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Abstract 

The purpose of this essay is to look into how young people see their future, with focus on 

forming a family, and wich attitudes and values there are in the subject. 

 

Young people today are faced with many different choises during the journey to adulthood. A 

natural part of becoming an adult is through forming a family och that is why it´s interesting 

to study the attitude young people have concerning this matter. 

The people that participated in the research were student at Luleå university, from the ages 20 

to 30. The reson I have chosen this students is that they represent a type of young people that 

are in similar phase in their lifes. 

The metod I chose in my research was quantitative and I used questionnaires to gather the 

necessary data material. 

 

Different sociological and sociopsychological theories have been used to interpret the result, 

among this theories are Becks theory about family and work, and Holmbergs theory about 

genderidentity. 
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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga människor ser på framtiden med 

familjebildning i fokus samt vilka attityder och uppfattningar som finns kring det. 

 

Unga människor idag ställs inför en massa olika val som ska leda dem till att bli vuxna. En 

naturlig del av att bli vuxen är familjebildning och därför är det intressant att undersöka hur 

de unga människorna ställer sig till detta. 

De som ingick i undersökningen var studenter vid Luleå tekniska universitet och i åldrarna 20 

till 30 år. Anledningen till att jag valt dem är att dessa studenter representerar en typ av unga 

människor som är i liknande faser i sina liv.  

Jag använde mig av kvantitativ metod i undersökningen och utförde en enkätundersökning. 

 

Olika sociologiska och socialpsykologiska teorier har använt för att tolka resultatet, bland 

annat Becks teorier om familj och arbete och Holmbergs teorier om könsidentitet. 
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1. Inledning 

Att människor bildar familj senare i livet är något som vi sett hända ganska länge nu. 

Människor mellan 20 och 30 år väntar med att skaffa barn och rapporter pekar på att detta inte 

kommer ändras. Om man ser till förstföderskor så är idag genomsnittsåldern 29 medan det för 

trettio år sedan var 24 år.1  

En förklaring till detta kan vara att både kvinnor och män skaffar sig en högre utbildning 

innan de skaffar barn. För även om de väntar med familj och barn så visar undersökningar att 

unga människor idag till större del vill skaffa familj.2 

Högre utbildning ger högre kvalifikationer som i sin tur ger högre arbetsmoral. Kvinnor som 

män är ansvariga för sitt eget levebröd. 

Man planerar även för livslångt arbete med några få avbrott och deltidsarbete under några få 

år.3 

En annan anledning är att man vill hinna med mycket annat i livet innan man skaffar barn. 

Att skaffa barn är inte längre huvudsakliga livsmål. Att kvinnor i dagens samhälle väljer att 

inte ha barn är ett alternativ som inte är allt för ovanligt.4 

 

Tidigare forskning visar att ungdomstiden har förlängts och unga människor planerar sina liv 

utifrån de aspekterna. Trondman menar att förr kunde man läsa sin tvååriga utbildning och 

sedan komma ut på arbetsmarkanden och få jobb. På så sätt trädde man från barndomen till 

vuxenlivet.   

Efter 90-talets arbetslöshet, nedskärningar och sociala problem skapades en gråzon mellan 

ungdom och vuxen. Där hamnade ungdomar som förut haft förbestämda öden och som nu inte 

längre kunde fullföljas. Jobb, lön, egen bostad och ansvar för sina beslut förknippades med att 

bli vuxen och kom att utebliva till viss del för många av ungdomarna på grund av samhällets 

förändring. Detta ledde till en förlängd ungdomstid för unga människor, som fortsätter efter 

tonåren och fram till närmare 30-årsåldern. 

Trondman menar att ungdomars framtidsplaner nu för tiden baseras på ekonomi och 

ekonomiska förutsättningar.5 

 

                                                
1 Statistiska centralbyrån. 22:a februari 2006. www.scb.se  
2 Trondman. Unga vuxa. (2003). 
3 Giddens. Sociologi. (1998). Kapitel 7. 
4 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 8. 
5 Trondman. Varken ung eller vuxen. (2001). 

http://www.scb.se
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I en undersökning som Ungdomsstyrelsen genomfört med unga människor mellan 16 och 29 

år kom man fram till att ungdomar ansåg att för att bli vuxen måste man kunna försörja sig, ta 

ansvar för sina egna beslut, veta vad man vill med sitt liv och hitta sin identitet. Dock innebär 

det inte att en färdig utbildning gör en vuxen och troligtvis beror detta på att man har svårt att 

säga när ens utbildning är klar.6 

Även i en undersökning genomförd av Kairos future och Mtv bland nordiska ungdomar kan 

man läsa om att ungdomar anser att man blir vuxen då man har funnit sig själv och blivit den 

man vill vara. Det är då man räknas som vuxen.7 

 

1.1. Problemformulering 

Unga människor idag ställs inför en massa olika val. De kan efter att ha avslutat gymnasiet 

välja att arbeta, resa eller studera vidare. 

