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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie genomförs två gruppintervjuer av sammantaget sex personer i 

åldrarna 14-16 år, i Västerbotten, för att ta reda på hur flickor talar om begreppet “familj” och 

vilka faktorer som påverkar flickor i hur de talar om begreppet ”familj”. 

Millenniegenerationen beräknas frångå traditionella normer och är präglad av teknologins 

framväxt av sociala medier. Den traditionella kärnfamiljen har länge setts som ett ideal i 

samhället vilket också visar sig i socialtjänstens arbete, denna studie fokuserar på hur flickor 

idag ser på begreppet familj. Genom innehållsanalys av materialet skapas tre teman ”Modern 

familj”, ”Traditionella normer”, ”Det perfekta livet”. Resultatet visar att flickor kan antas 

prata om familj som något biologiskt och/eller socialt konstruerat. Det som främst påverkar 

hur intervjupersonerna talar kring begreppet “familj” är dels den egna familjen samt sociala 

medier, vilket kan förväntas vara representativt för målgruppen. Tydliga könsroller 

genomsyrar intervjupersonernas sätt att prata om familj. Denna studie visar att flickor kan 

tänkas ha ett öppet förhållningssätt kring olika typer av familjekonstellationer, samtidigt som 

traditionella värderingar kan reproduceras i praktiken. Vilket utifrån studiens resultat går att 

tolka som att normer kring kärnfamiljen kan styra flickor idag. Tidigare forskning visar på att 

människor i dagens moderna samhälle tycks längta tillbaka till det traditionella levnadssättet, 

vilket denna studies slutsatser styrker då det framgår att “kärnfamiljen” betraktas som ett 

ideal. 
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1.Inledning 

Definitionen av kärnfamilj är historiskt sett bestående av en man och hustru samt deras barn. 

Idag inkluderas även familjer där parterna inte är gifta men har barn tillsammans 

(Nationalencyklopedin [NE] u.å.). ”Kärnfamiljen” reproduceras i böcker, film och på andra 

framträdande sätt i samhället, det utgör en norm för hur det går att förstå och tolka begreppet 

”familj” (Knoll & Witt, 2011). Äktenskap och val av partner har i historien, främst i 

Västeuropa haft en strategisk innebörd för familjer, men också för det ekonomiska och 

industriella samhället i stort (NE, u.å.). Skilsmässor var ytterst ovanligt under 1930-talet men 

visar sig vara vanligare idag (Statistiska centralbyrån [SCB] u.å.). Parsons såg familjen som 

en viktig funktion i samhället, varav kärnfamiljen och kollektivet var idealet (Parsons, 

1951/1991). Parsons strukturfunktionalistiska teori om samhällssystem skapades 1949 och 

ligger till grund för de kulturella koder som finns i dagens samhälle. Tydliga könsroller inom 

familjer var inom strukturfunktionalismen en förutsättning till upprätthållandet av familjer 

och i vidare bemärkelse, samhällets system (Bäck-Wiklund, 2012). Än idag återfinns 

könsroller inom traditionella familjekonstellationer som visar sig ha betydelse för individers 

inriktningar och livsval (Witt, 2011).  

Trots kärnfamiljen och kollektivet som ideal har individualiseringen gett människan 

förutsättning till att leva som enskild individ utanför familj och partnerskap (Bäck-Wiklund, 

2001). En familj kan idag bestå av alltifrån ensamstående föräldrar med deras barn, 

tvåkärnfamilj, ombildade familjer, samborelationer, regnbågsfamiljer, samkönade relationer, 

särbo till generationsboende (Knoll & Witt, 2011). Lindblad och Bustos (2004) förklarar att 

samhällets utveckling har lett till att nära relationer blir allt mer sköra och många känner sig 

ensamma. I och med moderniseringen i samhället har en strävan i motsatt riktning uppstått, 

och en tillbakablickande längtan till de traditionella tidernas familj (Knoll & Witt, 2011). Det 

lämnar en samtidigt frågandes då millenniegenerationen, de som är uppvuxna under 00-talet 

förväntas frångå det traditionella levnadssättet (NE, u.å.).  

1.1 Problemformulering 

Det finns en diskrepans i socialtjänstens ungdomsarbete med familjer, där det visar sig att 

socialtjänsten ofta utgår från kärnfamiljen som en allmän bild av vad en familj är. Bilden 

skiljer sig åt från hur verkligheten ser ut, då ensamstående föräldrar är mest förekommande i 

mötet med socialsekreterare och andra uppsättningar av familjekonstellationer (Sjöblom 

2002). Reproducering av en traditionell kärnfamilj medför att de familjekonstellationer som 

frångår denna norm exkluderas, och betraktas som onaturligt och icke önskvärt (Jonsson 

Malm, 2011). Inom socialt arbete krävs kunskap på både individ och samhällsnivå. Det är en 

nödvändig kompetens för att kunna förstå hur individen förhåller sig i samhället men också 

hur samhället påverkar individen (Morén, 2015).   

Föräldrar har den främsta rollen inom socialiseringen och påverkan på barn (Johansson & 

Lalander, 2013). Det stärker Amato (1996) som visar att föräldrars levnadssätt påverkar hur 

barn tänker kring deras framtida familj, och att barn tenderar att gå i föräldrarnas fotspår. På 
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senare tid kan media förstås som en påverkande faktor och agera en roll inom 

socialiseringsprocessen hos människor (Angelöw & Jonsson, 2000).  

De som vuxit upp under 00-talet är infödda i teknologins epok och präglas av sociala medier 

(Turner, 2015). Då denna generation befinner sig i den åldern där användningen av sociala 

medier är en del av deras vardag, är det naturligt att de påverkas av detta medvetet som 

omedvetet (Hjalmarsson, 2007). Därför är det intressant att undersöka vilka faktorer som 

påverkar hur yngre generationen idag pratar om familj. I denna studie ligger också fokus på 

att undersöka hur den yngre generationen pratar om olika familjekonstellationer, för att bilda 

en uppfattning om huruvida den idealiserade bilden av kärnfamiljen samt könsroller inom 

den, eventuellt lever kvar i nutida generationen. Det är viktigt att inom socialt arbete i arbetet 

med ungdomar och familjer är medveten om hur attityder kring familj ser ut, utifrån ungas 

perspektiv. Detta för att kunna bemöta dem i deras föreställningar och vision om familjeliv 

utifrån den kontext de lever i (Trost, 1993). Genom att ta reda på vad som genomsyrar 

flickors samtal mellan varandra om begreppet familj, kan det bidra till att utveckla förståelsen 

av hur den moderna generationens uppfattning kring familj ser ut. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur flickor mellan 14-16 år, i Västerbotten, 

pratar om begreppet “familj” och vilka faktorer som påverkar hur flickor pratar om familj. 

• Vad är en familj enligt flickor mellan 14-16 år?  

• Hur pratar flickor om olika familjekonstellationer?  

• Tenderar flickor att ha kärnfamilj som ideal?  

• Anser flickor att det finns roller i en familj?  

• Vilka faktorer påverkar hur flickor pratar om familj?  

1.3 Avgränsningar 

I första anseende var tanken att intervjua tonåringar under 18 år, oavsett kön, som tillhör 

millenniegenerationen och vuxit upp i ett samhälle präglat av sociala medier (Turner, 2015). 

Studiens urvalsmetod resulterade i ett urval bestående av enbart flickor 14-16 år, inom 

Västerbottens län, därför formulerades studiens syfte till att undersöka flickor 14-16 år i 

Västerbottens län. Urvalet kan antas vara en homogen grupp som besitter liknande 

karaktäristiska drag. För att få ett bredare perspektiv av hur tonåringar pratar om familj hade 

ett urval bestående av killar krävts, samt ett mångkulturellt urval och en större variation av 

egenskaper hos urvalet.  

1.4 Begreppsförklaring  

Kärnfamilj – ”man och kvinna förenade i äktenskap, samt deras gemensamma biologiska eller 

adopterade barn” (NE, u.å.). 



 3 

Millenniegenerationen – ”benämning på personer födda strax innan och efter 2000”. (NE, 

u.å.).  

AGIL schema- ”betecknar de fyra grundläggande funktioner varje socialt system måste 

uppfylla för att överleva” (NE, u.å.).  

Könsroller – ” sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan 

könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” 

(NE, u.å.).  

Heterosexualitet – ”könsdrift riktad mot det motsatta könet”(NE, u.å.) 

Homosexualitet – ”känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet” 

(NE,u.å.) 

Sociala medier- ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” (NE, u.å.).  

Priderörelsen- ”Världsomspännande rörelse för att uppmärksamma och bejaka homosexuella, 

bisexuella och könsöverskridande identiteter” (NE, u.å.).  

Emoji – ”i datorsammanhang humörfigur av japanskt ursprung” (NE, u.å.).  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras teorierna ”kärnfamilj”, ”strukturfunktionalism”,”individualisering” 

och ”socialiseringsprocess”. Dessa teorier bidrar till historiska perspektiv om begreppet familj 

för att synliggöra ideal och normer. Samt bidrar teorierna till en förståelse av vad som formar 

och styr människors livsval i relation till begreppet “familj”. Teoriavsnittet kommer att ge 

förutsättning för att förstå, problematisera och diskutera resultatet av denna studie.  

2.1 Kärnfamilj 

Denna del i teoriavsnittet beskrivs för att kärnfamilj är centralt när det kommer till ämnet 

familj. Kunskap om kärnfamiljens historia och vilken betydelse det har för individer och 

samhälle, kan ge förståelse av hur begreppet präglar människor idag. Därför är det av vikt att i 

denna studie att förklara vad kärnfamiljen innefattar. 

  

Begreppet ”familj” har olika innebörd och tolkningar. Latinets ursprungsord “Familia” 

betyder “hushållet” eller “huset”, varav tjänstefolk förr i tiden inkluderades, därav går familj 

att tolkas som de som ingår i ett hushåll (Trost, 1993). Dock ansågs familj enbart vara de i 

hushållet med en biologisk, juridisk eller äktenskapsförbindelse (Trost, 1993). Begreppet 

”familj” är vanligt i det västerländska samhället att associeras med ”kärnfamilj”, varav det 

länge varit idealet och normen (Nicholson, 1997 refererad i Jonsson Malm, 2011). 

”Kärnfamilj” är ett begrepp som George Peter Murdoch skapade under mitten på 1940-talet, 

och användes då som redskap för att klassificera olika samhällen utifrån den 

familjekonstellation som stod till grund (Trost, 1993). Murdoch definierade kärnfamiljen 

bestående av en man och kvinna i par-relation med ekonomisk, känslomässig och sexuell 

förbindelse, med gemensamma barn (Murdock, 1949 refererad i Trost, 1993). Föräldraparet i 

en kärnfamilj karaktäriseras som heterosexuella, monogama, lever i tvåsamhet, gifta och 

reproduktiva, därför menar Jonsson Malm (2011) att kärnfamiljen till synes är en statisk och 

oföränderlig familjekonstellation. 

Kärnfamiljen och det normativa tolkas utifrån den geografiska och kulturella kontext som 

råder. Sociala kategorier som kön, klass, sexualitet, generation, biologiskt ursprung, ras, 

nationalitet och etnicitet har betydelse för skapandet av ”kärnfamiljen” (Jonsson Malm, 2011). 

Patricia Hill Collins menar att kärnfamiljen symboliserar något bestående och naturligt och 

därför blir det en norm (2000, refererad Jonsson Malm, 2011). Genom att upprätthålla normen 

kring kärnfamilj och prata om den kan bidra till att de familjekonstellationer som ställs emot 

idealet, betraktas som onaturligt och icke önskvärt (Jonsson Malm, 2011). 

  

Mellan åren 1965 och 1974 förändrades familjeförhållandena i Sverige, och en upplösning av 

den typiska hemmafrurollen. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i samband med 

individualiseringen och välfärdsstatens utveckling, började kvinnor att arbeta utanför hemmen 

(Witt, 2011). Något som Bourdie kom att kalla som ”förlängning av hushållstjänster” för 

kvinnorna (1999, refererad i Witt, 2011). Det innebar att kvinnorna förväntades att fortsätta 

anta rollen som hemmets förvaltare och dessutom arbeta utanför hemmet, ofta med service- 
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eller vård-inriktning som liknar hemmets sysslor. Genom generationer tycks det finnas kvar 

tendenser av könsstereotypiska yrken eller inriktningar idag. Det kan enligt Witt (2011) tolkas 

som en produkt präglad av funktioner och rollförväntningar dividerat mellan könen som 

återfinns inom traditionella familjekonstellationer, kärnfamiljen. Det faktum att könsroller 

inom familjer lever kvar i dag, visar sig påverka individers val (Witt, 2011). 

  

Könsroller som reproduceras i traditionella kärnfamiljen utgick från att mannen var den 

produktiva enheten, och kvinnan var den reproduktiva enheten (Jonsson Malm, 2011). 

I det traditionella hushållet var det fadern i huset sköter försörjningen av kollektivet, samt 

skulle agera länk mellan samhälle och familj. Kvinnans roll var att förvalta hemmets 

arbetsuppgifter samt ansvara över barnen och känsloliv (Jonsson Malm, 2011). 

