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Utbildning, träning och konsumtion: 
Hur ungdomar blir nöjda med sina beslut  

 
Pardis Razmgah 

 
Vi fattar dagligen beslut. Ungdomar har mindre möjlighet än vuxna att fatta 
självständiga beslut. Ungdomar påverkas av sina föräldrar och vänner när de 
står inför olika val. När ungdomar väl fattar självständiga beslut så 
utvecklas de psykologiskt. Syftet med studien var att se hur ungdomars 
tilltro till den egna förmågan, öppenhet, autonomi och föräldrars stöd 
påverkar deras nöjdhet med beslut som de tidigare har fattat inom ett av tre 
områden: utbildning, träning eller konsumtion. 120 enkäter delades ut till 
gymnasieelever och 92 enkäter besvarades. Resultaten visade att ungdomar 
lägger stor vikt vid sin autonomi och är därmed mer nöjda då de får fatta ett 
beslut på egen hand. Föräldrarnas stöd påverkade också ungdomars nöjdhet 
med beslutet; ju mer föräldrarna stöttade beslutet desto nöjdare var 
ungdomarna. Det är därför viktigt att föräldrar stöttar ungdomarna när de 
ska fatta beslut och uppmuntrar autonomi så att de blir nöjda med besluten.  
 
Keywords: adolescent decision-making, autonomy, self-efficacy, openness, 
parental support  

 
Inledning 

 
 
Enligt Kosslyn och Smith (2007) är det ingen ovanlighet att ställas inför flera olika typer av 
beslut i det vardagliga livet. Individen står inför flera olika valmöjligheter varje dag och måste 
välja en eller flera av möjligheterna, beroende på vad som passar honom/henne. När valet har 
gjorts så har individen fattat ett beslut. Beslut fattas då en person ställs inför att tillgodose ett 
behov eller en önskan. Då en individ tillgodosett behovet så har ett beslut fattats. Dock känns 
det inte alltid som att ett beslut har fattats, eftersom vissa beslut kan kännas mer som dagliga 
rutiner. Ofta utförs dagliga rutiner utan reflektion kring det tagna beslutet i efterhand.  
 Sedan 1970-talet har studier gjorts på beslutsfattande. Senare studier lägger fokus på hur 
beslut fattas istället för att fokusera på hur man bör fatta besluten som varit aktuellt tidigare. 
Detta har bidragit till en bredare förståelse av just dessa processer. Det har även visat sig att 
beslutsfattande inkluderar en blandning av de kognitiva färdigheterna problemlösning och 
resonerande (Kosslyn & Smith, 2007). När en individ ska fatta ett beslut så analyserar 
individen först de olika alternativen som finns, för att sedan bestämma vilket av dem som 
mest sannolikt leder till individens mål (Kosslyn & Smith).  
 Beslutsfattande hos ungdomar påverkas av deras personliga utveckling. Studier som har 
gjorts på ungdomars utveckling har visat att utvecklingen i ungdomsåren inte bara är fysisk, 
utan även psykisk, till exempel kognitiv. Moderna forskare menar att det mest centrala i 
ungdomars utveckling är skapandet av deras självständiga identitet. Deras livserfarenheter 
bidrar till deras identitetsskapande. Livserfarenheterna ger ungdomarna möjlighet att utveckla 
ett sinne för problemlösning och beslutsfattande. Föräldrar och vänner påverkar även 
ungdomar i samband med identitetsskapandet (Fuller, Guzak, Picklesimer & Slicker, 2005). 
Identitetsskapandet påverkas även när ungdomar fattar beslut som berör deras framtid, 
eftersom sådana beslut utvecklar ungdomarnas beslutsfärdigheter enligt Bregman och Killen 
(1999). 
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 De mentala förutsättningarna, som värderingar och möjligheter att se konsekvenser av 
beslut, liksom individens situation, påverkar de processer individen går igenom för att fatta 
beslut av olika betydelse. Det påverkar även individens nöjdhet med ett beslut. I föreliggande 
studie har ungdomar valts ut som deltagare. De situationer som dessa personer ställs inför har 
av författaren bedömts vara viktiga i ungdomarnas liv. Dessa beslutssituationer gällde 
utbildning, träning och konsumtion. Till de personliga egenskaper hos ungdomarna som 
skulle kunna vara av betydelse för beslutsprocessen har autonomi, öppenhet och tilltro till den 
egna förmågan valts ut. Därutöver har även föräldrars stöd vid ungdomars beslutsfattande 
valts ut. Var och en av dessa faktorer har i sin tur kopplats till ungdomars skattning av 
beslutets betydelse och individens nöjdhet med beslutet. I det följande presenteras tidigare 
forskning som har undersökt hur dessa faktorer är relaterade till varandra. Inledningsvis 
diskuteras hur de personliga egenskaperna är kopplade till ungdomars beslutsfattande. 
Därefter diskuteras vilken betydelse föräldrars stöd har för ovan nämnda faktorer. 
 