De som väljer att studera vidare hamnar i en fas i livet där de är i en gråzon mellan ung och 

vuxen. Med detta menas att de är i en situation där de fortfarande inte trätt in i vuxenlivet och 

ändå gått förbi ungdomen till viss del. De har var sin fot i de två olika faserna. 

Det som är intressant att undersöka är hur dessa unga människor planerar att leva sina liv efter 

sina studier. 

En naturlig del av att bli vuxen är familjebildning och det är därför intressant att undersöka 

hur de unga människorna ställer sig till just familjebildning. Till familjebildning hör även 

andra delar, liksom förhållande, barn, giftermål, arbete och ekonomi. Alla dessa faktorer 

måste också undersökas för att ge en så rättvis bild som möjligt på deras framtidsplaner. 

 

1.2. Syfte 

 Syftet är att undersöka hur unga människor ser på sin framtid med familjebildning i fokus 

samt vilka attityder och uppfattningar som finns angående familjebildning. 

 

Forskningsfrågor 

 

• Hur ser människor mellan 20 och 30 år på familjebildning? 

                                                
6 Ungdomsstyrelsen skrift. De kallar oss unga. (2003). 
7 Fürth. Nordic youth. (2004). 
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Är familjebildning viktigt i deras liv? 

Hur prioriterar dem i denna fas av liv?  

Tror de att de kommer att bilda familj i framtiden? 

• Vilka faktorer påverkar åsikterna? 

Kan man se skillnader mellan personer i förhållande och personer utan förhållande 

gällande deras åsikter om familjebildning? 

Finns det några faktorer som utstakar sig mer än andra? 

 

1.3. Avgränsningar 

Familjebildning är ett stort ämne med många delar som alla är lika intressanta att studera.  

Dock har jag främst begränsat mig att studera unga människors framtidstro om 

familjebildning för deras egen del.  

Jag har även valt att begränsa mig till att studera heterosexuella personers attityder och 

kommer inte att se till faktorer som etnicitet och klasstillhörighet. Dessa faktorer kan vara 

intressanta att studera men då skulle arbetet bli betydligt större och med mera bredd än jag 

önskar. Min mening är att ha ett djup på uppsatsen som riktar in sin på familjebildning. 

De faktorer jag kommer att studera handlar om kön, jämställdhet, utbildning, barn, familj och 

arbete. 
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2. Metod 

Med uppsatsen avser jag att undersöka vad människor mellan 20 och 30 år anser om 

familjebildning. Jag har koncentrerat mig på hur de tror familjebildning kommer att se ut just 

för deras del samt vilka faktorer som påverkar uppfattningen om familjebildning. 

För att undersöka detta har jag valt att använda mig av kvantitativ metod och 

enkätundersökning. 

Anledningen till detta är att jag vill nå ut till en stor grupp för att undersöka deras attityder 

och uppfattningar. 

 

Enkäten har granskats noggrant innan jag delade ut den till deltagarna, samt att jag har låtit 

några testpersoner prova att göra den för att få deras uppfattning om den. Meningen med detta 

är att ha en enkät som inte är vriden så att bara vissa svar kan ges och för att deltagarna ska 

känna att de får säga det de vill ha sagt. På så sätt kan hela undersökningen grunda sig på 

tillförlitligt material och inte vara missvisande i resultaten. 

 

2.1. Urval  

De som deltagit i undersökningen är unga människor mellan 20 och 30 år som läser vid Luleå 

Tekniska Universitet. Anledningen till att jag valt dem är att dessa studenter representerar en 

typ av unga människor som är i liknande faser i sina liv. De är på samma spelplan med samma 

regler, förknippar och förankrar många delar av sitt liv med sina studier samt att de är i en 

förberedande fas inför arbetslivet.  

