barn och vårdnadshavare. I föreliggande studie tar ungdomarna upp mycket 
om påverkan i relation till sina vårdnadshavare men också andra vuxna. Katepanovic et al. 
(2017) studie skulle möjligtvis också kunna appliceras på andra vuxna som har någon typ av 
relation med ungdomar. Blir utrymmet att påverka för litet, om kontrollen från vuxna blir för 
stor skulle kanske riskbeteende kunna öka även inom andra kontexter än familjen? För känslan 
av maktlöshet kan inverka negativt och bidra till en negativ spiral gällande exkludering och 
utanförskap.  Om individer och grupper inte blir inkluderade i det samhälle de lever i, både i 
det lilla och det stora, hur ska personer någonsin bli aktiva medborgare som sedan främjar 
samhället? Istället kan det här bidra till utanförskap vilket är något som har en negativ inverkan 
både för enskilda individer, grupper och samhället (Wilkinson & Pickett, 2011). Resultatet visar 
att ungdomarna upplever att handlingsutrymmet i vissa fall är för begränsat. De skiljer sig åt 
gällande hur de hanterar det, vissa har till följd av det fått minskad handlingsförmåga vilket ses 
i förhållande till uppgivenheten som de känner. Andra har fortfarande kvar upplevelsen av att 
det är möjligt att förändra och påverka. Att förändra och att påverka är två aktioner som hänger 
ihop, att främja något eller båda av komponenterna kan öka ungdomarnas möjligheter till 
påverkan och främja deras intressen. Att ge dem ökad makt minskar inte vuxnas makt (Freire, 
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1972; Laverack, 2009). Vi vet alltså att det innebär risker att exkludera grupper i samhället. Att 
begränsa ungas handlingsutrymme och inte låta dem påverka och göras delaktiga i det som 
berör deras liv strider även om konventionen om barns rättigheter (Barnkonventionen, 2009). 
Det här är ett scenario som kan inträffa, lyckligtvis finns det andra möjliga riktningar som 
framtiden röra kan sig mot. Studien kan, utifrån ungdomarnas egna berättelser, ha potential att 
bidra med en ljusare syn på framtiden om dess resultat används i praktiken. 
 
 
 
11.2 Vad kan ökade påverkansmöjligheter innebära? 
Studien visar delvis att ungdomarna anser att vuxna respekterar dem i det flesta fall. Men det 
finns undantag angående det här. Nämligen när det handlar om saker som av ungdomarna anses 
svårare, saker som kan handla om stora beslut som påverkar många och som det tar tid att driva 
igenom. Det kan hända att de inte ens försöker sig på att påverka eftersom det upplevs som 
omöjligt utifrån tidigare erfarenheter relaterat till vuxna, vilket det finns exempel på under förra 
rubriken. Vad skulle kunna hända om vuxna gav ungdomar större möjlighet att påverka det de 
anser är viktigt? Om de gjordes delaktiga inom olika områden? Vad händer om personer tillåts 
vara delaktiga i det som berör dem? Sannolikheten är stor att förändringen skulle gå i en positiv 
riktning. En grund inom empowerment visar att när individer och grupper ses som kapabla att 
göra saker, att de har förmågor som är värdefulla, då ökar också sannolikheten att de använder 
dessa. Något som bidrar till en positiv spiral (Freire, 1972; Askheim, 2009). Om personer ses 
utifrån ett sådant perspektiv händer något med individer och grupper vilket i förlängningen 
också främjar samhället (Laverack, 2009). Allt hänger med andra ord ihop och samspelar. 
Notera att det handlar om att vuxna borde ge ungdomar ökade påverkansmöjligheter. Det rör 
sig inte om någon påtvingad form. Att tvinga någon till delaktighet motverkar syftet. Det skulle 
helt strida emot både barns rättigheter (Barnkonventionen, 2009) och empowerment som 
perspektiv (Freire 1972; Starrin, 2009). Det ska vara frivilligt. Precis som ungdomarna själva 
uttryckte, det ska ges möjlighet att påverka allt i sina liv vilket dessutom kan främja deras 
handlingsutrymme. Som nämnt är handlingsutrymmet en komponent inom empowerment och 
därmed innebär ökade möjligheter att påverka att individer och gruppers empowerment ökar 
(Askheim, 2009). 
 