 
Autonomi 
 
Att vara autonom innebär att vara självständig och oberoende av andra (Kitayama, Markus, 
Snibbe & Suzuki, 2004). Studier har visat att autonomi påverkar ungdomar att fatta beslut. 
När ungdomar anser att ett beslut är av stor vikt så vill de även vara mer autonoma när 
beslutet ska fattas. Ungdomar rådgör därför inte med andra när de ska fatta beslut som de 
anser är betydelsefulla. Ju mer autonoma ungdomar vill vara i sina beslut, desto viktigare är 
beslutet (Bregman & Killen, 1999). Det betyder att ungdomar resonerar olika när det handlar 
om utbildningsbeslut, som de anser är viktigt, och när det handlar om ett beslut kring ett 
klädesplagg, som inte är lika betydelsefullt (Bregman & Killen). Individen blir även mer 
tillfredställd med beslutet då han/hon har fått vara autonom vid beslutstillfället. Därför är det 
viktigt att personen inte tänker på andras åsikter, som t.ex. sina föräldrars, eller att individen 
försöker tillfredställa andra i samband med sina beslut (Kitayama et al., 2004).          
 Föräldrar spelar stor roll för ungdomarnas autonomi. Föräldrar ska ge utrymme till att 
ungdomar får fatta beslut på egen hand, så att de utvecklar sin autonoma beslutsfattandesstil 
(Fuller et al., 2005).   Under ungdomsåren så separerar ungdomarna sig själva från sina 
familjer. Under denna tid är det viktigt att föräldrarna uppmuntrar sina barn att fatta beslut på 
egen hand (Bregman & Killen, 1999).  De ungdomar som saknar föräldrarnas stöd kan inte 
utveckla sin autonoma beslutsfattningsstil enligt Bednar och Fisher (2003).  
 
 
Öppenhet 
 
Costas och McCraes (1997) Big Five-teori beskriver fem olika personlighetsegenskaper som 
en individ kan ha. Varje individ har olika grader av dessa fem egenskaper. En av dessa 
egenskaper benämns öppenhet (”openness”), och en individ med en hög grad av öppenhet är 
generellt sett mer påhittig, fyndig, originell, tolerant, estetisk, intellektuell, nyfiken och 
kreativ än en person med låg grad av öppenhet som generellt sett är mer ytlig eller avhållsam 
(Friedman & Schustack, 2006). Personlighetsegenskapen öppenhet används i studien för att se 
om egenskapen har någon relevans för ungdomarna i relation till nöjdhet och betydelsefullhet 
med ett fattat beslut. 
 
 
Tilltro till den egna förmågan 
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Förutom egenskaperna från Big Five så kan beslutsfattande kopplas till begreppet tilltro till 
den egna förmågan (”self-efficacy”). Egenskapen innebär att individen tror på sin egen 
kompetens och effektivitet. Personer, både barn och vuxna, med hög tilltro till sin egen 
förmåga, är mer uthålliga, mindre ångestfyllda och mindre deprimerade. De lever mer 
hälsosamt och är mer lyckade på den akademiska fronten. Vid problemlösning så är de med 
hög tilltro till sin egen förmåga lugna och söker passande lösningar för situationer som de 
befinner sig i. Kompetens och uthållighet tillsammans har visat sig leda till prestation. När 
individen presterar väl så växer tilltron till den egna förmågan. (Myers, 2008).   
 Tilltron till den egna förmågan hos individen ligger till grund för hur ett beslut fattas. En 
individ med hög tilltro till sin egen förmåga satsar på sina mål och fattar beslut som gynnar 
hans/hennes målsättningar (Bagozzi & Dholakia, 2002). De individer som tar sig an 
utmanande mål har även högre tilltro till sin egen förmåga och vet att de kan nå de mål som 
de sätter upp för sig själva. Besluten som de med högre tilltro till sin egen förmåga fattar är 
därmed relaterade till de högt uppsatta målen. Individer med lägre tilltro till sin egen förmåga 
presterar sämre och sätter inte upp lika höga mål eftersom de inte tror att de är tillräckligt 
kompetenta att nå dem (Friend et al., 2002). Med låg tilltro till den egna förmågan så tar 
personen oftast inte tag i uppgifter som han/hon blir tilldelad, eftersom personen inte anser sig 
vara kompetent nog. Enligt Friedman och Schustack (2006) så är det tilltron till den egna 
förmågan som påverkar människan att överväga om hon i överhuvudtaget ska agera i en 
situation eller inte.  
 Tilltron till den egna förmågan kan alltså antas spela en stor roll då ungdomar fattar beslut. 
Ungdomar vill känna sig accepterade av sin omgivning när de fattar beslut och att bli 
accepterad av sina föräldrar bidrar till att ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga höjs 
(Fuller et al., 2005). Föräldrar kan visa sin acceptans genom att låta ungdomar vara delaktiga i 
beslut som fattas inom familjen. Genom föräldrarnas acceptans så höjs ungdomarnas tilltro till 
sin egen förmåga vilket även utvecklar deras beslutsfattandestil enligt studier av Brown, 
Lamborn, Mounts och Steinberg (1993). Föräldrarnas delaktighet och stöd visar sig även ge 
ungdomarna en högre tilltro till den egna förmågan i studier av Small och Supple (2006).  
 