 

Jag har haft 100 deltagare på enkätundersökningen. Dessa har blivit slumpvis uttagna genom 

att jag gått runt på skolan under raster och sökt intresserade.  

Deltagarna har varit mellan 20 och 30 år, varav 85 % var mellan 20 och 25 år.  

 

En rapport från Malmö högskola visar att den vanlige studenten är till större del kvinna (en 

tredjedel), är gift eller sambo (hälften av alla studenter), arbetade innan studierna och 30 % 

har barn.8 

                                                
8 Hellström. Student på Malmö högskola HT 2005. (2006). 
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Med detta i åtanke har jag försökt få ihop lika många kvinnor som män, för att göra det 

möjligt för mig att se skillnaderna mellan de olika könen. Anledningen till detta är att jag tror 

att kön kan vara en viktig faktor då det gäller attityder om familjebildning och vill göra det 

möjligt att kunna studera det i mitt insamlade material.  

Jag har även haft med deltagare som är i parförhållanden, har barn, läser olika ämnen på 

universitet och är i olika stadier inom studierna. 

 

2.2. Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson menar att validitetsaspekten och reliabilitetsaspekten i en undersökning 

står i förhållande till varandra och att det är viktigt att man kan se sambandet.9 

Viktigt blev då att utforma en enkät som avser att mäta det jag vill mäta. Jag har haft min 

problemformulering i åtanke samtidigt som jag utgått från teorin. Jag har ställt frågor om 

deras livssituation samt tagit med påståenden som deltagarna har fått ta ställning till. 

Svarsalternativen har varit begränsade och de har fått svara efter färdiga svarsalternativ. 

Endast sista frågan på enkäten har varit s.k. ”öppen” så att de kunna lägga till något de inte 

kunnat ge uttryck för i andra delar av enkäten.  Anledningen till att jag valt att lägga upp min 

enkät på det sättet är att jag vill kunna sammanställa, jämföra och analysera materialet. 

 

För reliabiliteten har jag valt att ha bundna svarsalternativ så att jag inte får olika 

svarsalternativ som gör att materialet inte kan mätas.  

Jag har även informerat deltagarna om enkäten så att de förstått sig på hur frågorna ska 

besvaras för att på så sätt slippa så många obesvarade frågor som möjligt. 

För att undvika frågor kring enkätens utformning och hur frågorna är ställda, har jag provat 

enkäten på en mindre testgrupp för att se hur de upplevde frågorna och vilka förslag de hade 

på förändringar. Efter att ha diskuterat med dem har jag genomfört lite förändringar innan jag 

delat ut enkäten till deltagarna. 

Birgitta Forsman menar att man systematiskt måste ifrågasätta allt i undersökningen. En 

undersökning ska kunna göras om vid ett senare tillfälle och uppvisa samma resultat.10 

Detta bidrar jag till genom att göra en enkät som är prövad i förväg för att fungera för mina 

deltagare.  

                                                
9 Patel. Forskningsmetodikens grunder. (2003)  
10 Forsman. Vetenskap och moral. (2002). Sida 190. 
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2.3. Datamaterialet 

I resultatet har jag valt att redovisa saknade värden då respondenterna valt att inte svara på 

någon fråga. Anledningen till att jag valt att göra så är för att försöka ge en så rättvis bild av 

resultatet som möjligt. 

Första delen av det redovisade resultatet kommer att vara en presentation av hur gruppen som 

deltagit har sett ut, hur de prioriterar i livet, vad de anser om fördelning av hushållsarbete, om 

att bli förälder och barn samt var de ser sig själva om fem år. 

Andra delen kommer att bestå av ett familjeindex som kommer att ställas mot olika faktorer 

som kan påverka uppfattningen om familjebildning. Här kommer jag även att använda mig av 

MCA-analysen ANOVA för att se faktorernas signifikans. 

 

2.4. Etiska överväganden 

Framtidsplaner och familjebildning kan vara känsliga ämnen för folk att svara på frågor om. 

Detta är något jag har tänkt på då jag valt denna typ av undersökning för min uppsats. För att 

få deltagarna att känna sig trygga i att svara på enkäten har jag valt att följa vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav för individskydd.11 

Jag har informerat deltagarna till min studie om deras uppgift i projektet och om villkoren för 

deras deltagande. De är nämligen anonyma och deras uppgift i min undersökning är att ge mig 

data för att studera deras attityder, värderingar och åsikter inom studiens ramar.  