  

Familjen och dess funktioner kan inte ses som en produkt av samhället, istället menar Parsons 

att individer socialiseras in till en roll och besitter olika funktioner. Parsons förklaring till 

könsfördelningen av funktioner inom familjer utgick från två aspekter (Parsons & Bales, 

1955). Det ena var att familjen socialiserar individerna inom systemet och skapar 

personligheter, och att dessa påverkar funktioner och roller inom familjen. Den andra 

förklaringen till könsrollerna beror på biologiska förklaringar, med bland annat argument 

baserat på mor och spädbarns-relationen. Parsons menade att amning bidrar till naturliga 

omvårdnadsegenskaper hos kvinnan och därmed antas hon ha den funktionen i hemmet 

(Parsons & Bales, 1955). 

  

Familjeforskningen under 1970-talet innehöll debatter gällande kärnfamiljen. Konservativa 

forskare försvarade bevarandet av kärnfamiljen som medför trygghet och kärlek, men som 

hotas av individualismens framväxt. Andra radikala forskare ifrågasatte kärnfamiljen som 

ideal, tillsammans med feministiska forskare. Då de menade att kärnfamiljen och 

familjeforskningen i stort bidrog till en arena av könsförtryck och exploateringen av kvinnor 

(Holter 1973, refererad i Jonsson Malm, 2011).  

  

Genom att sätta sig in i och förstå innebörden av begreppet kärnfamilj får författarna 

förutsättningar för att kunna ta fasta på huruvida intervjupersonerna har kärnfamiljen som 

ideal. Det kommer att behandlas i diskussionen. 

2.2 Strukturfunktionalism 

Strukturfunktionalismen är en teori av historisk innebörd och skapar en förståelse om familj 

som ett socialt system, och familjens roll i samhället. Därför presenteras 

strukturfunktionalismen i denna studie. Teorin används för att förklara det traditionella 

levnadssättet där könsroller inom en familj är framträdande. 

  

Talcott Parsons var en samhällsanalytiker och sociolog och anses vara grundare för 

strukturfunktionalistiska teorier år 1949. Teorin utgick från ett samhälle bestående av olika 

sociala system. Systemen kan ses som samhället i stort, organisationer och familj samt på 

individnivå (Bäck-Wiklund, 2012). Enligt NE (u.å.) beskrivs strukturfunktionalismen som att 
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varje system innefattar regelbundenheter bildat av funktioner, som skapar strukturer. 

  

I Parsons teoribyggande av strukturfunktionalismen namngavs fyra strukturella funktioner 

som var grundläggande för att ett system skulle överleva. Ett så kallat ”AGIL- schema” 

(Parsons, 1951/1991) som består av funktionen “Adaption” som innebär att ett system 

anpassar sig till sin externa miljö, eller att externa miljön anpassar sig till ett system. “Goal 

attainment” är den funktionen som definierar mål och hur dessa kan uppnås. “Integration” 

möjliggör relationerna och dess interna sammanhållning inom ett system. ”Latency/ Latent 

pattern maintenance” står för motivation och drivkraft inom ett system. Det är den funktionen 

som förser normativa mönster och hanterar spänningar internt inom ett system (Murphy, 

2005). 

  

För att förklara förhållanden och synliggöra olika inbyggda rollförväntningarna inom ett 

system använder Parsons så kallade ”mönstervariabler” för att visa hur de styr 

handlingsalternativen. I individorienterad sociologi menar Parsons även att individers 

handlingar ej kan ses fri från samhällets eller sociala systems normer och värderingar 

(Parsons, 1951/1991). Baserat på denna tanke jämförde Parsons karaktärsdrag på relationer i 

arbetslivet med relationer i familjelivet, vilket ledde till en insikt om kulturella koder som 

också ligger till grund för samhället idag. Det centrala i jämförelsen var att inom familjen 

värdesattes en människa utifrån vem den var, till skillnad från arbetslivet, där den värdesattes 

utifrån prestationer (Bäck-Wiklund, 2012).  

  

Parsons teorier innefattade bland annat upprätthållandet av sociala system. Parsons anger 

förutsättningar för att en familj skall hålla ihop (Parsons, 1951/1991). Han förklarar att om 

olika rationaliteter sammanförs, som till exempel familj och arbete, med skiljande 

värdesystem så kan värderingskonflikter uppstå, och bryta isär ett system (Parsons, 

1951/1991). Utifrån detta gjorde Parsons skillnad på arbetsliv och familjeliv, och menade att 

specificerade funktioner inom en familj bidrog till undvikandet av värderingskonflikter inom 

systemet. Familjelivet karaktäriseras av att man tar hänsyn till människan och dess känslor, 

medan arbetslivet karaktäriseras av objektivitet och lydnad (Bäck-Wiklund, 2012). 

  

För att en familj skall vara i kontakt krävdes enligt Parsons strukturella villkor, 

förändringsvillkor och funktionella villkor (Parsons, 1951/1991). I sin teoretiska utformning 

fanns en könsbunden rollfördelning inom familjen. Den baserades på att enbart en i hushållet 

ansvarade för försörjningen och dess arbetskultur, vilket var mannen. Kvinnans uppgift var att 

förvalta hemmet och omsorgen i familjen samt kollektivets intressen (Bäck-Wiklund, 2012). 

Strukturfunktionalismen förespråkade kärnfamiljen som ideal och var enligt Parsons en viktig 

del för samhällets uppbyggnad, utifrån ett kollektivistiskt och funktionalistiskt synsätt 

(Parsons, 1951/1991). 

  

Denna teori ger förutsättningar att diskutera de situationer då intervjupersonerna för ett 

resonemang om en traditionell syn på familjen. Den används också som grund för att förklara 

olika roller i en familj som intervjupersonerna diskuterar.  
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2.3 Individualisering 

Individualiseringen utmanar det kollektivistiska levnadssättet, där det traditionella 

levnadssättet inte är en nödvändighet. Därför är denna teori av relevans för att förankra 

individualiseringens påverkan av familjelivet och i vidare bemärkelse hur intervjupersonerna 

pratar om familj.   

  

Individualiseringen uppkom i takt med det moderna samhällets utveckling och innebär att 

människan har stora valmöjligheter som ger utrymme att agera fritt och utveckla hennes 

självständighet efter eget intresse (Knoll & Witt, 2011). Individualiseringen motsätter sig de 

tidigare traditionella levnadssätten, där fokus låg på att se till familjens överlevnad. Klass och 

könsroller fungerade som ett system för människor att veta hur de skulle agera och hantera 

vardagslivet. I och med individualiseringen har det traditionella levnadssättet inte samma 

betydelse. Moderniseringen av samhället och det faktum att människor inte längre lever i ett 

industrisamhälle har gjort att de traditionella könsrollerna inte styr människor på samma sätt 

idag (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Individualiseringen har bidragit till att individen ses 

som en enskild enhet och inte längre kopplad till familjen eller partnern. I takt med samhällets 

utveckling uppkom fler aktiviteter som inte var anknutet till familjens system (Bäck-Wiklund, 

2001). En generell bild av individualiseringen är att det är en slags motpol till kollektivet och 

ett sätt att uppfylla sin egen identitet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

 

Vid närmare syn på vad som ligger till grund för individualiseringen innebär det att lämna 

familjesystemets traditionella uppbyggnad och de krav det satt på individen, genom att istället 

övergå till att anpassas efter nya krav som samhället ställer på människan. Det finns en 

förväntan att uppfylla de krav som exempelvis arbetsmarknad och karriären ställer på 

individen. Beck & Gernsheim (2002) menar att individen egentligen förhåller sig till ett större 

system, jämfört med tiden innan individualiseringen. Dagens samhälle har ett mer kontrollerat 

rättssystem och utvecklat utbildningssystem samt försäkringssystem, till skillnad från förr. 

Dessa faktorer ger en möjlighet att utvecklas och förverkliga sig själv, utanför det traditionella 

levnadssättet. Dessa faktorer beaktar dock inte det eventuella familjelivet utan utgår ifrån att 

människan som individ är fri att röra sig i samhället och uppfylla de förväntningar av 

samhället som läggs på individen (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

 

Det faktum att människor idag söker sig utanför familjelivet, går inte att i första hand förstås 

som ett val individer har gjort. Det är snarare arbetsmarknaden och samhällets modernisering 

som tvingar individen att anta den rollen (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Individualisering 

betyder i vidare mening inte att människor blir fria individer, utan att de är beroende och styrs 

av andra faktorer i samhället istället för den de krav som ställts utifrån den traditionella 

familjeenheten. Familjelivet krockar dels med de krav som ställs på individen från arbetet, 

och att människan har möjlighet till fri rörlighet i samhället. Det finns en förväntan i den 

moderna tiden att individen ska upprätthålla alla dessa delar (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 
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Desto mer självständiga människor blir och motsätter sig det gamla levnadssättet där 

familjeenheten var i fokus och könsrollerna styrde, desto starkare har sökandet i att skapa nära 

förhållanden till andra blivit (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Människor är beroende av 

andra, trots att samhället är individualiserat gör det oss samtidigt extra beroende av kollektivet 

(Bauman, 1990). Att få distribuera sitt känslomässiga tillstånd med andra är inte en direkt 

nödvändighet för människan. Däremot uppstår detta behov beroende av individualiseringens 

framväxt, denna längtan visar ofta sitt utlopp inom dagens moderna familj (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002). 

  

Denna teori kommer vidare att diskuteras i diskussionen då intervjupersonerna pratar om ett 

självförverkligande utanför familjelivet. Samt hur individualiseringen kontra kollektivet 

påverkar flickors tankar om familj och framtid, för att besvara hur flickor pratar om familj. 

2.4 Socialisationsprocess 

Då en frågeställning om vilka faktorer som påverkar ställs i denna studie, krävs i första hand 

en medvetenhet om att människor påverkas av yttre faktorer, samt hur individen också 

påverkar andra. Socialisationsprocessen bidrar till ett sätt att få förståelse för detta. 

  

I början av 1900-talet myntade sociologen Emile Dürkheim konceptet ”socialisation”. Han 

talade om det utifrån aspekten att barn inte har lärt sig samhällets koder och att de påverkas 

och formas av den vuxna generationen (Angelöw & Jonsson, 2000). När barnet föds startar 

socialisationsprocessen, de som barnet har i sin närhet är de som påverkar barnet mest, vilket 

ofta är föräldrar (Johansson & Lalander, 2013). Vid tal om socialisation idag syftas det till att 

det är en process som individen genomgår hela livet, och lär sig hantera livet genom att ta 

efter människor runt i kring en (Angelöw & Jonsson, 2000). Med åldern lär sig barnet hur hen 

ska agera i olika situationer, men också vad som förväntas av hen i olika sammanhang, och 

handlar utefter det (Johansson & Lalander, 2013). Individen är ett resultat av den kontext hen 

föds in i, beteenden, attityder, värderingar och den kultur som hen är närvarande inom 

(Angelöw & Jonsson, 2000). 

  

Sociologen George Herbert Mead talade om socialisationen stöpt i tre stadier. Det första var 

”det förberedande stadiet”, i detta är barnet när det inte kan tala ännu, och inte lärt sig något 

om sig själv som fristående varelse. När barnet är äldre och lär sig att kommunicera och blir 

medveten om att hen är en enskild individ, går barnet in i ” Lekstadiet”. Dock är barnet inte 

införstådd i vad en sådan roll har för proportion till andra roller. Det sista stadiet är 

”spelstadiet”, i detta stadie är barnet införstådd i hur olika roller är relaterade och förhåller sig 

till varandra. Här skapas också en uppfattning om vad som styr in olika roller utifrån normer 

och värderingar av andra, och av samhället i stort (Johansson & Lalander, 2013). 

  

De aktörer som ingår i en människas socialisationsprocess kallas för ”socialisationsagenter”, 

det kan röra sig om en stor skala olika människor under en individs livstid (Angelöw & 

Jonsson, 2000). En individ lär sig att förstå sig själv genom dessa aktörer (Johansson & 

Lalander, 2013). Socialisationsbegreppet kan delas in i två lägen. Det första är ”primär 
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socialisation” och utgör individens närmaste relationer. I den primära sfären ingår ofta 

föräldrarna, det finns regler och normer som individen fostras i och reproducerar på ett eller 

annat sätt, som blir en del av personens identitet.  I och med uppväxten tillkommer ofta andra 

som kan agera ”primära aktörer”, till exempel nära vänner som i sin tur också har en stark 

inverkan på individen (Angelöw & Jonsson, 2000). 

  

Det andra läget är ”sekundär socialisation”, i denna ingår de som individen inte har en nära 

relation till. Det kan vara till exempel arbetet, skolan eller inom någon fritidsaktivitet. 

”Sekundära socialisationen ” lär individen att förstå hur människor utifrån ett objektivt synsätt 

agerar i samhället. Oavsett vilken institution en individ befinner sig i finns en förväntan som 

är baserad på normer inom olika sammanhang, som individen väntas leva upp till (Angelöw & 

Jonsson, 200).  På senare tid har det framkommit att massmedia och politiskt engagemang 

eller olika former av intressegrupper även utgör en gedigen roll inom den ”sekundära 

socialisationen” (Angelöw & Jonsson, 2000). 

  

Socialiseringsprocessen står för både en tillvänjning till sin omvärld där individen inte vill 

sticka ut allt för mycket och följer därför dess normer. Samtidigt som individen vill skapa en 

egen identitet, det handlar därför också om att frigöra sig från omvärlden för att skapa sig 

själv (Johansson & Lalander, 2013). Likväl som individen blir påverkad av 

socialisationsagenter fungerar individer som socialisationsagent för andra, och kan på så sätt 

påverka andra och sig själv (Angelöw & Jonsson, 2000). 

  

Denna teori kommer att förankras i studiens diskussion för att redogöra och diskutera de 

påverkande faktorerna kring flickors syn på begreppet familj. 
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3. Bakgrund 

Innehållet i denna del består av rubrikerna “Familjekonstellationer”, “Äktenskap och 

skilsmässor”, ”Vi gör som våra föräldrar”, “Millenniegenerationen och sociala medier”.  