 
Föräldrars stöd vid olika typer av beslut  
 
Föräldrarnas stöd har i tidigare studier visat sig vara något som påverkar ungdomar till att 
fatta beslut. När ungdomar ska fatta beslut som de värderar högt och som de anser har 
moraliskt värde så vänder de sig till sina föräldrar. De vänder sig även till föräldrarna då de 
ska fatta ett beslut som anses vara viktigt på lång sikt, d.v.s. ett beslut som påverkar deras liv, 
såsom beslut angående utbildning (Bednar & Fisher, 2003). Föräldrarnas stöd uppskattas av 
ungdomar i samband med viktiga beslut, men det är däremot inget som avgör ungdomarnas 
slutgiltiga beslut (Bregman & Killen, 1999).  
 Studier har visat att det är viktigt att föräldrar uppmuntrar sina barn till att fatta beslut 
angående fysisk träning. Det har visat sig finnas ett samband mellan ungdomars beslut om att 
träna eller att inte träna och hur engagerade föräldrar de har (Fuller et al., 2005). De ungdomar 
som påverkas av sina föräldrar att delta i fysiska aktiviteter tränar under en längre period, i 
jämförelse med de ungdomar som inte blivit påverkade av sina föräldrar och därmed inte 
fullföljer deltagandet (Friend et al., 2002). 
 Forskning som gjorts på konsumtionsbeslut har generellt sett mest gjorts på vuxna. 
Konsumtionsforskningen som har gjorts på ungdomar har handlat om ett specifikt stadium i 
beslutsprocessen och inte hela processen, exempelvis hur mycket de konsumerar på vissa 
varor eller hur vänner påverkar ungdomarna till att fatta konsumtionsbeslut (Moschis & 
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Moore, 1979). Tidigare trodde forskare att konsumtionsbeteendet hos ungdomarna övertogs 
från föräldrarna, d.v.s. att ungdomar härmade föräldrarnas konsumtionsbeteende. Men studier 
har visat att ungdomar inte påverkas så mycket av sina föräldrar när de fattar beslut angående 
konsumtion (Moschis & Moore). När de fattar beslut angående konsumtion så avskiljer sig 
ungdomarna från sina föräldrar och blir självständiga i beslutet. Trots att ungdomarna vill bli 
självständiga i relation till sina föräldrar så föredras deras engagemang ändå dubbelt så 
mycket som någon annans, t.ex. deras vänners, i samband med konsumtionsbeslut (Moschis 
& Moore). Ungdomarnas föräldrar har generellt sett inte varit lika engagerade i ungdomars 
konsumtionsbeslut, vilket är anledningen till att de inte har så stor påverkan, enligt Moschis 
och Moore. 
 I allmänhet så är föräldrarna en stor påverkningskälla när det handlar om olika beslut som 
ungdomar fattar. Föräldrar kan påverka ungdomar både negativt och positivt. När 
ungdomarna påverkas negativt så ställer föräldrarna för höga krav på ungdomarna, vilket 
påverkar ungdomars beslutsfattandeförmåga negativt. De ungdomar som påverkas positivt av 
sina föräldrar är de ungdomar som uppmuntras att fatta sina egna beslut (Fuller et al., 2005). 
 
 
Faktorer som påverkar ungdomars nöjdhet med beslut gällande olika 
beslutstyper 
 
Det händer att individen ångrar det beslut som han/hon har fattat. När människan ångrar ett 
beslut så ångrar hon ofta det beslut som hon inte ges möjlighet att ändra på. Personen ångrar 
beslut som han/hon är missnöjd med och de beslut som personen inte längre kan ändra på. 
Känslan av ånger uppkommer då människan upplever att hennes nuvarande situation kunde 
ha varit bättre, om hon hade fattat ett annorlunda beslut (Beike, Karadogan, & Markman, 
2009).  
 Trots att individen kan ångra sina beslut, så har det visat sig att ånger kan vara en funktion 
som hjälper individen att lära sig av sina misstag. Studier har visat att de flesta människor 
någon gång har ångrat ett beslut. Det är mest vanligt att individen ångrar beslut som handlar 
om utbildning. Beslut angående utbildning har visat sig vara den starkaste ångerfaktorn 
oberoende av ålder, karriär eller relationer. De beslut som individen får möjlighet att fatta fler 
än en gång ger mindre ånger än de beslut som individen bara kan fatta en gång. När individen 
får tillfälle att fatta samma beslut igen så kan hon med hjälp av ånger rätta till sitt beslut så att 
hon denna gång blir nöjd med sitt beslut (Beike et al., 2009). När ungdomar ändrar sina beslut 
så ändrar de beslut som de anser är betydelsefulla. När ungdomar ändrar sina beslut så gör de 
det för sin egen skull, istället för att ta hänsyn till vad andra tycker (Bregman & Killen, 1999). 
De ungdomar som är nöjda med sina beslut har blivit nöjda eftersom besluten har fattats med 
hjälp av deras egen kompetens. När människan börjar fatta beslut p.g.a. att tillfredställa andra 
så är hon inte längre nöjd med sitt beslut. Då hon fattar ett beslut för andras skull så kan en 
obehagskänsla uppstå (Matz & Wood, 2005). Denna obehagskänsla kallas för kognitiv 
dissonans och innebär att då människan står inför ett val mellan två objekt, så har hon en 
tendens att förneka fördelarna hos det alternativ som valdes bort och acceptera nackdelarna 
med det valda objektet. När detta blir medvetet för individen så skapas kognitiv dissonans 
(Kitayama et al., 2004). Dissonansteorin presenterades av Leon Festinger år 1957. Dissonans 
uppstår ofta då individen fattar ett beslut som han/hon egentligen inte vill fatta. Dissonans 
bidrar till att individen inte blir nöjd med det beslut som tagits, oavsett vilken typ av beslut det 
handlar om (Kitayama et al.). 
 De presenterade faktorerna har i tidigare studier visat sig påverka hur ungdomar ser på 
beslut som de fattar, samt även hur nöjda de blir med beslutet. Den tidigare forskning som 
gjorts har dock inte fokuserat på sambandet mellan ungdomars personlighetsegenskaper och 
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deras nöjdhet med sina beslut. Det finns även ett behov av att undersöka om det finns något 
annat förutom föräldrar och autonomi som påverkar ungdomar att anse att ett beslut är av 
betydelse. Därmed ska autonomi, föräldrars stöd, öppenhet och tilltro till den egna förmågan 
undersökas vidare för att ta reda på hur ungdomar blir nöjda med sina beslut och om dessa 
beslut är av betydelse för ungdomarna.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett av tre möjliga beslutscenarios gällande konsumtion, 
träning eller utbildning undersöka sambanden mellan ungdomars autonomi, öppenhet, tilltro 
till sin egen förmåga föräldrars stöd, den betydelse ungdomar lägger i beslutet och deras 
nöjdhet med det. Därtill utvecklades tre mer specifika hypoteser: 