Att något innebär att påverka på högre nivåer eller i större skala är inget som bör avskräcka 
vuxna från att göra ungdomar delaktiga. Det är ingen omöjlighet att påverka mer avancerade 
saker. Snarare tvärt om. Ju större det som påverkan gäller desto större effekt skulle kunna 
uppnås och desto viktigare blir delaktigheten för ett tillfredställande resultat, vilket Malones 
(2013) studie visar på. Barn i olika åldrar gjordes där delaktiga i hur ett nytt område i en stad 
skulle planeras för att de skulle trivas där samt använda området. Projektet gav möjlighet till 
delaktighet och reella påverkansmöjligheter från start till slut vilket medförde att barnen fick 
ett område att nyttja på ett sätt som de verkligen hade behov för. Studien ger ett exempel på ett 
tillfälle där handlingsutrymmet var digert. Insatser och åtgärder rörande ungdomar i samhället 
skulle förmodligen bli både effektivare och mer meningsfulla om de berörda tillfrågades om 
deltagande och gavs möjlighet att påverka. Det är med andra ord inte bara ungdomarna som 
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skulle få fördelar av ett ökat utrymme att påverka utan även vuxna och samhället i stort. Att få 
ökade möjligheter att påverka kan samtidigt bidra med att stärka ungdomar som grupp i 
samhället. Ur ett individuellt perspektiv kan främjandet av ungdomars möjligheter att påverka 
också stärka agensen. Delaktighet och kommunikation är nämligen något som stärker en 
individs agens (van Nijnatten, 2013). Båda dessa komponenter borde främjas vid ökade 
påverkansmöjligheter. Därmed kan en ökad delaktighet men också kommunikation främja en 
persons agens likväl som en grupps kollektiva agens om möjligheterna att påverka sker för fler 
ungdomar samtidigt. Även handlingsförmågan inom empowerment kan stärkas genom ökad 
delaktighet och kommunikation (Freire, 1972). Med andra ord kan flera fördelar på olika nivåer 
ske om ungdomar ges ökade möjligheter att påverka sådant de själva vill.  
11.3 Fortsatt forskning 
Studiens resultat kan bidra med en bild av de deltagande ungdomarnas egna upplevelser kring 
fenomenet påverkan sett till vuxna som kontext. Resultatet visar bland annat vad ungdomarna 
anser är viktigt att påverka och vad vuxna kan göra för att främja deras möjligheter till påverkan. 
Likväl spelar samspelet och kommunikationen mellan ungdomen och den vuxne stor roll för 
utfallet gällande möjligheterna att kunna påverka sina liv. Studien belyser även de strategier 
ungdomarna använder för att påverka. Föreliggande studie har fokuserat på att få en förståelse 
för fenomenet på ett djupare plan. Istället för ett stort antal deltagare har studien riktat in sig 
mot ett färre antal för att utforska individernas egna upplevelser kring fenomenet utifrån deras 
erfarenheter så som de ter sig för dem. Därav låg öppna frågor som bas för intervjun. Då det 
hittats sparsamt med studier kring vad barn och ungdomar anser är viktigt att få påverka anses 
det relevant att fortsätta forskningen inom det ämnet relaterat till det barn- och 
ungdomsveteskapliga fältet. Vid fortsatt forskning på området vore det intressant att undersöka 
hur fenomenet ser ut i ett bredare perspektiv. Eftersom studien enbart haft ett mindre antal 
deltagare vore det intressant att se hur fenomenet ter sig i större skala. Därmed är det önskvärt 
att exempelvis genomföra en kvantitativ studie. Intressant vore att samla in underlag från olika 
målgrupper som existerar inom gruppen ungdomar. Speciellt med tanke på att den här studien 
har fokuserat på ungdomar som grupp i bred bemärkelse. Att undersöka om det finns likheter 
och skillnader rörande upplevelser för olika grupper vore en intressant aspekt. De olika grupper 
som en sådan studie kan ha i åtanke kan exempelvis röra sig om ålder, bakgrund, könsidentitet 
samt om personen bor i storstad eller på landsbygden. Det här hade kunnat ge en mer holistisk 
bild över fenomenet. 
 