Dessa områden belyses för att få en kunskapsöversikt av familj som ett mångfacetterat 

begrepp, och olika fenomen som är förknippat med familj. Denna del innefattar även ett 

historiskt perspektiv och den moderna kontexten som som berör den målgrupp som studien 

riktar sig till. Bakgrunden belyser även potentiella påverkande faktorer av hur flickor pratar 

och tänker om begreppet familj. 

3.1 Familjekonstellationer 

En frågeställning i denna studie är hur flickor pratar om olika familjekonstellationer. Därför är 

detta avsnitt relevant för att i första hand få en överblick av olika uppsättningar av familj, och 

hur begreppet definieras. Detta avsnitt behandlar förutsättningar och möjligheter för familjer i 

samhället.  

 

I början av 2000-talet försvagade familjens roll, detta på grund av att människor blev mer 

identitetssökande och började lägga större fokus på sig själv som individ. Den dominerande 

föreställningen vid tal om begreppet ”familj” är fortfarande en skapelse mellan obesläktade 

parter, två vuxna som ingår i en relation, samt deras barn.” (Knoll & Witt, 2011). Trots 

”kärnfamilj” som presenterats i teoriavsnittet, som den rådande normen finns idag en mängd 

olika konstellationer av familjer, vilket gör att begreppet “familj” är svårt att definiera (Ahrne, 

Roman & Franzén, 2008). Det skapas fortfarande nya kombinationer av familjen (Knoll & 

Witt, 2011). 

Vissa forskare menar på att familj kan innebära annat än just traditionella konstellationer, 

släkt eller biologiska band och kan bestå av andra sammansättningar (Henriksson, 1995). 

Ordet ”familjepraktiker” används av David Morgan (1996 refererad I Jonsson Malm, 2011) då 

det inkluderar individer som ingår i fler familjer än en, samt andra typer av konstellationer. 

Han beskriver familjen som ett verb, något som görs, som ständigt är i rörelse (Jonsson Malm, 

2011). 

  

Det råder en otydlighet kring vad familj egentligen innefattar, det är ett diffust och dynamiskt 

begrepp som är beroende av vilken kontext människor lever i (Trost, 1993). Familjer är 

beroende och formas av förändringar i samhället och utefter sociala, ekonomiska och 

kulturella förhållanden (Johansson, 2009). Ofta är olika uppfattningar och föreställningar 

kring familj beroende av den kultur människor fostras i, snarare än hur det faktiskt ser ut 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2008). Familjens betydelse skiljer sig åt mellan olika kulturer och 

olika länder, att ingå i en familj kan grunda sig på mängder av orsaker, alltifrån ekonomiska 

till känslomässiga skäl (Knoll & Witt, 2011). Castells (1997) menar dock att trots människor 

som klarar sig bra ekonomiskt kommer dessa fortfarande vara i behov av den psykologiska 

tryggheten familjen innebär för en individ.  Oavsett vilken typ av familj en individ tillhör har 

familjen en mer eller mindre betydelse för den som ingår i den (Knoll & Witt, 2011). 
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Familjen är ett centralt och högst levande fenomen i den samtid som råder nu, oavsett den 

som tillhör en ”kärnfamilj” eller en annan kombination av familj (Knoll & Witt, 2011). 

Statistik från SCB visar på att endast 18% av hushållen är ”kärnfamiljer” medan 28% av 

hushållen är sammanboende utan barn, och endast 4% är bestående av ensamstående med 

barn (Knoll & Witt, 2011). SCB:s statistik tyder på att det är fler familjer som består av andra 

konstellationer än den typiska ”kärnfamiljen”. SCB:s statistik över hushåll från 2013 visar på 

att tre av fyra ensamstående hushåll består av mammor (SCB, 2014). 

Idag förs diskussioner om huruvida den normativa familjebilden håller på att utrotas, och om 

detta är en fara för framtiden eller ej (Knoll & Witt, 2011). Den normativa bilden av familjen 

är i stort sett uppbyggd på samma sätt som ”kärnfamiljen”, bestående av en mamma, en pappa 

och deras barn (Trost, 1993). Genom att titta på människors levnadssätt idag, både äldre men 

också unga, visar det sig att människor fortfarande tenderar att leva i den stereotypa bilden av 

äktenskap och familjebildning. Unga påverkas av föregångare till dem, föräldrar, andra vuxna 

och media, och reproducerar detta levnadssätt (Knoll & Witt, 2011).  Castells (1997) ser inget 

tecken på att familjens betydelse skulle på något sätt bli försvagad i framtiden, och menade på 

att familjen får en extra viktig roll när välfärdsstaten försvagas. 

Ett mer jämställt samhälle och större valmöjligheter gör att människor behöver planera för att 

kunna bolla arbete, karriär, fritid och familjelivet på samma gång (Lindblad & Bustos, 2004). 

Även om familjen blir allt viktigare för individen sätter samhället käppar i hjulet för att 

familjebildning ska vara enkelt (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). En detaljerad planering av 

ett familjeliv och uppfostran av barn är ett symtom av utvecklingen och individualiseringen i 

samhället. Då ett självförverkligande konkurrerar med familjelivet krävs en god ansträngning 

för att bibehålla en sammansatt trygghet i familjen, till skillnad från det gamla traditionella 

familjelivet (Lindblad & Bustos, 2004). 

Människor blir påverkade genom att se och höra hur andra lever sina liv, detta har en inverkan 

på hur de sedan själva väljer att leva (Knoll & Witt, 2011). Det som framställs i tidningar, på 

webbaserade sidor och på tv är denna ”idealbild” av den stereotypiska kärnfamiljen. 

Heterosexuella relationer och deras barn exponeras som mest och illustrerar vad en familj är 

(Witt, 2011). Människor efterlever det som exponeras via medier, och det påverkar familjens 

utformning och vilken roll den har. Med tanke på detta har egentligen ingen större förändring 

skett i hur unga idag väljer att leva i jämförelse med hur människor levde förr, det är 

fortfarande den stereotypa bilden av familj som reproduceras, där traditionella könsroller 

återskapas (Knoll & Witt, 2011). 

Det som framkommer i detta avsnitt är att kärnfamiljen är ett ideal och något som människor 

eftersträvar, men också att familj är ett föränderligt begrepp, och att familj har en stor 

betydelse för individen. Vetskapen om att familj är ett dynamiskt begrepp utgör en grund för 

att diskutera intervjupersonernas syn på familj som kommer att göras i diskussionen. 
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3.2 Äktenskap och skilsmässor 

Giftermål kan ses som ett stort livsval och något som i historien varit centralt i familjelivet. 

Skilsmässa är vanligt förekommande och något som berör familjelivet, därför är dessa två 

fenomen av intresse att presentera i denna studie. 

Äktenskap har historiskt sett, fram till början av 1900-talet i Europa betraktats som en norm 

inom många kulturer. Det var även vanligt förekommande att människor ingick i äktenskap i 

tidig ålder (NE, u.å.).  Äktenskap beskrivs genom att två personer ingår i giftermål och 

förväntas leva ihop. Visionen av äktenskapet grundar sig i att en människa enbart kan älska en 

person samtidigt (Knoll & Witt, 2011). I nordiska förhållanden förklarades ett äktenskap via 

en trolovning och sexuellt umgänge mellan parterna (NE, u.å.). Genom att ingå äktenskap 

förändrar den juridiska statusen, där det tillkommer bland annat arvsregler som skiljer ett 

registrerat äktenskap från ett samboskap. I och med äktenskap medföljer också en förväntan 

av att dessa parter ska skaffa barn och bilda familj (Knoll & Witt, 2011). Äktenskap och val 

av partner har i historien, främst i Västeuropa också haft en strategisk innebörd för familjer, 

och för ekonomiska och industriella samhället i stort (NE, u.å.).  

Idag blir det allt mer vanligt i Sverige och i många andra länder att leva med flera personer 

under en livstid. Därför är det svårt att leva upp till visionen kring äktenskap där människor 

ska vara trofasta sin partner livet ut (Knoll & Witt, 2011). Historisk statistik från SCB visar 

att skilsmässor var ovanligt under 1930-talet och understeg 3000. Skilsmässorna ökade 

drastiskt och antalet fördubblades efter 1950-talet. Därefter fortsatte skilsmässorna att öka till 

ungefär 27 000 runt år 1975. Detta troligtvis i enighet med att det infördes en ny lag som 

innebar en kortare process av att genomgå skilsmässa (SCB, 2014). I statistik över svenska 

hushåll år 2013, är det registrerat att knappt 46% av befolkningen lever i en parrelation, det 

vill säga mindre än hälften av Sveriges befolkning (SCB, 2014). Lindblad och Bustos (2004) 

menar att ökningen av skilsmässor också är ett resultat av svårigheter att hantera ett familjeliv 

i dagens samhälle. Enligt Kapinus (2003) påverkas ungdomar i den sena tonåren som mest av 

föräldrarnas skilsmässa. 

Samtidigt som en ökning av skilsmässor har skett (SCB, 2014), så visar statistik på att en 

ökning av giftermål i Sverige har skett de senaste åren. År 2007 var det 47900 par som gifte 

sig i Sverige, det är det största antalet sedan år 1989. Trots att giftermål tenderar att öka tyder 

det inte på att människor håller ihop sina äktenskap, många gifter sig kanske fler gånger under 

en livstid (Witt, 2011). I Lindblad och Bustos (2004) studie antyder de att relationer 

människor emellan har blivit svårare att hantera. Lindblad och Bustos (2004) förklarar att 

samhällets utveckling har lett till att nära relationer blir allt mer sköra och många känner sig 

ensamma 

Den yngre generationen är än mer präglad av det moderna samhället. Den äldre generationen 

är i större bemärkelse påverkad av det äldre samhällets forna strukturer, där trogenhet och ett 

gott uppförande var det som värdesattes (Bauman, 2008). Detta har numer försvagats och är 

inte lika eftersträvansvärt längre. Strukturer av moral har bytts ut till att människor kan vara 
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olåsta och uppnå ett självförverkligande, vilket är en följd av individualiseringen som stör 

visionen av ett trofast äktenskap (Bauman, 2008, Lindblad & Bustos, 2004). 

Detta avsnitt påvisar att giftermål grundar sig i ett traditionellt levnadssätt, och att skilsmässa 

har blivit mer förekommande i takt med ett modernt samhälle. I studien analyseras 

intervjupersonernas attityder till dessa fenomen. 

3.3 ”Vi gör som våra föräldrar” 

I detta avsnitt presenteras den egna familjens påverkan på individens eventuella framtida 

familjebildning. Därför kan den egna familjen förstås som en påverkande faktor av hur flickor 

pratar om familj, som är relevant för studiens syfte.  

Amato (1996) skriver att forskning visar på att barn är i stor grad benägna att följa 

föräldrarnas “fotspår” i sina egna livsval i vuxen ålder. ”Generations kontinuitet” betyder att 

barn tar efter föräldrarnas levnadssätt, till exempel att om föräldrar skaffar barn tidigt är det 

av stor sannolikhet att deras barn också gör det (Amato, 1996).  

I en undersökning från Nederländerna fick 1544 gymnasieelever 14-17 år fylla i ett formulär 

kring deras planer för framtiden gällande bland annat giftermål och familjebildning. 

Ungdomarnas föräldrar undersöktes också för att ta reda på om ungdomarna hade samma 

föreställning kring framtiden som deras föräldrars faktiska levnadssätt (Keijer, Liefbroer, & 

Nagel, 2018). Barn socialiseras genom föräldrarnas uppfostran som påverkar barnens sätt att 

tackla livet. Uppfostran grundar sig på föräldrarnas värderingar, detta förs över på barnens 

egna värderingar och attityder som styr deras sätt att leva (Amato, 1996). Resultatet av Keijer, 

Liefbroer och Nagels (2018), styrker detta faktum, då deras undersökning visade på att 

föräldrarnas handlande angående samboskap, giftermål och familjebildning var liknande 

respektive barns föreställning kring hur livet skulle se ut i vuxen ålder. Föräldrarnas 

förväntningar på deras barn undersöktes också, som däremot inte stämde överens med barnens 

föreställning kring framtiden. Amato, (1996) menar att ungdomar tenderar att utgå och välja 

det de är vana vid, det leder därför till en naturlig väg att reproducera föräldrarnas levnadssätt. 

Sammanfattningsvis går det att säga att barn tenderar oavsett förväntningar av sina föräldrar, 

att föreställa sig ett liv liknande sina föräldrars faktiska sätt att leva på (Keijer, Liefbroer, & 

Nagel, 2018).  

Amato (1996) påvisar att barn med gifta föräldrar tenderar i praktiken att ingå i äktenskap i 

större utsträckning än de med icke gifta föräldrar. I en annan studie framkommer det att 

ungdomar med skilda föräldrar tenderade i större utsträckning att inte vilja ingå i äktenskap. 

Medan de som inte har skilda föräldrar var mer benägna att vilja ingå i äktenskap (Miles & 

Servaty-Seib, 2010). Samtidigt kan det faktum att tillhöra en familj med skilda föräldrar också 

visa på att barnen får en insikt i att skilsmässa är ett sätt att hantera ett problematiskt 

förhållande. Dessa barn visar också större benägenhet att inte se skilsmässa som något 

negativt (Amato, 1996). Amato (1996) menar att barn till skilda föräldrar har större 

sannolikhet att reflektera kring skilsmässa än vad personer som har gifta föräldrar gör. 
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Det faktum att barn tenderar att gå i föräldrarnas fotspår är en viktig kunskap då denna studie 

ska besvara vilka faktorer som påverkar flickor i att prata om begreppet familj. Detta avsnitt 

kommer att förankras i diskussionen i relation till hur intervjupersonernas talar om begreppet 

familj. 