Jag har frågat om deras samtycke för att använda materialet i min uppsats och informerat om 

vad materialet kommer att användas till. Jag gav även deltagarna möjlighet att tacka nej om 

de inte ville delta i undersökningen så att de inte känner sig tvungna att delta. 

De har också fått veta att jag är den enda som kommer att ta del av deras uppgifter och efter 

att all data inhämtats så kommer det att föras in i ett program kallat SPSS som gör det 

omöjligt för utomstående att spåra enskilda individer till studien. 

 
 
 
 

                                                
11 Vetenskapsrådet. 25 november. http://www.vr.se/Humsam/etikregler.htm. 

 

http://www.vr.se/Humsam/etikregler.htm
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3. Teori 

Det jag avser med min uppsats är att undersöka hur unga människor ställer sig till 

familjebildning då de befinner sig i en förberedande fas inför vuxenlivet. Syftet är undersöka 

vilka attityder och uppfattningar som finns och även om deras framtidstro med 

familjebildning i åtanke. 

 

Attityder är en tydlig visad inställning till en person eller företeelse. Det är ett förhållningssätt 

vilken vi ger uttryck för.12 

Genom att studera attityder kan man hur en grupp ställer sig i vissa frågor och för min uppsats 

handlar det om deras inställning och uppfattning om framtiden med familjebildning i fokus. 

 

Teorierna jag har valt att ta med i uppsatsen ger en sociologisk och socialpsykologisk syn på 

unga människors attityder och bidrar till förståelsen för uppfattningarna som kommit fram. 

Vidare kan man öka förståelsen genom att förstå historiska skeden som bidragit till att 

samhället ser ut som det gör idag. Samhället sätter stor prägel på människors synsätt, attityder 

och uppfattningar och har under alla tider gjort så.13 

Med teorierna kan vi inte bara förstå individen utan även gruppen och det är syftet med 

uppsatsen, att förstå en viss grupps attityder och uppfattningar. 

 

Teorierna har även ett genusperspektiv då jag anser att kön kan vara viktigt för hela 

undersökningen. 

Jag har valt att fokusera på heterosexuella personer som utbildar sig på högre nivå, mellan 

åldrarna 20 och 29 år. Detta kan man se till viss del se på teorierna jag valt, men även på 

enkätens utformning.  

Jag har dock inte satt någon fokus alls på klasstillhörighet och etnicitet då jag vill ha ett djup 

på uppsatsen som handlar om familjebildning och faktorer som etnicitet och klasstillhörighet 

inte bidrar till att hitta ett sådant djup. 

 

                                                
12 Nationalencyklopedin. 2006. www.ne.se  
13 Giddens. Sociologi. (1998). Kapitel  2. 

http://www.ne.se
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3.1. Familjen och dess förändring 

Anthony Giddens menar att familjen har under en länge tid varit i förändring innan den 

kommit att se ut som den gör idag. Förr gifte man sig av mer ekonomiska och praktiska skäl. 

Emotionellt engagemang var inte alls i fokus och familjen rymde inte privatliv. Detta var den 

s.k. öppna familjen som fanns omkring 1500-talet. Denna familjeform är den första av de tre 

huvudfaserna under  familjen utveckling. 

Runt 1600-talet uppstod en övergångsform som enbart omfattade de högre skikten i samhället, 

här skapades värderingarna om kärnfamiljen och en ökad tonvikt på kärlek började växa fram. 

Denna fas var väldigt övergående och varade bara i ungefär ett sekel. 

Den tredje fasen inbegriper det familjesystem vi bäst känner till idag. Familjen är emotionell 

knuten, hemmet är ett privat område och huvuduppgiften är att fostra barn. Detta är den s.k. 

slutna familjen. Här uppstod också det som kallas affektiv individualism och som innebär att 

äktenskap baseras på kärlek och romantik. Detta i sig bidrog också att den sexuella aspekten 

av kärlek förhärligades i äktenskapet och inte utanför.14 

Familjen i denna fas särskiljer på arbete och hem genom att som familj inrikta sig på 

konsumtion istället för produktion. 