Vi håller oss kvar vid ämnet kön. Alla deltagare, oberoende av kön, anser väldigt lika om saker 
i den här studien. Både de unga kvinnorna samt de unga männen beskriver liknande erfarenheter 
angående sina upplevelser av påverkan. Det tenderar exempelvis inte att spela någon roll för 
dessa deltagare vilket kön de har i förhållande till vilket utrymme de har att påverka. Också 
Tryggvasons (2018) resultat visar att det inte existerar några skillnader mellan tjejer och killars 
upplevelser angående grad av påverkan. I hennes studie baserades resultatet på ungdomarnas 
egna uppskattningar. En kritisk tanke var att uppskattningarna kunde bidra till en skev bild av 
hur läget faktiskt är. Anledningen till det beror på att könstillhörighet både traditionellt och 
fortfarande är förenat med olika förutsättningar och villkor (Thomsson & Elvin Nowak, 2012). 
Vad det innebär att påverka i hög grad respektive låg grad skulle kunna skilja mellan könen. 
Därmed skulle individerna i studien subjektivt kunna anse sig ha en hög grad av delaktighet, 
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medan det objektivt kanske inte skulle vara fallet? Då föreliggande studie bygger på tolkningar 
av ungdomarnas egna upplevelser, kan det på ett sätt stärka teorin om att utrymmet att påverka 
inte skiljer mellan könen. Men, med tanke på att underlaget baseras på fem deltagare behövs 
mer forskning kring ämnet innan slutsatser kan dras. Med stor sannolikhet kan det ändå vara så 
att påverkansutrymmet kan skilja mellan könen.  
 
Då studier visar att artikel 12 i konventionen om barns rättigheter är den svåraste att införliva 
(Englundh, 2009) existerar ett behov av att forska vidare kring vad som fungerar i praktiken 
gällande utövande av påverkan. Speciellt då den här studien visar att ungdomar vill ha möjlighet 
att påverka allt i sina liv. Att gå emot ungdomarnas vilja att påverka, att ej göra dem delaktiga 
i det som de anser är viktigt i sina liv är att gå emot barns rättigheter i förhållande till 
barnkonventionen (Barnkonventionen, 2009). Den här studien har resulterat i en del saker som 
ungdomarna anser att vuxna kan göra för att underlätta deras delaktighet och 
påverkansmöjligheter. Att bli inkluderade, tagna på allvar och att vuxna har en vilja att förstå 
ungdomen är exempel på det.  Då studien är gjord i liten skala vore studier som angriper 
problemet i större skala en möjlighet att ta reda på mer kring det här. Att även göra 
undersökningar utifrån exempel där vuxna ger barn och ungdomar möjlighet att påverka större 
saker i samhället för att ha som underlag för andra som vill arbeta på likartade sätt kan vara ett 
annat exempel. Något som liknar Malones (2013) studie om ett samhälle i Australien där barn 
var delaktiga under hela processen vid nybyggnationen av ett område. Forskning hittades främst 
inom kontexten förskolan, sedan skolan. Så fortsatt forskning kan röra sig mer inom områdena 
samhället eller familjen. Men också fritiden. Vilket ungdomarna i föreliggande studie ansåg 
som angeläget att påverka. Till sist kan fortsatt forskning även handla om hur ungdomar skulle 
kunna främjas i att känna att det är möjligt att påverka saker som i nuläget anses svåra. 
Motiverat utifrån att den här studien visade att deltagarna ansåg att det inte var någon idé att 
påverka annat än saker som de upplevde som enkla. Vad hade gjort att de fick känslan av att 
det går att förändra även på högre nivåer? Hur kan samhället verka för att öka det här? 
 