  

3.4 Millenniegenerationen och sociala medier 

Med detta avsnitt vill författarna ge en bakgrund av det som kännetecknar den målgrupp som 

studien är baserad på, flickor på 14-16 år. Millenniegenerationen växer upp i takt med sociala 

mediers framväxt, där sociala medier kan ses som en potentiell påverkande faktor i hur flickor 

pratar om familj.  

Enligt NE (u.å.), beräknas millenniegenerationen inte vara lika traditionella som tidigare 

generationer, de förväntas avvika från gamla levnadssätt. Det hävdas att millenniegeneration 

är än mer beroende av trygghet än tidigare generationer (NE, u.å.). Millenniegenerationen 

föddes in i en värld där tillgång till uppkoppling och alternativ till att socialisera sig på sociala 

medier är deras verklighet (Turner, 2015). Till skillnad från den föregående generationen är 

millenniegenerationen mer präglade av internet, då det är en del av deras uppväxt (NE, u.å.).  

För att förstå en generation krävs en kännedom kring vad som kännetecknas under den epok 

de växer upp i. Statistik från Nordiskt informationscenter för medie och 

kommunikationsforskning (Nordicom, 2016) visar att åldersgruppen 15-24 år är den grupp 

som spenderar mest tid åt sociala medier. De tillbringar genomsnittligen 123 minuter per dag 

åt sociala medier. Vilket är motsvarar ungefär dubbelt så mycket tid som dem mellan 9-14 år 

och dem mellan 25-44 år tillbringar på sociala medier. Det är inte enbart av vikt att ta reda på 

hur mycket tid ungdomar lägger på att vara uppkopplade, utan vad de gör på internet 

(Toronto, 2009).  

 

Lenharts (2015) visar utifrån tidigare statistik att ungdomar 13-17 år använder internet och 

sociala medier som ett sätt att interagera mellan varandra och som ett sätt att ta till sig 

kunskap. I en artikel av Madden et al. (2013) beskrivs det att den stigande användningen av 

teknologin har bidragit till att sociala medier är en del av det vardagliga livet. Sociala medier 

är ett alldagligt sätt för millenniegenerationens att umgås, det har skapat en interaktionsnorm 

för den generationen. Lenhart (2015) beskriver att tonåringar delar med sig allt mer av 

privatlivet på sociala medier, vilket också bidrar till denna norm för millenniegenerationen, då 

det är en trend av att dela med sig av personlig information. 

I takt med att medieutbudet växer utgör det en avgörande roll i socialiseringsprocessen, 

särskilt för unga som växer upp i detta (Hjalmarsson, 2007).  Det finns numer tillgång till att 

andra människor som inte finns i närheten påverkar individen, idag går det uppleva okända 

människors liv genom skärmarna. I och med en hög konsumtion av sociala medier utgör 

också en hög grad av inverkan på konsumenterna, och i allra högsta grad på unga människor 

Fuller, Damico, 2008). Då sociala medier är en del av vardagen är det naturligt att också 

påverkas av detta medvetet som omedvetet (Hjalmarsson, 2007). Kända medieprofiler har en 

stor inverkan på många unga som ser dem som sina förebilder. I samarbete med regeringens 



 15 

”Projekt Flicka” gjordes en undersökning med 8000 flickor som deltagare, det visade på att 68 

procent hade en önskan om att få vara som kändisar de följer på sociala medier (Bauman, 

2008).  

Manovich (2009) beskriver det samhälle som råder idag som ”medieuniversum” utifrån 

sociala mediers stora inflytande. Det som kännetecknar medieuniversum är att skapa sig en 

identitet, en användare via sociala medier. Enligt Toronto (2009) är effekten av ständig 

uppkoppling, att människor flyr sina egna problem genom att ta del av internets stora utbud 

och inte minst via sociala medier. Turner (2015) menar att ungdomar som växer upp i detta 

kan få problem med att skapa sociala relationer i verkligheten. Millenniegenerationen 

ifrågasätter inte det faktum att ständigt vara uppkopplade mot internet (Turner 2015). Dock 

framkommer det att ungdomar är medvetna om att sociala medier påverkar dem, och att de 

anser sig kunna granska detta kritiskt. Många menar på att de som inte är medvetna om vad 

sociala medier har för inverkan på individen skulle bli mer påverkade av det (Fuller, Damico, 

2008). 

Fakta kring sociala mediers påverkan på ungdomar kommer knytas an till intervjupersonernas 

sätt att prata om begreppet familj. Detta faktum kommer att presenteras i resultatet samt 

problematiseras i diskussionen. 
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4. Metod 

Denna studie är av deduktiv ansats då författarna utifrån teori och fakta formulerat 

frågeställningar för att med studien kunna besvara dessa. Författarna utgick från en 

kunskapsöversikt inom ämnet familj, för att införskaffa kunskap om den målgrupp som skulle 

studeras, och få kunskap om den kontext de befinner sig i. Därefter bildades teorier och 

hypoteser som styrde datainsamlingen, och utifrån ett problematiserande av begreppen 

skapades frågeformuleringar. Ytterligare var deduktiv ansats av relevans då studien tog stöd 

av samt bidrog till komplettering av redan befintlig forskning (Bryman, 2011). För att besvara 

syftet användes semistrukturerade gruppintervjuer på sex flickor 14-16 år i Västerbotten. 

Valet av forskningsmetod gör detta till en kvalitativ studie, då en analysering av samtalet 

gjorts, för att ta reda på det synsätt urvalet har kring familj (Bryman, 2011).    

4.1 Tillvägagångssätt 

I denna studie har två grupper på tre personer i varje grupp intervjuats av båda författarna. 

Den ena intervjun ägde rum vid ett fysiskt möte där författarna och intervjupersonerna satt 

tillsammans i ett grupprum vid ett bord. Den andra intervjun genomfördes i ett videosamtal 

via skype, detta på grund av geografiskt avstånd. Båda intervjuerna spelades in via 

ljudupptagning. Intervjuerna bestod av frågor kring ämnet “Familj”. Intervjuguiden var 

utformad med fyra huvudrubriker, dessa huvudrubriker var “Familj”, “Attityder”, “Faktorer” 

och “Framtiden” samt uppföljningsfrågor under varje rubrik. Författarnas uppgift var att se till 

att intervjupersonerna fritt kunde diskutera kring dessa. I denna undersökning ställdes 

författarna inför ett ansvar, av att och ena sidan låta personerna tala fritt men samtidigt se till 

att samtalen blir meningsfulla och håller sig inom ämnet (Davidson & Patel, 2011).  

4.2 Motivering av tillvägagångssätt 

Valet av att göra intervjuer i grupp är dels motiverat till urvalsgruppens låga ålder och att 

intervjua en grupp ger förutsättningar för författarna att analysera hur forskningspersonerna 

pratar om ämnet sinsemellan (Bryman, 2011). En föreställning var att genom gruppintervjuer 

kunna fånga fler intervjupersoners intresse i att delta då det skulle kunna minska obehag, 

eftersom fokus fördelas på fler personer och sätter mindre press på en enskild individ. Att sitta 

i grupp kan leda till diskussioner mellan intervjupersonerna, vilket kan bidra till att samtalet 

öppnar upp för en större möjlighet att associera fritt. Gruppintervju kan ge större 

förutsättningar för att skapa en känsla av ett samtal än en intervju med endast en person. Det 

ger större möjlighet att svara på studiens syfte, att ta reda på hur flickor pratar om familj.  

Intervjupersonerna i vardera grupp kände varandra sedan innan, vilket författarna menade 

kunde bidra till att det blir en mer avslappnad stämning, att detta minskar risken att de skulle 

svara på ett sådant sätt som de tror förväntas av dem.  

 

En risk med att göra intervjuer i grupp är att det kan uppstå ett grupptryck där 

intervjupersonerna påverkar varandra. Det kan medföra att intervjupersonernas egentliga åsikt 

inte alltid träder fram. En annan risk med att hålla intervjuer i grupp är att någon tar över 

samtalet och alla inte kommer till tals. För att minska denna risk informerade författarna i 



 17 

början av intervjun att intervjupersonerna kan komma att ställas en riktad fråga till en enskild, 

så att alla skulle få möjlighet att svara om de ville (Bryman, 2011). 

  

Vid skapandet av intervjuguiden har författarna bearbetat frågeformuleringar till att bli 

neutrala. Detta då författarna tror att det kan minimera riskerna till att leda 

intervjupersonernas svar i en viss riktning, och där studiens syfte uppfylls och stärks av att 

intervjupersonerna tänkte fritt. Författarna ställde frågor kring vilka typer av konstellationer 

av familj som intervjupersonerna tror att det finns, samt vad som krävs för att tillhöra en 

familj. Detta för att författarna skulle bilda sig en uppfattning om vad intervjupersonerna 

känner till och hur de pratar kring detta i deras ålder. Intervjuguiden innehöll bland annat 

följdfrågor av hur de tror att andra i deras ålder ser på familj. Detta i förhoppningen av att dels 

synliggöra eventuell rådande ungdomskultur, men också flytta fokus från intervjupersonernas 

personliga åsikter, då det finns en risk att dessa kan hämmas av andra deltagare. 

4.3 Urval och motivering av urval 

Denna undersökning består av ett urval som är framtaget via ett icke sannolikhetsurval i form 

av ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman, 2011). Under urvalsprocessen försökte 

författarna få tag i intervjugrupper via frivilliga deltagare på en ungdomsgård, både via 

personal och ungdomarna direkt. Det visade sig inte vara en lönsam metod, då det inte fanns 

något intresse av att delta. Därför beslutade författarna att göra ett snöbollsurval på grund av 

bekvämlighetsskäl. Författarna utgick ifrån det egna kontaktnätet och kontaktade en person 

var. Var av dessa personer förde förfrågan om att delta i studien vidare utifrån deras 

kontaktnät. Att beakta i ett sådant typ av urval är att det medför en risk i att urvalet inte 

representerar målgruppen som helhet, då urvalet i denna undersökning antas vara en grupp 

med liknande egenskaper. Snöbollsurvalet resulterade i att intervjupersonerna bestod av 

flickor i åldrarna 14-16 år. 

 

Det faktum att intervjupersonerna känner varandra kan medföra risken i att de påverkas av 

grupptrycket, då forskarna inte visste något om gruppdynamiken på förhand. I resonemanget 

övervägdes det om en grupp känner sig trygg med varandra kan det tala för att de vågar säga 

emot varandra. Eftersom denna undersökning var frivillig utgick forskarna från att grupperna 

som valde att delta ihop, också kände någon slags trygghet i varandras sällskap.   

  

Valet av denna studies målgrupp är dels baserat på statistik från Keijer (2018) där det 

framkommer att unga vuxna är som mest benägna att flytta hemifrån mellan 18 och 24 år. 

Utifrån detta gjorde författarna ett antagande kring att de som är i tonåren och under 18 år 

ännu inte flyttat hemifrån, ingått i äktenskap eller skaffat barn. En intervju med de som är 18 

år och äldre hade medfört en risk i att dessa personer med större sannolikhet hade kunnat 

inlett ett eget familjeliv, och därför skulle styras av hur dennes familjeliv som förälder, ser ut.  

  

Vid övervägandet att intervjua en yngre målgrupp, fanns en föreställning hos författarna att 

dessa ungdomar inte i lika stor utsträckning funderar kring begreppet familj, som de i äldre 

tonåren. Därav ej bidragit till lika informationsrikt innehåll i intervjuerna som av de i äldre 
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åldrar. En frågeställning i denna undersökning var vad som påverkar flickor i att tala om 

begreppet familj och där sociala medier anses vara en faktor som påverkar unga överlag. 

Denna aspekt väger också för att tonåringar var av intresse att undersökas då de ingår i den 

ålder som enligt Nordicoms (2006) undersökning visar tillhöra den åldersgrupp som ägnar sig 

mest åt sociala medier. Här tänkte författarna att det är den mest representativa gruppen för att 

ta reda på huruvida sociala medier påverkar synen på begreppet familj. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Av etiska skäl efterfrågades samtliga intervjupersoners godkännande till att kontakta deras 

vårdnadshavare för att få ett samtycke av dem. Det var en förutsättning för att de skulle kunna 

delta i studien, då vårdnadshavares samtycke enligt §18 Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (2003:460) krävs. För att uppfylla samtyckeskravet skickades ett 

informationsbrev ut till intervjupersonernas vårdnadshavare, detta för att de skulle veta vad 

undersökningen innebar. Informationsbrevet behandlade konfidentialitetskravet, där det stod 

hur datan skulle bevaras, hur anonymiteten eftersträvades där inga namn eller personuppgifter 

skulle dokumenteras. Det beskrevs även utifrån nyttjandekravet att materialet enbart skulle 

användas i forskningssyfte. I informationsbrevet redovisades de teman som skulle behandlas 

för att intervjupersonerna och deras vårdnadshavare visste vad de gav samtycke till (Bryman, 

2011). 

  

De specifika frågorna i intervjuguiden angavs inte i informationsbrevet, då författarna ansåg 

att det skulle minimerar risken av att intervjupersonerna skulle påverkas av yttre faktorer. 