(1) Ungdomar anser att beslut angående utbildning är mest betydelsefullt och att 
konsumtionsbeslut är minst betydelsefullt. 

(2) Ungdomar är mest nöjda när de har fattat ett beslut där de varit autonoma, oavsett 
beslutets art. 

(3) Ungdomar med stödjande föräldrar är mer nöjda med beslut som de fattat, oavsett 
beslutets art.  

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
I studien deltog 92 gymnasieelever i Stockholm genom ett bekvämlighetsurval, efter ett 
generellt bortfall på 28 personer. Deltagarnas medelålder var 17.66 (SD= .72). Mer än hälften 
av deltagarna var 18 år eller äldre. I studien deltog flest unga kvinnor, 63, och 29 unga män. 
51.1% av deltagarna var svenskfödda med minst en svenskfödd förälder. 48.9% av deltagarna 
var icke-svenskar, utan svenskfödda föräldrar. Ungdomarnas deltagande var frivilligt. Studien 
genomfördes på ungdomar som gick det samhällsvetenskapliga programmet, eftersom de går 
en förberedande högskoleutbildning, vilket gjorde att de olika besluten kunde appliceras på 
alla eleverna. Fördelningen över de tre olika besluten var jämn: 32 deltagare besvarade frågan 
om utbildning varav 9 unga män och 23 unga kvinnor, 30 deltagare besvarade frågan om 
träning varav 7 unga män och 23 unga kvinnor och 30 deltagare besvarade frågor om 
konsumtion varav 13 unga män och 17 unga kvinnor. Deltagarna fick ingen ersättning för att 
delta i studien. 
 
 
Material 
 
Studien genomfördes med hjälp av enkäter med slutna frågor. Enkäten bestod av 57 frågor 
varav 30 frågor var självkonstruerade. Först ställdes några bakgrundsfrågor om deltagarens 
ålder, kön och etnicitet. Därefter ställdes frågor angående tilltron till den egna förmågan följt 
av frågor angående öppenhet. Dessa frågor var tagna från etablerade instrument medan de 
följande frågorna var självkonstruerade. Efter att deltagaren hade fått besvara dessa frågor så 
fick han/hon besvara de 30 självkonstruerade frågorna angående ett beslut som gällde 
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utbildning, träning eller konsumtion. 28 av de självkonstruerade frågorna sammanställdes till 
index för autonomi och föräldrars stöd. De resterande två frågorna var till för att deltagarna 
själva skulle klassa beslutets tyngd; om det var livsviktigt, ganska viktigt eller oviktigt och 
om de var nöjda med sitt val på en niogradig skala 1 (stämmer helt) – 9 (stämmer absolut 
inte). Alla frågor i de olika enkäterna var likadana. Det enda som skilde dem åt var typen av 
beslut.  
 
Beslutsscenario. De självkonstruerade beslutscenarios deltagarna skulle utgå ifrån vid 
besvarandet var avsedda att representera ett livsviktigt beslut (utbildning), ett ganska viktigt 
beslut (träning) och ett mindre viktigt beslut (konsumtion). I beslutet angående utbildning 
skulle ungdomarna föreställa sig hur det var när de skulle välja gymnasieinriktning, eller om 
de hade funderat över att välja högskoleutbildning. I beslutet angående träning så skulle 
ungdomarna föreställa sig en situation där de har fattat ett beslut om at börja träna eller att 
sluta träna. I beslutet angående konsumtion så skulle ungdomarna föreställa sig en situation 
där de valt att köpa ett par skor, eller valt att avstå från att köpa ett par skor. 
 
Autonomi. Av 28 självkonstruerade frågor från enkäten valdes 22 items ut från fördelningen 
med stöd av en faktoranalys. De items som översteg eigenvalue= 1 ingick i indexet för 
autonomi med α= .893. Indexet innehöll frågor som: ” Jag känner mig självständig i mitt val”, 
”Jag har valt detta för att någon annan vill”, ”Jag valde samma som mina vänner valde”, ”Jag 
hade valt annorlunda om min omgivning var annorlunda”. Samtliga frågor i index besvarades 
på en niogradig skala 1 (stämmer helt) – 9 (stämmer absolut inte). Resterande fyra items 
delades in i indexet föräldrars stöd (se nedan), eftersom frågorna berörde ämnet. 
 