Att få ökade kunskaper om den forskning som föreslagits kan både bidra till att främja barn och 
ungdomars agens, ge dem utrymmet att handla samt öka deras handlingsförmåga vilket går i 
linje med empowerment som begrepp. Det här skulle i teorin både främja individerna samt 
skapa samhällsmedborgare som främjar samhället. Eftersom delaktighet och inkludering bidrar 
positivt för både individer, grupper och samhällen. Vi vet riskerna med exkludering och 
utanförskap (Kapetanovic et. al., 2017; Madsen, 2006; Wilkinson & Pickett, 2011) därför är 
barn och ungas rättigheter, delaktighet och påverkansmöjligheter essentiella områden att 
fortsätta främja.  
 
11.4 Vad kan resultaten få för betydelse? 
Det finns flera betydelser som studiens resultat skulle kunna få. Forskningen kan få relevans 
genom att vara ett medel för ungdomars röster att nå ut i samhället gällande påverkan som 
fenomen. Eftersom ungdomarna själva fått berätta om sina upplevelser, bland annat kring vad 
som är viktigt att påverka samt hur vuxna kan främja deras möjligheter till påverkan, kan 
resultatet bidra med att främja ungdomar på ett individuellt plan men också ungdomar som 
grupp samt samhället i stort. Stärks ungas villkor skulle nämligen jämlikheten i samhället kunna 
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öka. Ett samhälle som tar hänsyn till ungdomars åsikter och främjar deras agens, 
handlingsförmågor och handlingsutrymmen skulle sannolikt också skapa medborgare som är 
engagerade. Förutsatt att resultatet tas tillvara. Att inte agera för att främja barns rättigheter och 
möjligheter att påverka kan istället bidra till exkludering och utanförskap (Madsen, 2006; 
Quennerstedt, 2010). Att kränka antingen enskilda individer eller ungdomar som grupp bidrar 
till förminskande av deras röster, försvagar deras agens och handlingsförmåga vilket får motsatt 
effekt och kan öka dessa personers riskbeteende. Något som påverkar både individer och 
samhället negativt (Kapetanovic et. al., 2017; Wilkinson & Pickett, 2011). Resultatet visar 
tydligt att ungdomar vill ha möjlighet att påverka allt i sina liv och en betydelse resultatet kan 
få är att fler forum skulle kunna skapas för att genomföra det. Speciellt med tanke på att det är 
på vuxnas axlar som det här ansvaret vilar eftersom de är skyldiga att främja barns rättigheter 
(Barnkonventionen, 2009). Vuxna kan med studien skapa sig en förståelse angående det som 
unga anser är viktigt att få påverka och att det är de berörda som är experter på sin egen situation 
(Freire, 1972).  
 
En förhoppning är att vuxna, oavsett kontext, tar till sig det som ungdomarna själva anser kan 
främja deras påverkansmöjligheter samt också funderar över hur de kan öka ungdomars 
möjligheter att påverka det som de anser är viktigt i sina liv. Betydelsen kan därför bli att 
resultatet kan utgöra ett underlag för de vuxna som vill öka ungdomars påverkansmöjligheter. 
Dessa personer kan få värdefull information vilket kan underlätta för dem vid arbetet angående 
det. Studiens resultat kan därmed få relevans på samhällsnivå men också för alla organisationer 
och verksamheter som på ett direkt eller indirekt sätt har att göra med och kommer i kontakt 
med ungdomar. Det här eftersom resultatet av studien skulle kunna utgöra ett underlag för dem 
att använda sig av gällande ungdomar och påverkan. Om vuxna dessutom agerar och bemöter 
unga på ett respektfullt sätt när det rör sig om påverkansprocesser kan det i sin tur främja deras 
agens, handlingsförmåga samt handlingsutrymme och därmed också empowerment. Både på 
ett individuellt och kollektivt plan.  
 
Avslutningsvis kan studien bidra med att främja synen på ungdomar som kapabla att förändra 
och påverka, som ansvarstagande aktörer för sina liv, i och med att den belyser deras strategier 
för påverkan. Det här riktar ett ljus både mot aktörskap och agerande vilket förhoppningsvis 
kan främja synen på ungdomar och i förlängningen kan bidra till att öka deras möjligheter att 
påverka, individuellt och som grupp i samhället. 
 