Studien tillgodoser frivillighetsprincipen genom att författarna på förhand gav information till 

intervjupersonerna, om rätten till att i stunden eller i efterhand avbryta sin medverkan, eller 

radera något från intervjumaterialet (Bryman, 2011). 

  

Gällande nyttan kontra skadan genomfördes etiska övervägningar om att ställa 

bakgrundsfrågor kring intervjupersonernas egna familjeförhållanden i intervjuguiden. Med 

motiveringen av att undersöka den egna familjens påverkan av intervjupersonerna och vilken 

kontext som intervjupersonerna befinner sig i. I detta avseende var avvägningen att skadan 

var större än nyttan, både för intervjupersonerna själva samt deras familjer, då ämnet ”familj” 

kunde antas vara av känslig karaktär. Med informationsbrevet ville författarna försäkra 

intervjupersonerna och vårdnadshavare att intervjun inte skulle handla om deras egna 

familjeförhållanden eller privata erfarenheter, då det inte hade varit etiskt försvarbart.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

För att stärka reliabiliteten, tillförlitligheten, har forskarna intervjuat grupperna tillsammans 

och gemensamt analyserat materialet och därefter skrivit diskussionen utifrån dessa 

gemensamma tolkningar (Bryman, 2011). Intervjuguiden skapades i enlighet med studiens 

frågeställningar för att kunna besvara syftet. Detta ger förutsättningar för att stärka den interna 

validiteten, där frågorna/temana i intervjuguiden fick intervjupersonerna att resonera kring det 
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forskarna var intresserade av att veta. På så sätt går materialet att analysera i enlighet med 

studiens syfte (Bryman, 2011).  

 

Urvalets kontext beskrivs som tidigare nämnts inte i någon närmare bemärkelse, vilket medför 

komplikationer att avgöra vilken kontext resultatet är generaliserbart till. Flickor som befinner 

sig i ett annat sammanhang kanske hade svarat annorlunda (Bryman, 2011).  Utifrån denna 

undersökning är det svårt att uttala sig om en liknande studie kommer ge samma resultat, då 

denna intervju har en smal urvalsgrupp, som kan tänkas besitta liknande egenskaper (Bryman, 

2011). Det går inte uttala sig om att studien är statistisk generaliserbar då den inte kan berätta 

huruvida intervjupersonernas svar går att generalisera på målpopulationen. Det går för den 

delen inte förkasta studiens validitet, även om intervjupersonerna inte berättar en universell 

”sanning”, går det i det enskilda fallet finna sådant som kan tolkas som generellt. Författarnas 

analys av materialet skapar en möjlighet i att resultat från denna studie kan föras över på 

målgruppen än endast det urval som ingick i denna studie (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Något om talar för att kunna stärka den externa validiteten är då intervjupersonerna hamnade i 

en diskussion mellan varandra, då visade de på hur ett sådant samtal skulle kunna se ut i 

verkligheten. Det kan ge förutsättning för författarna att generalisera detta i hur ett samtal 

mellan flickor kan se ut i verkligheten. Det som till viss mån också stärker studiens 

generaliserbarhet är att författarna frekvent frågar vad intervjupersonerna tror att andra i deras 

ålder skulle svara (Bryman, 2011). Det faktum att de inte alltid svarar samma som de själva 

stärker deras trovärdighet i att de för en reflektion kring att alla inte tänker som dem. En sådan 

typ av fråga utesluter ej att intervjupersonerna beaktar vad killar kan tänkas svara. Därför är 

det svårt att avgöra huruvida studiens resultat är applicerbart på enbart flickor 14-16 år, eller 

kan ses som svar för hur unga 14-16 år, oavsett kön, pratar om begreppet familj. 

4.6 Analys och kodningsprocess 

Resultatet har analyserats fram i enlighet med innehållsanalys, även kallad kvalitativ 

innehållsanalys, där ett fokus ligger på att plocka ut det centrala ur materialet. Detta görs 

genom att forskaren tolkar innehållet i materialet för att få en förståelse för vad som ligger 

“mellan raderna” i materialet och inte enbart beskriva det som sägs (Bryman, 2011). En 

förutsättning för att ta fram de underliggande meningarna i materialet är att forskaren inte på 

förhand har bestämt vad det centrala i materialet ska vara. Efter transkribering av intervjuerna 

togs meningsbärande enheter och citat ut från transkriberingen, dessa skrevs ut och klipptes 

isär, och författarna gjorde gemensamma tolkningar av dessa under olika koder (Bryman, 

2011).  

 

Koderna sammanfattar meningsbärande enheter och citat som sedan delades upp utifrån 

gemensamma nämnare inom dessa. Författarna analyserade uppdelningarna av de 

meningsbärande enheterna och citaten och skapade kategorier av dessa. Dessa kategorier visar 

på författarnas tolkning och förståelse av innehållet i materialet och utgör det centrala av 

studien. Något att förhålla sig till under denna process är att kategorierna är uteslutande, det 

meningsbärande materialet som hamnat under en kategori ska inte passa in under en annan. 
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För att försäkra sig om detta så långt det är möjligt har författarna ytterligare satt sig in i och 

tolkat det som framkommit inom dessa kategorier. Kategorierna har flyttats om och eller 

slagits samman till olika teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Dessa teman med underliggande kategorier kommer att presenteras i resultatdelen och vara 

underlag för diskussionen. Exempel på kodningsprocessen och analys av materialet kommer 

att redovisas i resultatdelen i form av författarnas tolkning av vad intervjupersonerna sagt, 

samt beskrivande citat från intervjupersonerna. Författarna har valt att inte benämna vem av 

intervjupersonerna som sagt vad. Därför står det endast ”IP”, vilket är en förkortning av 

”intervjuperson”, framför citaten under varje kategori i resultatet. Detta då författarna anser 

att det inte är av relevans för studiens syfte att fokusera på vem som sagt vad. De två 

intervjuerna särskiljs heller inte i någon vidare mening, detta då tanken med denna studie inte 

var att jämföra de olika intervjuerna mellan varandra. I de sammanhang där samtalsämnen 

eller åsikter skiljer sig åt mellan de två intervjuerna ses snarare som ett sätt att få ett bredare 

perspektiv av vad flickor 14-16 år kan tänkas svara. 

4.7 Fördelning av arbetet 

Författarna har tillsammans formulerat sammanfattning, inledning, avgränsningar, syfte och 

frågeställningar. I teoriavsnittet har Josefin skrivit om ”kärnfamilj” och 

”strukturfunktionalism”, Matilda har skrivit om ”individualisering” och 

”socialisationsprocess”. Artikel- och faktainsamling inför bakgrunden ansvarade båda för. 

Matilda har sammanställt bakgrunden, som sedan granskats av båda. Under arbetets gång har 

båda två skrivit metoden. I resultatet har Josefin skrivit “traditionella normer” och Matilda har 

skrivit “modern familj”, “det perfekta livet” och “känslomässigt perspektiv”. Matilda och 

Josefin kom tillsammans fram till vad som skulle behandlas i diskussionen. Matilda har 

sammanställt största delen av diskussionen, där Josefin har korrigerat och förbättrat 

uppbyggnaden av resonemangen som framförts. Slutsatsen och framtida forskning är skriven 

av båda, samt referenserna. 
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5. Resultat 

Resultatet delas in i tre olika teman med kategorier som underrubriker. De tre temana är 

“Modern familj”, “Traditionella normer” “Det perfekta livet”. Tabellen nedan visar det 

kodningsschema som författarna skapat under analysen av materialet. I kolumnerna till 

vänster presenteras de kodord som har tagits fram utifrån det centrala av intervjuerna. 

Kolumnerna i mitten framställer kategorierna, som är en sammanställning av kodorden. Då 

flera kategorier behandlade samma ämne, men med olika infallsvinklar bildades teman som 

huvudrubrik för kategorierna, dessa framställs i de högra kolumnerna. 

  

Tabell 1. 

Koder Kategorier Tema 

välja sin familj, familj som icke biologisk Familj som social 

konstruktion 

Modern Familj 

ej könsroller, jämställt, valfrihet, ombildade familjer, ”Nya tider” 
 

heteronormativt par med barn, barn som norm, 

kollektivet 

Traditionella 

Kärnfamiljen 

Traditionella 

Normer 

hemmets förvaltare, försörjningsenhet Traditionella Könsroller 
 

Heteronormen Normbevarande 
 

Sociala medier, trender, positiv självpresentation, 

Eftersträvan, Perfekt yttre, jämförelser 

Ouppnåeligt ideal ”Det perfekta 

livet” 

“Leva livet” före familjebildning, individens behov Självförverkligande 
 

5.1 Modern familj 

Detta tema skapades utifrån en mångfacetterad syn av familj som intervjupersonerna visade 

på. I detta tema ingår det som motsätter sig den traditionella familjen, till exempel när 

intervjupersonerna pratar om en modern tappning av synen på familj där den inte behöver 

vara biologisk. De sammanhang där intervjupersonerna antyder att traditionella könsroller har 

suddats ut hamnar också inom detta tema, då det tyder på ett modernt familjeliv. Under detta 

tema ligger intervjupersonernas jämförelse mellan förr och nu, där de menar att 2018 

innefattar en stor valfrihet, där en acceptans gentemot olika typer av familjekonstellationer 

finns. Under temat ingår kategorierna ”familj som social konstruktion” & ”nya tider”. 

5.1.1 Familj som social konstruktion 

Denna kategori analyserades fram då intervjupersonerna pratade om att familj är något 

människor kan skapa själv, till exempel dem som individen vuxit upp med snarare än dem 

som de har en biologisk samhörighet till. 
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Enligt intervjupersonerna är familj någon eller några som individen har vuxit upp med, 

intervjupersonerna ger exempel på fosterfamilj eller släktingar. Samtliga intervjupersoner 

säger att en familj inte behöver vara biologisk. Det som krävs för att vara en familj enligt 

dem, är minst två personer. Det kan vara en ensamstående förälder och deras barn, eller två 

vuxna. Samtliga intervjupersoner tror att den allmänna uppfattningen kring familj hos 

ungdomar 14-16 år är att familjer kan och ofta ser annorlunda ut än mamma, pappa, barn. De 

menar att en familj kan vara bestående av föräldrar med samma kön, det kan finnas flera 

mammor och pappor i en familj, här syftar intervjupersonerna på om föräldrarna är separerade 

och individen ingår i en ombildad familj. I den ena intervjun nämner en intervjuperson att 

deras syn på olika konstellationer av familjer har blivit mer vidgad ju äldre de blivit, var på de 

andra två håller med. 

  

Intervjupersonerna poängterar i båda intervjuerna att det inte alltid behöver vara föräldrar som 

tar hand om sina barn utan att det kan vara till exempel mor och farföräldrar. Något som 

också är gemensamt för båda intervjuerna är det faktum att samtliga intervjupersoner är eniga 

om att familj är något människor kan välja själv. Detta beskrivs av en intervjuperson genom 

att vänner kan och ena sidan ersätta den ”egna familjen”, detta framkommer då de pratar om 

att de som ingår i en familj ska kunna prata med varandra och finnas där för varandra. 

Intervjupersonen menar på att om familjen brister i den funktionen kan ett alternativ vara att 

söka sig till vänner för att få detta tillgodosett. En annan intervjuperson menar att vänner som 

ingår i ens familj inte behöver utesluta den “egna familjen”. Denna åsikt uppkom i enighet 

med att det som kan känneteckna en familj är någon eller några som individen umgås mycket 

med. En intervjuperson hävdar att det har blivit mer av det på senare tid, att i samtalet vänner 

emellan kan de kalla varandra för ”syster” och ”bror”. 

5.1.2 ”Nya tider” 

Denna kategori är framtagen genom att de i intervjun drar en del jämförelser mellan dåtid och 

nutid, där författarna tolkar det som att de underförstått menar att ungdomar idag har ett 

mindre traditionellt synsätt. Denna kategori är också baserad på att intervjupersonerna menar 

att det idag finns fler valmöjligheter och författarna tolkar det som att människor är mindre 

styrda av ett traditionellt levnadssätt. 

  

Samtliga intervjupersoner visar på en medvetenhet av att alla inte vill ha barn, och att det 

heller inte är något som krävs för att vara en familj. De tror även att det går skapa lycka på 

annat sätt än att få barn. Vid en fråga angående detta svarar en intervjuperson:  

  

IP- Det tror jag absolut! Vi lever ju liksom i 2018 nu, förr i tiden tror jag det var mer 

att man var hemma och skaffade barn, föra vidare generationen. Men nu tror jag det är 

mer att man kan vara singel, göra andra saker som kan göra en lycklig 

  

En uppfattning som en intervjuperson visar på i den ena intervjun, som de andra i den 

intervjun håller med om, är att barn förr i tiden hjälpte till i hemmen, och att detta kunde vara 

en av anledningarna till att skaffa barn, men att det inte ser ut så idag. Vid samtal kring 

giftermål kommer de i båda intervjuerna in på hur det såg ut förr i tiden kontra hur det ser ut 
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idag. Då en intervjuperson menade att människor förut var tillsammans med den de gifter sig 

med, livet ut.  