Öppenhet. Ett ytterligare indexvärde togs fram med hjälp av åtta frågor av tolv från enkäten 
för att få ett mått på deltagarnas öppenhet (α =.583).  De resterande fyra frågorna användes 
inte eftersom alfa värdet blev väldigt lågt. Frågorna var översatta och kom från Costas och 
McCraes (1989) NEO-FFI test. Indexet innehöll frågor som: ” Jag provar ofta nya och 
utländska maträtter”, ”Ibland när jag hör eller läser dikter eller ser bilder så ryser jag av 
välbehag”, ”Jag är inte så road av att spekulera kring universum och mänskliga förhållanden”. 
Påståendena kunde besvaras med antingen ”Ja” eller ”Nej”. Skalan för detta mått 
dominerades av deltagarnas spekulation och drömmar.  
  
Tilltro till den egna förmågan. Enkäten bestod av Koskinen-Hagmans, Schwarzers och 
Jerusalems (1999) instrument om tilltro till sin egen förmåga och bestod av 10 items. Samtliga 
items sammanställdes till ett index med α= .872, utifrån frågor som: ”Jag lyckas alltid lösa 
svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt”, ”Tack vare min egen förmåga känner 
jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter”, ”När problem uppstår kan jag vanligtvis 
hantera dem av egen kraft”. Frågorna besvarades på en fyragradig skala 1 (tar helt avstånd) 
till 4 (instämmer helt). 
 
Föräldrars stöd. Av 28 självkonstruerade frågor från enkäten valdes fyra items ut från 
fördelningen med stöd av en faktoranalys. De items so, översteg eigenvalue=1 ingick i 
indexet för föräldrars stöd med α =.584. Indexet innehöll frågor som: ”Mina föräldrar 
påverkade mig i mitt val på något sätt”, ”Mina föräldrar vill vara delaktiga i mitt val”, ”Jag 
önskar att mina föräldrar var mer delaktiga i mitt val”. Samtliga frågor i index besvarades på 
en niogradig skala 1 (stämmer helt) – 9 (stämmer absolut inte). 
 De fyra indexen, autonomi, öppenhet, tilltro till sin egen förmåga och föräldrars stöd, 
sammanställdes för att kunna se samband och skillnader mellan de olika beslutsgrupperna 
samt om det hade någon inverkan på  ungdomars nöjdhet med beslut och betydelse av beslut. 
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Procedur 
 
Gymnasieskolorna kontaktades via mejl och tillfrågades om de ville vara med i 
undersökningen. Mejlet innehöll även ett missivbrev som beskrev hur studien skulle utföras, 
samt syftet med studien. På skolornas önskan bifogades även enkäterna till skolan. De etiska 
aspekterna togs hänsyn till och deltagarna var fullt medvetna om att studien var frivillig. De 
var även medvetna om att de skulle förbli anonyma och att resultaten endast skulle användas i 
forskningssyfte. De skolor som var intresserade av att delta i undersökningen valdes ut och 
lärarna fick den information som behövdes så att de kunde meddela deltagarna.  
 Enkäterna lades i slumpvis ordning och delades ut till lärarna så att de kunde dela ut dem 
till eleverna under lektionstid. Eleverna svarade på enkäterna och det tog cirka 15 minuter. 
Tidpunkten för undersökningen var i princip densamma för alla elever för att undvika 
olikheter mellan deltagarna. Efter att enkäterna samlats in sorterades de efter scenario och 
numrerades. Därefter analyserades samtliga besvarade enkäter. Inga etiskt känsliga frågor 
ingick i enkäten. 
  
 
 

Resultat 
 
Medelvärdena för indexen såg olika ut i de olika beslutsgrupperna (se tabell 1). Medelvärdena 
för autonomi var lägst i gruppen för utbildning och högst i gruppen för konsumtion (ju lägre 
värde desto mer autonoma ungdomar). Medelvärdena för öppenhet var högst i gruppen för 
utbildning och lägst i gruppen för konsumtion (ju högre värde desto mindre öppenhet). 
Medelvärdena för tilltron till den egna förmågan var högst i gruppen för konsumtion och lägst 
i gruppen för utbildning (ju högre värde desto bättre tilltro till sin egen förmåga). 
Medelvärdena för föräldrars stöd var högst i gruppen för utbildning och lägst i gruppen för 
konsumtion (ju högre värde desto mindre stöd av föräldrarna). De mest framträdande 
skillnaderna avser nöjdhet med beslut som var lägst i gruppen för utbildning och högst i 
gruppen för konsumtion (ju lägre värde desto nöjdare ungdomar) och betydelse av beslut som 
var lägst i gruppen för utbildning och högst i gruppen för konsumtion (ju lägre värde desto 
mer betydelsefullt är beslutet). 
 