Dagens familj är enligt lag monogam men Giddens menar att den egentligen är seriell 

monogam. Med detta menar han att man bara får ha en partner i taget så en person kan ha 

flera partners så länge de är efter varandra och inte samtidigt. 

Giddens menar också att den romantiska betoningen på äktenskap och giftermål idag ses i 

dagens samhälle mer som en naturlig del av ett äktenskap, man anser att äktenskap baseras på 

en personlig tillfredsställelse som bara kärlek kan ge. P.g.a. dessa ideal som skapas blir 

förväntningarna på äktenskap så höga att de ibland inte kan uppfyllas och är en av de faktorer 

som leder till skilsmässa. 15 

 

3.2. Ungdomstidens förlängning och unga idag 

Förr i tiden visste ungdomar hur deras liv skulle se ut efter grundskolan. Alla skulle bli vuxna 

i och med avslutade studier och påbörjade jobb. På så sätt gick möjlighetsstrukturerna och 

viljestrukturerna ihop. Dessa strukturer innefattar både objektivt och subjektivt handlande hos 

varje individ, sociala omständigheter och personliga omständigheter. Möjlighetsstrukturer 

                                                
14 Giddens. Sociologi. (1998). Sida 174. 
15 Giddens. Sociologi. (1998). Sida 178. 
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handlar om vad man kan göra med sitt liv och viljestrukturer handlar om vad man vill göra 

med sitt liv. 

Efter 90-talets problem uppstod ett gap emellan möjlighetsstrukturerna och viljestrukturerna 

bland unga. Detta gap bar med motsatser som rubbade hela samhället och de ungas existens. 

Det uppstod en gråzon som gick från tonåren ända upp i slutet av 20-årsåldern och denna 

gråzon benämns som en förlängd ungdomstid.16 

 

För att passa in i möjlighetsstrukturer och komma ur gråzonen gör unga idag nya utbildnings- 

och yrkesval. Man förväntas förbättra sina framtidsplaner genom studier. 

De unga anser dock att de själva måste ta ansvar för sina liv om de vill uppnå sina mål och om 

misslyckande sker skyller de på sig själva och inga sociala faktorer som skulle kunna tänkas 

bidra eller orsaka misslyckandet. Att möjlighetsstrukturer kanske inte finns ibland är inget 

man resonerar om utan individen bär all ansvar för sitt liv.17 

 

3.3. Kvinnans roll i arbetslivet och i familjen 

Under 1950-talet började kvinnorna komma ut på arbetsmarknaden. Många arbetade till de 

fick sitt första barn och vissa kom tillbaka efter barnets födelse. Denna sistnämnda företeelse 

är vanligast idag. 

Kvinnor idag förväntas arbeta och ha en egen inkomst och det är bevisat att kvinnor som 

bidrar ekonomiskt till familjen har mer att säga till om. En egen inkomst gör att kvinnor 

motarbetar alla gamla band av beroende och får större möjlighet att göra anspråk på sina 

rättigheter och krav.18 

 

Kvinnor kan idag ha två delar i sitt liv, en i arbetslivet och en i familjen. Familjens 

medlemmar delar hon inga erfarenheter med som är utanför familjen och med folket utanför 

har hon inget gemensamt med gällande erfarenheter inom sin egen familj. 

De faktorer som bidragit till denna särskiljande är till att börja med den geografiska 

mobiliteten, avståndet mellan hemmet och jobbet har gjort att kvinnan kommit ur 

familjemiljön och träffat människor med annan bakgrund. Möjligheten till nya yrken har 

                                                
16 Trondman. Varken ung eller vuxen. (2001) 
17 Trondman. Varken ung eller vuxen. (2001) 
18 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 5. 
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också bidragit då började jobbvariationer och specialiseringar gör att kvinnor med liknande 

bakgrunder blir utsatta för olika krav och erfarenheter. 

Social mobilitet är en annan faktor som bidragit till åtskillnaden mellan familjen och arbetet., 

genom utbildningsmöjligheterna så kan kvinnor resa sig över sina sociala klasser. 

Generationsförändringar påverkar också då modellen för att ett livslångt arbetsliv blivit 

normen och den nya generationer har inga förebilder att söka orientering och hjälpande styrka 

hos.19 

 

Trots det nya systemet så existerar ändå det gamla systemet jämsides med det nya. Kvinnor 

diskrimineras i arbete genom lägre löner, mindre chanser till befordran m.m.  