  

Samtliga intervjupersoner är i första bemärkelse eniga om att giftermål är något frivilligt, 

något som kan ske när som helst under vuxenlivet, men det diskuteras också kring att det inte 

alltid varit frivilligt. En intervjuperson säger att det skiljer sig åt beroende på vilken religion 

och kultur en människa tillhör. Detta visar hon på då hon säger att tradition, religion, bortgifte 

och ekonomi kan vara en anledning till att människor gifter sig. Samtliga intervjupersoner 

menar att giftermål och ena sidan kan vara symboliskt för att visa sin kärlek men att 

människor inte nödvändigtvis behöver gifta sig för att visa sin kärlek. De pratar också om 

skilsmässor kopplat till hur det såg ut förr. Intervjupersonerna för ett resonemang kring 

orsaker till skilsmässa, och menade att det idag är mer accepterat att skilja sig än vad det var 

förut. En intervjuperson påpekar att de inte känner till många vänner som har skilda mor och 

farföräldrar, och menar att det har skett en förändring i och med att skilsmässa bland deras 

kompisars föräldrar, och att ingå i en bonusfamilj däremot är väldigt vanligt nu. 

  

Samtliga intervjupersoner tror att det har blivit mer vanligt att skilja sig idag än vad det var 

förut, på grund av att människor har blivit modigare, och att skilsmässor har blivit mer 

accepterat. Intervjupersonerna är också eniga om att de tror att könsroller idag är något som 

har suddats ut. En intervjuperson säger i samtalet kring könsroller: 

  

IP-  ja, men jag tror det är mer för att vi är i 2018 och det har blivit mer att det är 

jämställdhet. Kvinnor kan göra det killar gör, och då tror jag att det blir mindre av de 

här rollerna 

  

I samtal om familjekonstellation pratar intervjupersonerna om samkönade parrelationer. I den 

ena intervjun poängterar en intervjuperson att det idag finns ”emojis” på familj med två av 

samma kön, och syftar på att det har blivit ett mer modernt synsätt på familjekonstellationer. I 

detta samtal kring homosexualitet, säger en intervjuperson sedan: 

  

IP- Vi är som i den generationen där vi börjar tycka att det är normalt 

  

Intervjupersonernas resonemang speglar att deras syn kring homosexualitet inte har blivit lika 

påverkade av samhällets traditionella värderingar, som de menar att den äldre generationen 

har. Samtliga intervjupersoner är eniga om att det idag finns en mer öppen syn på människors 

sexualitet och olika livsval som är relaterade till familjelivet. Det framkommer att 

homosexualitet är ett aktuellt samtalsämne bland ungdomar idag. I och med detta säger en 

intervjuperson att utvecklingen har gått framåt och att i deras värld har “pride” funnits för 

evigt. I båda intervjuerna säger intervjupersonerna att det talas mycket om människors 

rättigheter och rätt till sin sexualitet på sociala medier. En intervjuperson uttrycker att 

homosexualitet inte känns som en minoritet längre. 
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5.2 Traditionella Normer 

Detta tema skapas på grund av att intervjupersonerna visar på att de trots ”nya tider” styrs och 

präglas av traditionella värderingar i familjelivet. Intervjupersonerna menar att kärnfamiljen 

är ett ideal hos ungdomar i målgruppen 14-16 år. Intervjupersonerna visar på att könsroller 

existerar i familjer. Temat skapas även utifrån att det framkommer att sexualitet och 

konstellationer som skiljer sig från de traditionella levnadssätten ej är fullt accepterat i dagens 

samhälle. I temat ingår kategorierna ”traditionella kärnfamiljen”, ”traditionella könsroller” 

och ”normbevarande”.  

 

5.2.1 Traditionella Kärnfamiljen 

Traditionella kärnfamiljen genomsyras som den rådande normen och idealet i hur 

intervjupersonerna pratar om familj, detta framkommer på flera sätt, dels underförstått, samt 

utifrån vad samtliga intervjupersoner säger att de tror. 

  

Samtliga intervjupersonerna tänker främst på familj bestående av mamma, pappa och barn. 

De menar att ungdomar i deras ålder, 14-16 år delar samma uppfattning om den 

konstellationen som den vanligaste. I båda intervjuerna visar de på en medvetenhet i att det är 

normen i samhället som påverkar hur de pratar om familj. Det framkommer att giftermål är 

något önskvärt bland ungdomar i deras ålder. Intervjupersonerna pratar om giftermål som ett 

stort val, som en person inte kan ta sig ur så lätt, och är eniga om att det finns en idealbild och 

strävan hos ungdomar att leva med en och samma partner livet ut. En intervjuperson belyser 

att i mötet med familjer med många barn, som i detta sammanhang är fler än fem barn, 

tenderar dessa att ifrågasättas av sin omgivning huruvida barnen är besläktade med varandra. 

Utifrån intervjupersonernas resonemang kring detta går det att tolka att människor har ett 

behov av att särskilja den biologiska familjen från den icke biologiska, och att traditionella 

synsätt lever kvar i hur andra i deras ålder pratar om familj.  

 

Samtliga intervjupersoner visar på en gemensam attityd gällande personer som uttrycker en 

önskan av att leva som singel utan barn, eller leva i parförhållande utan barn. Samtliga 

intervjupersoner beskriver detta som något annorlunda. I båda intervjuerna kommer de in på 

att människor tycker synd om dem utan familj och associerar barnlöshet med misslyckande. 

Den uppfattningen tror en intervjuperson bottnar i dennes egen önskan om att bilda familj, en 

annan tror att det beror på att det är en norm i samhället att skaffa barn och familj. Samtliga 

intervjupersoner tror att ungdomar i deras ålder skulle svara likadant. En intervjuperson ger 

ett exempel på detta och säger: 

 

IP- skulle jag säga rent hypotetiskt att jag inte vill ha barn, i min klass, då skulle de typ 

skratta åt en. Och ba ”va ska du leva ensam hela livet”? 

  

Resonemangen flickorna emellan går att tolka som att leva som singel och barnlös är något 

otänkbart och att ett sådant beslut måste motiveras eller försvaras inför omvärlden. 

Författarnas tolkning är att singelskap eller barnlöshet associeras med ”ensamhet” i negativ 
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bemärkelse. Vidare visar en intervjuperson på att det krävs en förklaring om någon i deras 

ålder planerar att inte vilja skaffa barn, då hon säger: 

  

IP- typ folk som säger att de inte vill ha barn för att de är jobbiga, då kan jag rynka på 

ögonbrynen, det känns som att folk inte vet vad de pratar om när man säger att man inte 

vill ha barn och är 16 år. Kan de tänka ut sitt liv redan då? Att de inte vill ha barn, de 

kan ju ändra sig, big time. 

  

Intervjupersonerna visar på att de själva och andra i deras ålder ser familjebildning som en 

central del av livet och som präglas av traditionella värderingar. 

5.2.2 Traditionella könsroller 

Denna kategori analyserades fram då intervjupersonerna visar på att det finns roller inom en 

familj. Dels visar intervjuerna på att flickorna tror att könsroller lever kvar idag, men i 

analysen av materialet har det också framgått att flickorna har en underliggande attityd som är 

könsstereotypisk, därför uppkom denna kategori. 

  

Samtliga intervjupersoner visar på att familjemedlemmar kan dela på olika uppgifter och 

därför kan ha samma roll, men de pratar också om åtskiljande roller som associeras med 

könsroller, detta utifrån en heteronormativ parrelation. När intervjupersonerna pratar om 

pappans roll och funktioner i en familj, säger en intervjuperson att mannens arbete inte 

utesluter att kvinnan arbetar. I den ena intervjun benämns arbetsuppgifter i hemmet, mamman 

ansvarar för städning, tvätt och pappan byter däck. Två intervjupersoner är eniga om att 

mammorna i dessa sammanhang faktiskt gillar att utföra dessa åtaganden. Där den ena säger: 

  

IP- ….det är mer att mamma tycker är roligare, så då gör man hellre det. 

  

En intervjuperson ifrågasätter mammans vilja och menar att normerna av könsroller bidrar till 

denna traditionella utformning av arbetsfördelning i hemmet, oberoende föräldrarnas 

intressen. Om det hade varit mer jämställt hade det kanske inte sett ut på det sättet, menar 

hon. I sammanhanget där intervjupersonerna diskuterar om huruvida det finns roller inom en 

familj, beskriver en intervjuperson ett exempel om en pappa, där hon säger: 

 

IP-... han är typ superfeminist, han har börjat en kurs på universitetet i jämställdhet… 

Asså det är jätterandom! 

 

Deras reaktioner på detta går att tolka som att jämställdhetsutbildning för en man är något 

oväntat. Då de verkar förvånade och att det är något ovanligt.  

 

I samtalet kring familjebildning resonerar samtliga intervjupersoner kring att barn medför ett 

stort ansvar och en känsla av att föräldrar blir låsta. De resonerar kring att det faktum att ha 

barn innebär att sätta någon annans behov före ens egna. I detta sammanhang säger en 

intervjuperson: 
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IP- det är det jag tänker, för när ens mamma var sjuk och låg i sängen i typ magsjuka, 

kom man springandes, hon behövde laga mat, fixa saker ändå. Man kan aldrig ta en 

paus från sina barn. 

  

I detta sammanhang pratar de endast om mamman. Det går utifrån deras svar tolka som att 

kvinnans roll i en familj innefattar det yttersta ansvaret av barn och hushåll, och värnar om det 

kollektiva och åsidosätter sina egna behov. I den ena intervjun resonerar intervjupersonerna 

kring ett eventuellt scenario som kan ske i en familj, där två av dem säger: 

  

IP-  mm, i vissa familjer då kanske pappan lämnar familjen, lämnar allt. 

IP- Då måste man va redo på det.  

  

Varpå de fortsätter och säger att det är något som kan uppstå och därför kan behöva infinna 

sig i det. Detta kan tolkas som att pappan är mer fri från ansvar över familjen och att det 

förväntas att mamman ska kunna hantera familjelivet på egen hand. 

5.2.3 Normbevarande 

I samtalet kring olika familjekonstellationer pratade intervjupersonerna om familjer med 

homosexuella föräldrar. Denna kategori skapades för att intervjupersonerna visade på en 

medvetenhet i att traditionella värderingar tycks leva kvar hos ungdomar 14-16 år. I 

analysarbetet av materialet kom författarna fram till att olika beteenden som presenteras under 

denna kategori leder till ett normbevarande av heteronormen. 

  

IP-  Det är ju såhär om man är en av varje kön behöver man inte ”komma ut med det”, 

men om man liksom är två av samma kön så måste man ju som ”komma ut med det”, 

och det är ju som lite fel typ 

  

Intervjupersonen som säger det ovanstående citatet menar att det är på grund av att 

heterosexualitet är normen som homosexualitet därför behöver förklaras, vilket bidrar till en 

reproducering av heterosexualitet som det “normala”, det vill säga ett ”normbevarande”. 

Samtliga intervjupersoner säger att heterosexualitet är mer förekommande i deras vardag och 

att människor därför utgår ifrån att andra har den läggningen. Det diskuterade kring att de inte 

tror att samhället är i mål när det kommer till acceptans angående människors olika sexuella 

läggningar. I ett resonemang kring homosexualitet säger en av intervjupersonerna: 

  

IP- det finns ju vissa som typ ska skoja om det, Då tycker jag inte bland folk. För tänk om 

någon går förbi och så hör den det och då får ju det den personen att känna sig mindre 

bra, ba nej nu skrattar de åt mig igen. Fast det kanske inte är menat åt någon person. 

  

En tolkning av intervjupersonernas resonemang kring homosexualitet är att de är medvetna 

om människors rätt till sin sexualitet, samtidigt som det i verkligheten inte visar på att 

acceptans är det egentliga klimatet hos ungdomar i deras ålder. Homosexualitet visar sig 

genom detta citat kunna vara något som det skämtas om, vilket kan leda till ett 

normbevarande av heterosexualitet.  
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5.3 ”Det perfekta livet” 

Detta tema skapades då det i intervjuerna framkom i olika sammanhang att människor vill 

visa en perfekt sida utåt, samt att de påverkas av detta i den bemärkelse att många eftersträvar 

“det perfekta”. Intervjupersonerna pratar om sociala medier och den egna familjen som en 

påverkan av hur de talar om begreppet familj. Intervjupersonernas framställer en vision av ett 

självförverkligande utanför familjelivet. I temat presenteras kategorierna ”Ouppnåeligt ideal” 

och ”Självförverkligande”. 

5.3.1 Ouppnåeligt ideal 

Denna kategori skapades utifrån hur intervjupersonerna beskriver att människor vill framställa 

en positiv sida av sig själv i olika sammanhang.  Kategorin är framtagen ur 

intervjupersonernas önskan om att ha det de ser på sociala medier, trots en medvetenhet av att 

det som exponeras på sociala medier inte alltid är verklighet.  

  

IP- Jag tror att fler blir lockade att skaffa familj för att det ser så perfekt ut 

  

En intervjuperson säger ovanstående citat när de pratar om vad de ser på sociala medier. 

Samtliga intervjupersoner tror i första avseende att sociala medier är något som påverkar dem 

i hur de pratar om familj. Den typ av familj som exponeras i sociala medier är bestående av 

mamma, pappa och deras barn säger dem. Intervjupersonerna säger att många de följer via 

sociala medier är influencers som lever ett lyxigt liv, med välstädade, moderna och dyra hem. 

De pratar om en pågående trend på sociala medier där föräldrar lägger ut gulliga bilder på 

deras bebisar och där familjen är uppklädda och går på fina middagar. De flesta är runt tjugo 

till trettio år och har bebisar eller väntar barn. Att resa är ett återkommande fenomen som 

intervjupersonerna säger visas på sociala medier och därmed också kan förstås som en trend. I 

det sammanhang då de diskuterar kring hur man påverkas av sociala medier säger en av dem: 

  

IP - När man ser det så kanske man tänker själv på hur man vill ha det, man kanske inte 

ens har tänkt på det innan, men ser man det och tänker att så vill jag ha det 

  

En intervjuperson säger att de kan bli inspirerade på sådant sätt att de vill skaffa barn i den 

åldern som dem som de följer på sociala medier. Intervjupersonerna visar också på ett 

resonemang kring att de är medvetna om att de personer de följer via sociala medier mest 

troligt inte har det så bra som de visar upp, och är därför ett ouppnåeligt ideal. 