Tabell 1 
Medelpoäng (och standardavvikelser) på indexerade variabler i de tre olika besluten 
__________________________________________________________________________________ 

Scenario 
 __________________________________________________________________________ 
Index  Utbildning n Träning n Konsumtion n 
  
Autonomia

Öppenhet 1.689 (.161) 32 1.658 (.174) 30 1.614 (.192) 30 
 .968 (.456) 32 1.011 (.257) 30 1.140 (.462) 30 

T.E  2.869 (.391) 32 2.894 (.552) 30 3.243 (.524) 30 
F.S  5.806 (1.409) 32 5.553 (1.859) 30 4.491 (1.893) 30 
Nöjdhet 4.781 (2.310) 32 5.032 (2.709) 30 5.966 (2.398) 29 
Betydelse 1.688 (.592) 32 1.793 (.619) 29 2.655 (.669) 29 
Not. Variationsvidd för Autonomi 1-9, Öppenhet 1-9, T.F (tilltro till sin egen förmåga) 1-4, F.S (föräldrars stöd) 
1-9, Nöjdhet 1-9, Betydelse 1-3 
.a I analyserna används index för logaritmerad autonomi, eftersom ursprungsvariabeln inte var normalfördelad.  
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 En variansanalys med scenario (utbildning/träning/konsumtion) som oberoende variabel 
och beslutets betydelse som beroende variabel visade att det fanns en signifikant skillnad i 
beslutets betydelse mellan beslutstyperna F (1,87)= 21.269, p<.001. Post hoc analyser med 
Tukeys eftertest visade att skillnaden låg mellan grupperna för utbildning (M=1.688 ; 
SD=.592) och träning (M=1.793, SD=.619) mot konsumtion (M=2.655, SD=.669). Grupperna 
utbildning och träning skilde sig dock inte från varandra. Den första hypotesen, att ungdomar 
anser att beslut angående utbildning är mest betydelsefullt och att konsumtionsbeslut är minst 
betydelsefullt, bekräftades delvis eftersom beslutets betydelse gällande träning och utbildning 
inte gick att separera från varandra.   
 Eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad i betydelse mellan beslut angående 
utbildning och träning så slogs de ihop till ett scenario. Undersökningen bygger nu på en ny 
variabel, beslutsscenario, i två lägen, viktigt (utbildning och träning) och oviktigt 
(konsumtion). 
 En multipel regressionsanalys med nöjdhet med beslutet som beroende variabel och 
beslutsscenario och autonomi som oberoende variabler utfördes för att testa den andra 
hypotesen, att ungdomar är mest nöjda när de har fattat ett beslut där de varit autonoma, 
oavsett beslutets art. Resultatet visade att modellen kunde förklara 10.2% av variationen i 
nöjdhet R2

 En multipel regressionsanalys med nöjdhet med beslutet som beroende variabel och 
beslutsområde och föräldrars stöd som oberoende variabler utfördes för att testa den tredje 
hypotesen, att ungdomar med stödjande föräldrar är mer nöjda med beslut som de fattat, 
oavsett beslutets art. Resultatet visade att modellen kunde förklara 9,4 % av variationen i 
nöjdhet R

=.102, F(2,88)= 6.105, p=.003. Det som signifikant predicerade nöjdhet med 
beslutet var autonomi, b*=.290 p=.005. Resultatet visar att ungdomar är mer nöjda med beslut 
de har fattat då de har varit autonoma oavsett beslutets art, vilket bekräftar den andra 
hypotesen.  

2

 En samtidig multipel regressionsanalys utfördes för att belysa det övergripande syftet med 
undersökningen, d.v.s. att utifrån ett av tre möjliga beslutsscenarios gällande konsumtion, 
träning eller utbildning undersöka sambanden mellan ungdomars autonomi, öppenhet, tilltro 
till sin egen förmåga, föräldrars stöd, den betydelse ungdomar lägger i beslutet och deras 
nöjdhet med det. Autonomi, tilltro till den egna förmågan öppenhet samt beslutsområde 
(viktigt/oviktigt) användes för att predicera nöjdhet med beslut. Den dikotomiserade variabeln 
beslutsområde accepterades som oberoende variabel då det inte fanns någon statistisk skillnad 
mellan dessa i termer av betydelse. Modellen kunde förklara 14,3% av variationen i nöjdhet, 
R

=.094, F(2,88)= 5.681, p=.005. Det som signifikant predicerade nöjdhet med 
beslutet var föräldrars stöd, b*=-.286 p=.008. Ungdomar är mer nöjda med beslut som de har 
fattat då föräldrar har varit delaktiga, oavsett beslutets art. 

2

 

=.143; F (5;85)=4.005; p=.003 och de enda signifikanta prediktorerna för nöjdhet med 
beslut var autonomi (b*=.283, p=.008) och föräldrars stöd (b*=-.245, p=.022). Resultatet 
visar att ungdomarna var mer nöjda med sina beslut då de varit autonoma och att de även var 
mer nöjda med sina beslut då hade stöttat dem.   