Bakom detta finns även dubbelmoralen som gör det svårt att kombinera familj och arbete. 

Arbeten är upplagda så att man ska slippa hushållsarbete, genom att någon annan gör det åt 

en, något som kvinnor som arbetar inte bara måste sköta åt sig själva utan även åt sin partner 

och sina barn. Arbetande människor förväntas även kunna vara geografiskt flyttbara men i ett 

förhållande så är det oftast kvinnan som följer mannen. Arbetande människor förväntas även 

vara självbestämmande och framgångsrika men om kvinna är mer framgångsrik är sin man så 

kan detta bidra till att man riskerar att förlora sitt förhållande.20 

 

3.4. Jämställdhet i förhållanden 

Fler och fler kvinnor har blivit ekonomiskt aktiva, dock är mäns deltagande i hushållet mest 

låg, även bland den yngre generationen. 

Studier visar att kvinnor inte är beredda att acceptera männens låga deltagande. Detta blir då 

källan till konflikter i ett förhållande eller äktenskap. 

I och med individualiseringens intåg i kvinnornas biografi så har även män insett att 

könsrollerna måste förändras, dock är män och kvinnor i olika faser när det gäller förståelsen 

av förändringen som måste ske.21 

 

Par i den nya generationen lever i så kallad ”moderniseringsfälla”, där en splittring finns 

mellan myt och verklighet. 

                                                
19 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 5. 
20 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 5. 
21 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 7. 
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Denna fälla drabbar kvinnor mest. Mannen som de har som partner och som de förväntat 

närhet och stöd från visar attityder och beteende som skär sig med hennes uppfattning om 

rättvis fördelning av hushållsarbete och om jämställdhet. Han tar privilegier för sig själv och 

lämnar henne med de flesta bördorna. 

Myten om självbestämmande, familjelycka och social utveckling krockar med realiteten där 

verkligheten består av tillbakahållet erkännande, förakt för mänsklig värdighet och skadat 

självförtroende. 

När konflikten om hushållsarbete uppstår så är mer än hushållsarbete uppe på tapeten. 

Hushållsarbete är en dimension i förhållande och bakom denna dimension finna andra djupare 

dimensioner.22 

I ett par står båda för olika idéer om vad en familj och relation mellan könen bör vara. I detta 

involveras även självbilden och identiteten. Då konflikten om hushållsarbetet uppstår så 

uppstår även könsspecifika frågor om jämställdhet, rättvisa och rätt sätt att leva på. Detta blir 

konflikten bakom konflikten, som baseras på grundläggande idéer hos individen.  

Män och kvinnor måste lära sig att tackla dessa konflikter för att kunna leva ihop. Detta gör 

man i två olika faser, antigen innan (förhindrande strategier) eller under (akuta strategier) 

förhållandet eller äktenskapet. 

De olika sätt man använder sig av uppdelas i tre delar. Första är genom undvikande (en 

objektiv konfliktlindring), andra är genom förhandling (en intersubjektiv konfliktlindring) och 

tredje är genom repression/bortträngning (en subjektiv konfliktlindring). 

I den förhindrande strategin innebär undvikande konfliktlindringen att man ser över valet av 

partner samt överväger andra alternativ än den traditionella familjen. Med förhandlingsbara 

konfliktlindringen menas här att man skriver äktenskapsförord för att förhindra konflikter och 

med repression/bortträngning gör kvinnor orealistiska planer för ”dubbla roller” i arbete och 

familjen. 

I den akuta strategin innebär undvikande konfliktlindring att mannens åtagande utanför 

arbetet reduceras och hushållsarbetet reduceras för honom likaså (t.ex. genom att kvinnan får 

fler barn och stannar hemma). Förhandling inom akuta strategier blir ett psykologiskt krig där 

man använder sig av utvalda jämförelser och förevändningar som argument. 

Repression/bortträngning blir självbedrägeri och tron på myten om familjen.23 

 

                                                
22 Beck. Individualization. (2001). Kapitel  7. 
23 Beck. Individualization. (2001). Sida 107. 
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3.5. Fallande födelsesiffror 

Efter 1950-talet började födelseantalet att falla rejält i Europa. 