Intervjupersonerna är eniga om att människor påverkas av sociala medier både på ett medvetet 

och undermedvetet plan. De säger att sociala medier kan påverka i negativ bemärkelse, i de 

fall som människor tror på att personers liv som framställs på sociala medier illustrerar en 

verklighet. Vilket går att tolka på intervjupersonerna som att detta skapar en press hos 

människor. De argumenterar för att det som illustreras på sociala medier inte är verklighet, i 

den ena intervju menar en intervjuperson att allt som exponeras på sociala medier inte är så 

perfekt som det ser ut, och de andra håller med. 
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Det går att tolka som att det finns ett behov av att framställa sig själv på det sätt en vill 

uppfattas på, av omvärlden. Det framkommer att denna strävan efter att visa det perfekta även 

är något intervjupersonerna själva gör. Likt sociala medier anger intervjupersonerna i den ena 

intervjun att det faktum att jämföra sig med vänners familjer också kan vara en påverkande 

faktor på hur de tänker kring familj. Även i detta avseende pratar de om det som att 

människor vill visa den perfekta sidan utåt. I den ena intervjun nämner de även att det vuxit 

fram ett motstånd mot den positiva framställningen av sig själv på sociala medier, varpå det 

har blivit en trend att prata om psykisk ohälsa. Intervjupersonerna kan förstås som att det 

finns ett behov av att få visa upp en korrekt bild av sig själv, en intervjuperson säger att i och 

med denna trend blir personer perfekta genom att också kunna erkänna sina brister. 

5.3.2 Självförverkligande 

Denna kategori skapades av att de i intervjuerna frambringar en slags vision kring vad de tror 

att ungdomar vill åstadkomma innan familjelivet. Där de talar om att uppleva saker innan 

familjebildning. 

  

Intervjupersonerna är i båda intervjuerna eniga om att andra i deras ålder tänker att de vill 

skaffa barn när de är i tjugo till trettio årsåldern. Det framkommer vid ett resonemang att de 

tycker att trettiosju år är för gammalt för att få sitt första barn, och att en allmän attityd visar 

på att nitton år är för ungt för att skaffa barn. Det går utifrån intervjupersonerna förstå att det 

faktum att vara nitton eller trettiosju år och få barn skulle skapa reaktioner hos dem i deras 

ålder. 

  

Det framkommer att samtliga intervjupersoner tror att många i deras ålder tänker att de vill 

resa eller bo utomlands innan de skaffar barn på grund av praktiska skäl. Det går att tolka 

intervjupersonernas resonemang som att familjebildning minskar individens möjlighet att 

förverkliga saker utanför familjelivet och därmed minskar fokus på individuella behov. En 

intervjuperson menar att de som vill ha barn när de är lite äldre har tänkt ut sitt liv efter att de 

slutar skolan fram till att de ska bilda familj. Hon menar att de som inte har visionerna kring 

att “leva livet” innan de bildar familj, är de som får barn tidig, vilket de andra håller med om. 

I diskussion kring detta säger en intervjuperson: 

  

IP- Ja men de som tänkt ut hur det ska va, de tänker ju att de ska få ett jobb först. Sen så 

skaffar de en pv, sen gifter de sig, skaffar en villa, där de vill bo sen skaffar barn… 

  

Utöver sociala medier tror samtliga intervjupersoner att den egna familjen är en påverkande 

faktor i hur ungdomar pratar och tänker kring familj. Under samtal kring giftermål säger de att 

de tror att ungdomar tenderar att vilja gifta sig om sina föräldrar har gjort det. Samtliga 

intervjupersoner tror att detta kan ske omedvetet också. Detsamma gäller barn, de menar på 

att om de själva har vuxit upp med två syskon tenderar de att vilja ha tre barn. Detta kan 

tolkas som att den egna familjen är ett slags ideal för hur unga ska leva sitt liv. 
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6. Diskussion 

Författarnas tolkningar av kategorierna som presenterades i resultatet, problematiseras och 

diskuteras under denna del, i enlighet med fakta ur avsnitten ”teori” och ”bakgrund”. Denna 

del består av fyra diskussionstrådar, ”Kärnfamilj som ideal, trots valfrihet”, ”Könsroller”, 

”Den egna familjens, sociala mediers och normers påverkan” och ”Acceptans som trend”. 

Nedan återfinns en tabell som visar på vilka kategorier, samt vilka teman kategorierna tillhör, 

som diskuteras i varje diskussionstråd.  

 

Tabell 2.  

Kategorier  Teman Diskussionstråd 

Familj som social konstruktion, 

”Nya tider”, Traditionella 

kärnfamiljen 

Traditionella 

normer 

Modern familj 

Kärnfamilj som ideal, trots valfrihet 

Traditionella könsroller Traditionella 

normer 

Könsroller 

Ouppnåeligt ideal, 

Självförverkligande 

”Det perfekta livet” Den egna familjens, sociala mediers och normers 

påverkan 

Normbevarande Traditionella 

normer 

Acceptans som trend 

6.1 Kärnfamilj som ideal, trots valfrihet 

I denna diskussionstråd diskuteras det som framställs i resultatet under kategorierna ”Familj 

som social konstruktion”, ”Nya tider” och ”Traditionella kärnfamiljen”. Författarnas tolkning 

är att intervjupersonernas åsikter och värderingar som framkommer under dessa kategorier 

tyder på att kärnfamiljen är ett rådande ideal. Detta problematiseras med det faktum att de 

också menar på att människor har fria val i dagens moderna samhälle, som motsätter sig det 

traditionella levnadssättet som kärnfamiljen innebär.     

  

Enligt NE (u.å.), beräknas millenniegenerationen vara mindre traditionella till skillnad från 

tidigare generationer, och att de förväntas avvika från gamla levnadssätt. I intervjun initierar 

intervjupersonerna att ”det är 2018”, det är nya tider och syftar på att människor har stora 

valmöjligheter och valfrihet i dagens samhälle. Beck- Gernsheim (2002) menar att 

individualismens framväxt i dagens moderna samhälle innebär fler valmöjligheter. 

Intervjupersonerna menar att utöver den biologiska familjen kan människor enligt dem också 

välja sin familj, där vänner kan inkluderas. Vidare pratar intervjupersonerna om att ett val av 

att inte skaffa barn är upp till varje enskild människa. Intervjupersonerna refererar till att det 

är nya tider när de uttrycker att människor kan gifta sig som gammal eller leva med flera 

partners under en livstid. Vilket bekräftar Jonssons, Malms (2011) beskrivning av ”familjen” 

som ett dynamiskt begrepp.  

  

Trots att intervjupersonerna uttrycker att det idag råder fria val, framkommer det att andra i 

deras ålder i praktiken tenderar att ha den traditionella kärnfamiljen som ideal. Som enligt 
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Patricia Hill Collins symboliseras som något ”bestående” och ”naturligt” (2000, refererad i 

Jonsson Malm, 2011). Enligt intervjupersonerna går familjebildning förstås som en central del 

i livet, och att leva med en och samma partner betraktas som ett ideal. Inom familjeforskning 

genom historien betraktades kollektivet som ideal, både för samhället och inom familjen 

(Parsons, 1951/1991). Intervjupersonerna visar på att kollektivet är ett ideal än idag, då 

intervjupersonerna visar på att viljan av att leva själv utan barn eller partner, anses som icke 

önskvärt och associeras med ensamhet. Trots att de benämner att vänner kan ingå som familj, 

synliggörs värderingar i hur de pratar om familj, som kan tänkas representera de normer som 

finns i samhället.  

 

Utifrån intervjuerna kan målgruppen eventuellt förstås som förvirrade av valfriheten i dagens 

samhälle. Då intervjupersonerna i teorin är öppen för olika levnadssätt som frångår de 

traditionella normerna, men där en längtan efter den trygga traditionella kärnfamiljens 

konstellation genomsyras i praktiken (Knoll & Witt, 2011). NE (u.å.) beräknar att 

millenniegenerationen är än mer beroende av trygghet än tidigare generationer. En vision 

kring kärnfamilj kan vara ett uttryck för att intervjupersonerna visar på att de i deras 

generation vill återskapa trygghet i dagens moderna tid (Lindblad & Bustos, 2004).  Vilket 

går att tolka som enligt vissa konservativa forskare länge hävdat att kärnfamiljen är en 

institution som medför ”trygghet” och kärlek (Holter 1973, refererad i Jonsson Malm, 2011).  

6.2 Könsroller 

I denna diskussionstråd behandlas kategorin ”Traditionella könsroller” utifrån 

intervjupersonernas reflektioner kring huruvida det finns roller inom en familj, där könsroller 

var framträdande. Resultatet visar på ett underliggande könsstereotypiskt tänk i 

intervjupersonernas resonemang, som kopplas till teoriavsnitten. 

  

I teorin hävdar intervjupersonerna att könsroller är på väg att suddas ut, men i praktiken visar 

intervjupersonerna på att traditionella könsroller är framträdande. Intervjupersonerna nämner 

att föräldrarna har könsstereotypiska uppgifter i hemmen. De exemplifierar att om en mamma 

blir sjuk förväntas hon trots detta ta hand om barnen, i det avseendet nämner de aldrig pappan. 

Detta visar på en traditionell uppbyggnad av familj där kvinnans roll är att ansvara över 

barnen och känsloliv och mannen som en försörjande enhet (Jonsson Malm, 2011). I resultatet 

framkommer det att föräldrar aldrig kan ta en paus ifrån sina barn. Det går att ställa sig frågan 

om detta resonemang går att tolka som könsbundet, då urvalet består av flickor. Enligt 

Jonsson, Malm (2011) värnar kvinnan om kollektivet och åsidosätter sina egna behov, vilket 

bekräftar de traditionella könsrollerna.  

  

När en intervjuperson påstår att könsroller finns kvar inom familjer, försvarar samtidigt en 

annan denna könsstereotypiska utformning inom familjen med att det är mammans val då hon 

vill utföra hushållssysslor. Detta går att tolka som att intervjupersonerna vill förklara dessa 

roller som människans fria val snarare än normernas indoktrinering. Intervjupersonernas 

resonemang går att tolka som att traditionella föreställningar lever kvar, där könsfördelningen 

inom traditionella familjen anses vara separata, med argumentet att egenskaper skiljer sig 
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mellan könen (Witt,2011). Intervjupersonerna menar att mamman aldrig kan ta en paus från 

sina barn, som stärker det faktum att mamman besitter det yttersta ansvaret över familjen. 

  

I vidare diskussion kring föräldraskap säger en av intervjupersonerna att en pappa kan lämna 

familjen, var på en annan intervjuperson säger att man i en sådan situation behöver vara redo 

på det. Det går att förstå mannen som fri från hemmet i relation till mammans omfattande 

ansvar för familjen. Trots att intervjupersonerna i vissa sammanhang säger att de ser sig själva 

som för unga för att tänka på familjebildning, visar de på ett framtida resonemang som är 

könsstereotypiskt. Deras resonemang kring att pappan kan lämna familjen tyder på den 

statistik som finns, där tre av fyra ensamstående föräldrar med barn är kvinnor (SCB, 2014). 

Det faktum att könsroller inom familjer lever kvar, påverkar individers val (Witt, 2011). Detta 

faktum konstateras då intervjupersonerna pratar om att familjelivet, är något en mamma kan 

behöva lära sig att hantera sådana situationer själv. En kvinnas ansvar inom familjen kan inte 

avskrivas (Witt, 2011), hon förväntas ta hand om hemmet och samtidigt arbeta utanför 

hemmet (Beck-Grensheim, 2002). Vissa forskare menar att kärnfamiljen bidrar till 

exploateringen av kvinnor i hemmen, (Holter 1973, refererad i Jonsson Malm, 2011) därför 

kan det antas finnas en längtan hos kvinnor av jämn arbetsfördelning inom traditionella 

kärnfamiljer. 

  

Intervjupersonerna visar på visionen om ett självförverkligande (Beck & Gernsheim, 2002), 

där de menar att de vill skapa sig själv utan att vara kopplad till familjen (Knoll & Witt, 2011, 

Bäck-Wiklund, 2001). Intervjupersonerna visar samtidigt på att könsroller är aktuella idag. 

Parsons (1951/1991) ansåg att åtskilda funktioner mellan könen skulle finnas då konflikter 

mellan dessa skulle bryta isär familjesystemet. Det går att anta att tydliga könsroller hämmar 

det faktum att människor i och med individualiseringen har möjlighet att förverkliga sig 

själva. Vidare går det att ställa sig frågan vad idealet kring den traditionella kärnfamiljen och 

dess roller medför, för krav på individen. Framför allt på kvinnor, då det finns en förväntan på 

individer i samhället att uppnå ett självförverkligande (Knoll & Witt, 2011). Det faktum att 

människor präglas av stora valmöjligheter, behöver inte automatiskt innebära att alla mår bra 

av dessa. Idealet kring självförverkligande kan likväl förstås som ett krav från samhället 

(Beck-Gernsheim, 2002), oavsett vad individen själv värderar.    