 
Diskussion 

 
Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med denna studie var att utifrån ett av tre möjliga beslutsscenarios gällande 
konsumtion, träning eller utbildning undersöka sambanden mellan ungdomars autonomi, 
öppenhet, tilltro till sin egen förmåga, föräldrars stöd, den betydelse ungdomar lägger i 
beslutet och deras nöjdhet med det. Därtill utvecklades tre mer specifika hypoteser: 1) 
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Ungdomar anser att beslut angående utbildning är mest betydelsefullt och att 
konsumtionsbeslut är minst betydelsefullt. 2) Ungdomar är mest nöjda när de har fattat ett 
beslut där de har varit autonoma, oavsett beslutets art. 3) Ungdomar med stödjande föräldrar 
är mer nöjda med beslut som de har fattat, oavsett beslutets art.   
 Den första hypotesen bekräftades delvis genom en variansanalys som visade att ungdomar 
ansåg att beslut angående utbildning var mest viktigt (M=1.688, SD=.529) och att beslut 
angående konsumtion (M=2.655, SD=.699) var minst viktigt. Däremot fanns inga signifikanta 
skillnader i betydelse mellan utbildnings- och träningsbesluten (M=1.793, SD=.619). Tidigare 
studier av Bednar och Fisher (2003) visade att ungdomar värderar beslut som påverkar deras 
liv högre än beslut som inte gör det. Beslut som påverkar ungdomarnas liv handlar ofta om 
beslut angående utbildning, men det kan även handla om träning, vilket kan vara anledningen 
till att det inte påträffades några skillnader mellan dessa beslutstyper i denna studie. Däremot 
är beslut angående konsumtion av mindre vikt, eftersom ett köp av en produkt (i det här fallet 
ett par skor) inte påverkar ungdomens liv. 
 Den andra hypotesen bekräftades med hjälp av en regressionsanalys som visade att den 
enda prediktorn för nöjdhet med beslutet var autonomi (b*=.290), oavsett beslutets art. 
Tidigare har studier visat att människan är mer nöjd med beslut då hon fått vara autonom. Det 
är viktigt för människan att hon kan fatta beslut på egen hand utan att ta hänsyn till 
omgivningens åsikter. Det är viktigt för individer, framförallt ungdomar, att känna sig 
autonoma när de fattar ett beslut så att kognitiv dissonans inte uppstår (Kitayama et al., 2004). 
Autonomi har visat sig påverkas av hur nöjd människan är med sina beslut och nöjdheten 
påverkar även dissonansen hos människan (Kitayama et al.). Därmed kan man anta att det är 
bättre för ungdomar att vara autonoma när de fattar beslut så att dissonans inte uppstår.  
 Den tredje hypotesen bekräftades också med hjälp av en regressionsanalys som visade att 
föräldrars stöd (*b=-.286) signifikant predicerade nöjdhet med beslutet; ungdomar var mer 
nöjda med sina beslut då föräldrarna hade varit stödjande, oavsett vad det var för typ av 
beslut. Tidigare studier har visat att föräldrar deltar i ungdomars beslut på olika sätt, beroende 
på vad det är för typ av beslut. Studier av Bregman och Killen (1999) exempelvis har visat att 
ungdomar uppskattar föräldrarnas stöd i samband med viktiga beslut. I denna studie så var 
ungdomarna dock nöjda med föräldrarnas stöd oavsett beslutstyp.  
 För att predicera nöjdhet med beslut utfördes en regressionsanalys, med autonomi, tilltro 
till den egna förmågan, öppenhet och beslutsscenario (viktigt/oviktigt) som oberoende 
variabler. De enda signifikanta prediktorerna för nöjdhet med beslut var autonomi (b*=.283) 
och föräldrars stöd (b*=.-.245). Ungdomar var alltså mer nöjda med sina beslut då de hade 
fått vara autonoma. De var även mer nöjda med sina beslut då föräldrarna hade varit stöttande 
vid beslutsfattandet. Detta resultat visar att autonomi och stöd från föräldrar hör ihop för att 
ungdomar ska bli nöjda med sina beslut. Ungdomar värdesätter sin egen autonomi högt och 
vill därmed att föräldrarna ska stötta deras sätt att fatta beslut. Med hjälp av föräldrarnas stöd 
kan ungdomar fatta beslut på egen hand och samtidigt känna sig stöttade, vilket gör att de blir 
nöjdare med besluten.  
 Att vara autonom innebär inte att föräldrar ska sluta stötta ungdomarnas beslut. Föräldrar 
ska uppmuntra sina barn till att fatta beslut på egen hand, utan att lägga sig i hur de 
bestämmer sig för att fatta beslutet. Föräldrarna ska stötta besluten som ungdomar fattar, så att 
ungdomarna känner stöd från sina föräldrar samtidigt som de känner att de har fattat beslutet 
på egen hand. Forskare uppmuntrar föräldrar att stödja sina barns beslut, eftersom det är 
nödvändigt för barnens utveckling. Föräldrarnas stöd till ungdomarnas utveckling är viktig, 
eftersom det bidrar till ungdomarnas skapande av sin egen identitet (Bregman & Killen, 
1999). Det är därmed upp till föräldrar att uppmuntra ungdomarna att fatta sina egna beslut. 
Tidigare studier har även visat att autonomi utvecklar ungdomars förmåga att fatta beslut. De 
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blir duktiga på att se varje existerande möjlighet och därefter beräkna den sannolika 
konsekvensen på egen hand, enligt Fuller et al., (2005). 
 Att ge ungdomar utrymme till ett autonomt beslutsfattande resulterar troligtvis i att de blir 
mindre ångerfulla när de har fattat sina beslut. Tidigare studier av Beike et al., (2009) har 
visat att individen ångrar sådana beslut som han/hon inte får möjlighet till att ändra på i 
framtiden. Att få ungdomar att redan vid beslutsfattandet vara nöjda med sina beslut kan i 
senare skeden även bidra till att de förblir nöjda. Det kan även bidra till att de inte ångrar 
beslutet som de har fattat, eftersom de har varit nöjda med beslutet redan från början. 
 