 
12 Slutsats 
Syftet med studien var att synliggöra ungdomars upplevelser och åsikter om påverkan i relation 
till vuxna rörande sådant som de själva anser är viktigt att få påverka i sina liv, vilket också 
inkluderade deras påverkansstrategier samt vad de anser att vuxna kan göra för att underlätta 
för dem att påverka. Resultatet visar att deltagarna anser att allt som rör deras liv är viktigt att 
få påverka och de utövar ett aktivt agentskap genom sina strategier för att öka sina möjligheter 
till påverkan. Ungdomarnas upplevelser åskådliggör även betydelsen av hur samspelet mellan 
sig själva och den vuxne ter sig. Samspelet spelar roll för påverkansmöjligheterna och även 
handlingsförmågan och handlingsutrymmet rörande empowerment. Att kunna kommunicera, 
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lyssna och ta in vad den andra säger blir essentiellt. Ungdomarna anser att vuxna vanligtvis 
låter dem vara delaktiga i enklare beslut, samtidigt får de sällan det påverkansutrymme som de 
önskar vid mer avancerade företeelser. Vilket minskar deras handlingsutrymme. Då kan istället 
en uppgivenhet infinna sig, något som också minskar handlingsförmågan. En förhoppning är 
att vuxna på olika nivåer i samhället främjar möjligheterna till ungdomars delaktighet. Speciellt 
då det är deras rättighet att få besluta över saker som rör deras liv (Barnkonventionen, 2009). 
Görs det här kan delaktighet och inklusion främjas vilket får betydelse för både individen, 
ungdomar som grupp men också för samhället i stort då ungdomarna är medborgare i samhället. 
Hur individer och grupper agerar får konsekvenser för samhället och tvärt om. Samhället har 
skyldighet att på flera nivåer främja allas lika rättigheter. Att göra det här stärker inte enbart 
gruppen som är i minoritetsposition utan hela samhället (Wilkinson & Pickett, 2011). Så länge 
det finns ojämlikhet i förhållandet mellan ungdomar och vuxna eller mellan olika grupper av 
barn blir ämnet att främja barns rättigheter ständigt aktuellt.  
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Bilaga 1 
 
Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

Information  

om studien: Ungdomars upplevelser av påverkan 

Hej! 

Jag heter Katarina Olsson och läser magisterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap vid 
Högskolan Väst. Det betyder att jag studerar samt forskar om sådant som rör barn och 
ungdomar. Under vårterminen gör jag mitt examensarbete där ungdomars upplevelser och 
åsikter gällande vad de tycker är viktigt att få påverka kommer att undersökas. I det här 
informationsbrevet berättar jag om studien eftersom jag undrar om du samtycker till att 
medverka i den. Informationsbrevet innehåller även en samtyckesblankett som du skriver 
under om du ger ditt samtycke till att delta i studien. 

Anledningen till ämnet för studien är att barn och unga enligt Barnkonventionen har rätt att få 
uttrycka sin åsikt gällande det som rör deras liv och att få den beaktad. Därmed blir det viktigt 
att få kunskap om vad ungdomar anser är viktigt att få påverka samt ungdomars allmänna 
erfarenheter kring just påverkan. För att få en förståelse kring ämnet görs intervjuer. Dessa är 
givetvis frivilliga att delta i. 

Hur studien går till 
För att få underlag till studien görs intervjuer som också spelas in med ljudupptagning för att 
informationen ska kunna analyseras i efterhand. Ljudinspelningen gör också att jag kan vara 
närvarande med deltagaren under intervjun. Intervjuerna består av frågor som rör ungas 
upplevelser och erfarenheter av påverkan samt vad de själva tycker är viktigt att få påverka.  

Hantering av material och sekretess 
Resultatet av mitt arbete kommer utmynna i en magisteruppsats. Det material som samlas in 
behandlas enligt forskningsetiska regler. Materialet kommer förvaras skyddat och är bara 
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tillgängligt för mig och min handledare på högskolan. Ingen kommer kunna identifieras då 
namn och platser ändras i examensarbetet.  

Frivillighet 
Du kan när som helst avbryta deltagandet i studien. Du kan också välja att inte besvara vissa 
frågor som ställs. 