6.3 Den egna familjens, sociala mediers och normers påverkan 

Kategorierna i denna diskussionstråd är ”ouppnåeligt ideal” och ”självförverkligande”. I 

kategorierna framställs de faktorer som intervjupersonerna påvisade främst påverkar hur de 

talar om begreppet familj, vilket var den egna familjen, sociala medier och normer. I denna 

diskussionstråd ställs dessa faktorer mot varandra och kopplas till teori och bakgrund. 

 

Det som påverkar intervjupersonerna när de pratar om familj är dels deras egen familj. Amato 

(1996) beskriver generationskontinuitet som intervjupersonerna också menar på, då det 

framkommer att beroende på hur många syskon de själva har, påverkar hur de tänker sig att 

deras familj ska se ut i framtiden. Den egna familjens påverkan återkommer 

intervjupersonerna till flera gånger, dels då de pratar om vad en familj är. De visar på en 
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benägenhet att utgå ifrån den egna familjens konstellation i deras tal kring familj (Amato, 

1996, Keijer, Liefbroer, & Nagel, 2018, Miles & Servaty-Seib 2010). 

  

Sociala medier påverkar människor, frekvensen av användningen bidrar till hur mycket 

människor påverkas (Fuller, Damico, 2010). Millenniegenerationen är den grupp som 

använder sig av sociala medier som mest (Fuller, Damico, 2010, NE, u.å.). Intervjupersonerna 

anger sociala medier som en påverkande faktor i hur de tänker och pratar kring begreppet 

familj. Sociala medier utgör en betydelsefull roll inom socialisationsprocessen för unga som 

växer upp idag, på ett medvetet och omedvetet plan (Hjalmarsson, 2007, Angelöw & Jonsson 

2000). En fråga att ställa sig är hur mycket sociala medier påverkar hur flickor tänker kring 

begreppet familj, och hur mycket den egna familjen påverkar, samt vad som är beroende av 

normer i samhället. 

  

Denna studie motsätter sig beräkningen av att millenniegenerationen förväntas bryta från 

traditionella levnadssätt (NE, u.å.), då intervjupersonerna visar på att de tror att de i deras 

generation vill ha det ”traditionella livet”. Det förstärker det Knoll och Witt (2011) säger om 

att det finns en längtan tillbaka till det traditionella levnadssättet. Möjligtvis kan det tyda på 

att ungdomar tenderar hellre att gå i sina föräldrars fotspår än att leva efter det de ser på 

sociala medier. Samtidigt säger intervjupersonerna att mycket av det de ser på sociala medier 

är ”kärnfamiljen”, vilket är en norm i samhället. Det som exponeras på sociala medier kan 

tänkas utgöra ett reproducerande av det traditionella levnadssättet (Knoll & Witt, 2011). 

  

I denna studie går det inte att avgöra huruvida normer, den egna familjen eller sociala medier 

påverkar intervjupersonerna mest. Dock går det att diskutera det faktum att föräldrar ingår 

under den primära socialisationen och är de som påverkar ett barn mest. Media ingår under 

den sekundära socialisationen (Angelöw & Jonsson, 2000, Johansson & Lalander, 2013) och 

kan därför förstås ha mindre påverkan på individen än föräldrarna. Sociala mediers framväxt 

har bidragit till ett större inflytande i människors liv idag, jämfört med för några år tillbaka 

(NE, u.å.). Sociala medier kan i framtiden tänkas finnas inom den primära socialisationen, och 

därför påverka individen i lika stor utsträckning som andra aktörer inom den primära 

socialisationen. 

6.4 Acceptans som trend 

I denna diskussionstråd problematiseras kategorin ”Normbevarande”. Det som genomsyrar 

denna kategori är att intervjupersonerna visar ett accepterande synsätt, och en vision av att det 

i samhället råder ett öppet klimat inför människors olika levnadssätt. I praktiken framkommer 

det dock att människor inte alltid lever upp till ett sådant accepterande förhållningssätt.  

 

Det går att tolka intervjupersonerna som att ungdomar idag har större acceptans kring att det 

finns olika familjekonstellationer i dagens samhälle, än vad äldre generationer har. Samtalet 

dem emellan går förstås som att de menar att det råder ett nytt och öppet förhållningssätt att 

tänka kring familj. Intervjupersonerna bekräftar att det skapas nya konstellationer (Ahrne, 

Roman & Franzén, 2008, Knoll & Witt, 2011, Trost, 1993). Intervjupersonerna kopplade 
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olika familjekonstellationer till samkönade par. De problematiserar det faktum att som 

homosexuell behöva ”komma ut” och att det är diskriminerande. Vilket också kan förstås 

genom Johansson och Lalander, (2013) som menar att människor reagerar på olikheter i 

relation till varandra. Dessa reaktioner skapar en uppfattning kring vilka normer som råder 

och vad som styr människor och deras värderingar (Johansson & Lalander, 2013). I detta 

avseende tvingar heteronormen människor med en annan läggning än den heterosexuella, att 

förklara sig i dagens samhälle. 

  

Samtidigt som heteronormen är rådande i samhället, visar intervjupersonerna på en 

uppfattning om att homosexualitet inte är en minoritet längre. En fråga att ställa sig är om 

sociala medier är en bidragande faktor till att flickor 14-16 år tänker sig det. Sociala medier 

leder till att människor kommer i kontakt med olika sammanhang som de annars inte skulle 

röra sig inom (Hjalmarsson, 2007). Eftersom unga är större konsumenter av sociala medier än 

äldre (Nordicom, 2016) kanske de influeras av den kamp för homosexuellas rättigheter som 

de säger framhävs via sociala medier. Sociala medier kan tänkas medföra en trend i att 

ungdomar säger att de har ett accepterande förhållningssätt till homosexualitet. Då medier kan 

påverka individen i socialisationen (Angelöw & Jonsson, 2000).  I enlighet med Jonsson, 

Malm (2011) speglar intervjupersonernas resonemang att deras attityder inte påverkas av 

samhällets gamla värderingar, som de menar att den äldre generationen har. 

Intervjupersonerna menar att ”pride” har varit för evigt, det är deras verklighet och ett resultat 

utifrån den kontext just de vuxit upp under (Angelöw & Jonsson, 2000). Deras syn kring detta 

går att förstås genom att de formas av moderna värderingar som styr samhället idag 

(Angelöw, Jonsson, 2000, Lindblad & Bustos, 2004). 

  

Samtidigt som intervjupersonerna visar på ett accepterande förhållningssätt, berättar de att 

ungdomar i deras ålder reagerar i praktiken vid synen av homosexuella. En tolkning av detta 

kan vara att ungdomar vill visa acceptans, men att det i praktiken konkurrerar med samhällets 

normer och traditionella värderingar. Homosexualitet går emot kärnfamiljen som är idealet 

(Parsons, 1951/1991) det leder till att människor ofrivilligt reagerar på det som motsätter sig 

det. Jonsson Malm (2011) menar att det som går emot normen uppfattas som onaturligt och 

icke önskvärt. Detta kan förklara beteendet i att skämta om homosexualitet som 

intervjupersonerna säger att vissa ungdomar i deras ålder gör. 

  

Individualiseringen har gett människan fria tyglar att skapa sig själv, utan att vara kopplad till 

familj eller partnern (Knoll & Witt, 2011, Bäck-Wiklund, 2001). Detta bekräftar 

Intervjupersonerna på visar på en vilja av att förmedla ett modernt förhållningssätt inför 

människors olika val. I resultatet framkommer det att människor idag inte behöver skaffa en 

familj för att skapa lycka. Intervjupersonerna menar att det är 2018 och att det finns 

möjligheter att skapa lycka på andra sätt. Samtidigt visar intervjupersonerna på att normerna 

kring familjebildning styr deras attityder, då det framkommer att det faktum att inte vilja ha 

barn som vuxen skulle väcka starka reaktioner hos andra i deras ålder. Det som diskuteras i 

detta avsnitt tyder på att det som i teorin anses ”vara okej” inte behöver stämma överens med 

det som råder i praktiken. Kanske är det en trend i att vara tolerant och öppen, men att gamla 

värderingar lever kvar och präglar människor på ett såväl medvetet som omedvetet plan. 
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7. Slutsats 

7.1 Studiens frågeställningar 

Studiens frågeställning om hur flickor 14-16 år pratar om begreppet familj, besvaras av att en 

familj är personer som finns med i ens uppväxt och behöver inte vara biologiskt betingat. 

Intervjupersonerna pratar om familj som något socialt konstruerat. Faktorer som påverkar hur 

intervjupersonerna pratar om begreppet familj, visar studien är dels den egna familjen, sociala 

medier samt rådande normer i samhället. Dessa faktorer kan tänkas motsvara de faktorer som 

påverkar hur flickor 14- 16 år pratar om familj, och därmed besvarar studiens andra 

frågeställning. 

  

I frågeställningen angående om det finns roller i en familj visar denna studie på att 

intervjupersonerna har delade meningar angående könsroller. Vissa intervjupersoner har en 

inställning i att det har blivit mindre tydliga könsroller idag, och hänvisar till att människors 

fria val är starkare. Medan andra intervjupersoner hävdar att könsroller råder och att de är 

rotade i de normer som finns kring hur en familj ska vara. Genom analys av 

intervjupersonernas svar går det i studiens resultat anta att könsroller lever kvar i praktiken.  

  

Studien visar på att flickor 14-16 år kan antas besitta en medvetenhet kring att det finns olika 

typer av familjekonstellationer. Intervjupersonerna pratar om homosexualitet som om det vore 

accepterat bland ungdomar idag. Dock visar resultatet på att ungdomar kan tänkas ha ett 

motsatt förhållningssätt i andra sammanhang. Sammantaget visar studien på att det kan finnas 

en vilja hos ungdomar av att framstå som accepterande till människors fria val gällande 

familj, trots att denna studie synliggör att det i praktiken inte är det rådande klimatet. 

 

Studiens resultat indikerar att flickor 14-16 år kan antas ha kärnfamilj som ett ideal i hur de 

pratar om familj. Trots att millenniegenerationen beräknas vara den generation som utmanar 

traditionella levnadsmönster, visar studien på att traditionella normer i samhället tenderar att 

styra människors fria val, och att de redan befintliga normerna reproduceras.   

7.2 Avslutande reflektion 

Denna studie ger förutsättning för att förstå hur flickor 14-16 år kan tänkas reflektera kring 

begreppet familj. Flickor 14-16 år befinner sig i en uppväxt präglad av sociala medier, som 

påverkar dem i hur de ser på begreppet familj. Inom socialt arbete och i mötet med unga är det 

av vikt att ha förståelse utifrån den kontext människor befinner sig i. Det är nödvändigt att ha 

i åtanke att studiens målgrupp kan tänkas besitta en längtan efter en ”kärnfamilj”. Det är 

viktigt i arbetet med barns hälsa att jobba för att tillgodose tryggheten som kärnfamiljen kan 

anses tillföra. 

  

Det faktum att samhället ställer krav på att uppnå ett självförverkligande utanför familjelivet 

kan antas medföra en press på individen, och framförallt på kvinnor då det krockar med de 

könsroller som finns inom den traditionella kärnfamiljen. Ett ideal idag är att människor skall 
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besitta förmågan att sköta både ett heltidsjobb och familjeliv, vilket kan antas medföra en hög 

belastning på kvinnor i familjer där tydliga könsroller finns. För att människor ska lyckas 

balansera längtan av trygghet som kärnfamiljen ger och samtidigt utmana traditionella 

värderingar inom den, är det i samhällets och socialarbetarnas makt att synliggöra dessa 

strukturer. På så sätt att verksamma inom socialt arbete, vården, lagar, försäkringskassan ej 

utgår från att kvinnan är hemmets förvaltare. Då dessa strukturer kan tänkas bidra till 

inskränkningen av kvinnors möjligheter, och till reproducering av traditionella könsroller. 

Samtidigt som det är av relevans att se individen fri från sin enhet, är det viktigt att samhället 

tar hänsyn till det sociala system individen är stationerad i. Ett kollektivt ansvar för 

jämställdhet skapar förutsättningar för att alla individer i en familj, oberoende 

könstillhörighet, ska ha möjlighet att prioritera egna behov och mål som inte behöver vara 

bundet till familjelivet. 

 

En annan aspekt av studien visar på att ju mer vi människor ser desto mindre förvånade blir 

vi. Därför är det utöver jämställdhetsarbetet av vikt att synliggöra olika familjekonstellationer 

i arbetet med människor. Detta för att illustrera att verkligheten ser annorlunda ut än idealet, 

vilket på sikt kan möjliggöra till acceptans för människors fria val av levnadssätt.  

7.3 Framtida forskning 

Kompletterande undersökning till denna typ av studie kan innebära fler intervjuer, med ett 

urval av bredare variation, till exempel ungdomar från olika kulturella bakgrunder, och 

ungdomar med differentierade egenskaper. Utifrån studiens resultat är det av hög relevans att 

intervjua killar i samma ålder för att ta reda på om det råder eventuella könsskillnader i 

ungdomars syn på begreppet familj. I vidare forskning kan det också vara aktuellt att ta reda 

på hur ideal av kärnfamilj påverkar ungdomar i det moderna samhället, där det finns en 

mängd variationer av olika familjekonstellationer. Tidigare forskning och denna studies 

resultat kan förstås som att ungdomar påverkas av sociala medier. Därför är det av intresse att 

vidare undersöka intervjupersonernas uppfattning av trender på sociala medier, och i vilka 

sammanhang de tror sig påverkas av dessa. Ytterligare förslag på framtida forskning kan 

innebära att ta reda på om det finns könsskillnader i de faktorer som påverkar hur ungdomar 

pratar om familj. 
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