 
Reliabilitets- och validitetsbegränsningar i undersökningen 
 
Studiens validitet och reliabilitet har påverkats av att undersökningen skulle bygga på tre olika 
beslut som antogs representera beslut av olika betydelse, men så var inte fallet, dvs. ett 
validitetsproblem. Detta bidrog till att beslutstyperna delades upp i två olika beslutsscenarion, 
ett oviktigt och ett viktigt beslut, istället för tre beslutsområden som var tanken från början. 
Två av besluten slogs ihop eftersom de inte skilde sig signifikant från varandra i form av 
betydelse. Om det som planerat hade varit tre olika beslutsområden som hade undersökts så 
hade det varit möjligt att utveckla slutsatserna av studien och se om det fanns statistiska 
skillnader mellan tre olika beslutstyper istället för två. 
  De tre olika scenarierna delades slumpmässigt ut till deltagarna och efteråt så delades dem 
in i tre olika grupper. Enkäterna var väl blandade vid undersökningstillfället, vilket 
motverkade en ordningseffekt. Tidpunkten vid utdelningen av enkäterna var även lika för 
grupperna, vilket skulle bidra till liknande förutsättningar att fylla i enkäterna bland 
deltagarna.  
 Flera resultat i denna studie står i överensstämmelse med resultat från tidigare studier, 
vilket stärker tidigare studiers reliabilitet och validitet samt även denna studies resultat. Andra 
resultat var nya som t.ex. att utbildning och träning inte gick att skiljas åt och att föräldrarnas 
stöd uppskattades oavsett vilket typ av beslut det handlade om. De nya resultaten kan 
uppmuntra djupare forskning kring ämnet  
 Undersökningsfrågorna angående öppenhet gav ett lågt alfavärde (a=.583). Frågorna 
ansågs vara gammalmodiga enligt deltagarna, vilket kan ha påverkat deras förståelse och 
bidragit till det låga alfavärdet.  
 Studien visade inga samband mellan nöjdhet och tilltro till den egna förmågan och inte 
heller mellan nöjdhet och öppenhet. Sådana samband har dock påträffats i tidigare studier av 
bland annat Bagozzi och Dholakia (2002) som visade att de med högre tilltro till sin egen 
förmåga även var mer nöjda med sina beslut. Dessa två variabler (öppenhet och tilltron till 
den egna förmågan) påverkade dock inte ungdomarnas nöjdhet med besluten i denna studie. 
Det påverkade inte heller hur betydelsefulla de ansåg att besluten var. I studier av Bregman 
och Killen (1999) så har tilltron till den egna förmågan visat sig vara något som höjs då 
ungdomar får fatta autonoma beslut. Det har även visat sig att tilltron till den egna förmågan 
är högre hos ungdomar som haft stödjande föräldrar vid beslutsfattandet. Deltagarna i denna 
studie hade generellt sett höga värden på tilltron till den egna förmågan. Ungdomarna hade 
även höga värden på öppenhet. 
 Inför framtida studier så rekommenderas en mindre undersökning där en grupp ungdomar 
får skatta hur viktiga de anser att olika beslutscenarios är. Utifrån denna information kan 
sedan en annan grupp ungdomar presenteras för scenarios som visat sig ha olika betydelse. 
Beslutsområdena bör täcka ett livsviktigt, ett ganska viktigt och ett oviktigt beslut och 
undersökas mot varandra, för att få ett bredare perspektiv på ämnet. Vidare kan det vara 
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intressant att undersöka om det finns några könskillnader, vilket inte var möjlighet i denna 
studie till följd av den ojämna könsfördelningen.  
 
 
Slutsatser av denna studie 
 
I tidigare studier av Fuller et al. (2005) har autonomi och föräldrarnas stöd varit faktorer som 
påverkat ungdomar vid de beslut de har fattat. Att ge ungdomar utrymme till att själva få fatta 
beslut och samtidigt få stöd från sina föräldrar bidrar till ett mer positivt utfall; ungdomarna 
blir mer nöjda med sina beslut enligt denna studies resultat. Att fatta autonoma beslut bidrar 
till individens identitetsskapande och utvecklar ungdomarnas problemlösnings- och 
beslutsfattandeförmågor enligt Bregman och Killen (1999). Slutsatsen med denna studie är att 
ungdomar bör ges stöd från sina föräldrar till att fatta autonoma beslut. Föräldrarna ska stötta 
ungdomarna till att fatta beslut på egen hand och inte blanda sig in i vad ungdomarna ska fatta 
beslut om, oavsett vilken typ av beslut det är. Denna studie ger stöd för slutsatsen att 
ungdomar som fattar beslut autonomt och med föräldrars stöd fortsätter att vara nöjda med 
sina beslut. Det är viktigt att låta ungdomar ansvara för sina egna beslut så att de kan utveckla 
sina färdigheter i beslutsfattande på bästa möjliga sätt. 
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