Ansvariga 
Har du ytterligare frågor om studien är du välkommen att maila eller ringa mig. Du kan också 
höra av dig till min handledare, Fil Dr Elin Almèr, via mail. Hon är också den som är ytterst 
ansvarig för studien. 

 

Katarina Olssons mail: kaol0008@student.hv.se 

Katarina Olssons mobil: 0704-563112 

Elin Almèrs mail: elin.almer@hv.se 

 
Med vänliga hälsningar Katarina Olsson 
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Bilaga 2 
 

Samtyckesblankett 
för studien: Ungdomars upplevelser av påverkan 
 
 
Jag har fått information om studiens syfte och dess tillvägagångssätt. Jag har fått veta hur det 
insamlade forskningsmaterialet kommer användas och känner till mina rättigheter som 
deltagare i forskningsprocessen. Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien samt fått dem 
besvarade. 
 
Genom min underskrift nedanför samtycker jag till att deltagande i studien enligt anvisningarna 
som givits i informationsblanketten. Jag samtycker också till att personuppgifter (mitt namn 
och ålder) sparas under den tid som studien pågår. Jag kan när som helst avbryta mitt 
deltagande. Resultatet av forskningen med dess insamlade material får endast användas på ett 
sätt så deltagaren ej kan identifieras av utomstående. 
 
 
 
 
 
               
 
Ort och datum                      Deltagarens underskrift                  Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum                                                                                Katarina Olsson 
                                                                                                       Forskare 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide kring ungdomars upplevelser och åsikter rörande påverkan. 
 
Intervjuguiden har två huvudteman. ”Vad är viktigt att få påverka” samt ”hur vuxna kan 
underlätta för ungdomars påverkan”. Det finns även ett tema som utforskas inom respektive 
huvudteman, nämligen strategier kopplat till ungas agency.  
 
Inledningsfrågor 
 
Vad heter du? 
 
Hur gammal är du? 
 
Var bor du?  
 
Vilket program/linje läser du? 
 
Vad brukar du göra på fritiden? 
 
Vilka vuxna bestämmer över dig, anser du?  
 
 
Tema 1: Vad är viktigt att få påverka 
 Områden skulle kunna vara, skolan, familjen, fritiden, om barnen behöver exempel. 
 
*Om du får välja helt själv, vad vill du bestämma över i ditt liv? 
-Hur kommer det sig att du vill bestämma över det? 
 
*Får du bestämma över det du anser är viktigt? 
-Vad gör att du kan bestämma över det? 
-Vad gör att du inte får bestämma över det? 
- Finns det något sätt som du ändå försöker påverka det du vill? 
 
*Berätta om en gång då du kunnat påverka över något du ville bestämma över. 
-Hur kände du dig då? 
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*Berätta om en gång du inte fick bestämma över det du gärna ville 
-Vad är dina tankar om det? 
-Hur kände du dig då? 
 
 
Tema 2: Hur kan vuxna underlätta för det ungdomar vill påverka? 
 
*Finns det något tillfälle då du velat påverka något men där du ej fått möjlighet att göra det av 
vuxna? 
- Om vuxna tycker att du inte ska bestämma över det du vill, vad gör du då? 
 
*Vad säger vuxna när du vill bestämma? 
-Vilka vuxna handlar det om 
- Vad tycker du om det? 
- Skulle du vilja att något var annorlunda? I så fall, vad? 
 
 
*Hur tycker du att vuxna bemöter dig när du berättar för dem vad du tycker om något? 
- Vilka vuxna handlar det om? 
-Vad hade du velat var annorlunda? 
 
*När du tar initiativ till att påverka något, hur tas det emot av vuxna? (Kan det vara olika i 
olika sammanhang?) 
(Blir du tagen på allvar när du vill påverka?) 
- Vad tycker du om det? 
-Hur skulle du vilja att det var? 
 
*Finns det något som vuxna kan göra för att du ska kunna få bestämma över det som är 
viktigt för dig? 
 
*Vilka vuxna skulle kunna göra det enklare för dig att få påverka det du vill? 
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