Beck tror att detta beror på att önskan att ha barn har blivit frågan om att ha barn. Barn har 

slutat att bli en naturlig del av livet och har istället blivit en fråga om medveten planering och 

uträkningar, om rädsla och hopp. Idag kan man inte skaffa barn utan att se över sitt liv och se 

om man verkligen har råd att ha barn, både ekonomiskt och psykologiskt. 

 

Beck menar att frågan om att ha barn är en uppgift som kvinnan måste klara upp, om hon är 

beredd att ta itu med barn och ett eget liv. Han menar även att så länge det ser ut så och så 

länge politiska åtgärder inte görs för att göra de två sfärerna arbete och familj mer kompatibla 

samt så länge män inte blir mer villiga att ta aktiv del av barnomsorgen så kommer inte 

födelseantalet att öka.24 

 

3.6. Könsidentitet och kön 

Holmberg menar att med symbolisk interaktionism så bildar människan som barn en 

könsidentitet genom självets framväxt. Genom att bli ett objekt för sig själv så bildar man ett 

medvetande och en identitet. 

Könet är inte roll utan en del av oss. Det antyder att vi tar vår könsidentitet för given och att 

den är djupt förankrad i oss och i vår självuppfattning. Könsidentiteten uppfattas som 

självklar och kopplas samman med vårt biologiska kön och inte som att den är socialt 

konstruerad. 

 

Man blir kvinnor och män även genom att de signifikanta andra tillskriver oss könsliga 

egenskaper. En persons handlingar ses av andra mot bakgrund av dennes kön och det kommer 

att ligga till grund för de andras tolkningar av handlingen. 

Genom könsidentiteten har kvinnor även internaliserat den könsliga hierarkin där kvinnan är 

underordnad. Denna underordnad är i sin tur bekräftelsen på att personen i fråga är en kvinna 

och får på detta sätt sin könsidentiteten är bekräftad.  

Med detta menar hon dock inte att alla kvinnor underordnar sig alla män eller att alla män 

överordnar sig alla kvinnor utan att förhållandet mellan manligt och kvinnligt är, oavsett hur 

det formas, ett underkastelsespel där vinsten är en personlig bekräftelse för både parterna. 
                                                

24 Beck. Individualization. (2001). Kapitel  8. 
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För att skapa kvinnligt och manlig behövs också interaktion. Det är parternas förhållningssätt 

till varandra som skapar det genom ett resultat av samhandling från båda parterna. Dock är 

kvinnan alltid underordnad mannen och kan göra allt hon vill så länge inte denna 

utgångspremiss rubbas.  

Holmberg menar också att det finns ännu en aspekt av könens inbördes positionsbestämning 

förutom förhållningssättet och det är den sociala konstruktionen av kön. Den görs i 

förhållande till samhälleliga föreställningar om manligt och kvinnligt, där kvinnligt är lägre 

värderat än det som anses manligt.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Holmberg. Det kallas kärlek. (1993). Kapitel 4.  
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  4. Resultat och analys 

I enkätundersökningen deltog 100 studenter mellan åldrarna 20 och 30 år.  

85 % av dessa var studenter mellan 20 och 25 år. Resterande 15 % var mellan 26 och 30 år.26 

 

Av studenterna var 45 % organiserade i Luleå Studentkår, vilket innebär att de läser ämnen 

inom den filosofiska fakulteten vid LTU. 

De resterande 55 % var organiserade i Teknologkåren som organiserar teknologstudenter. 

Detta innebär att studenterna läser tekniska ämnen inom den tekniska fakulteten vid LTU.27 
  

Av dem som deltog i undersökningen så läser 56 % första eller andra året på sin utbildning. 

Resten läser tredje till femte året på skolan.28 

 

Av deltagarna hade 11 personer barn. Av dessa var åtta personer kvinnor och tre var män. 

Om man ser till könsfördelningen bland deltagarna så var 57 personer kvinnor och 43 var 

män.29 

 

Av deltagarna så var 50 stycken antingen sambo eller särbo. Resterande 50 hade inget 

förhållande och klassificeras i materialet som ”singlar”. 30 

 

4.1. Prioriteringar i livet 

Det är intressant att se hur unga människor prioriterar i sina liv. Vilka delar som sätts högst 

upp på listan över vad som är viktigt att uppnå. 

Genom att studera detta kan man få en fingervisning i vilka faktorer som kan tänkas påverka 

familjebildning. 

 

I enkäten fanns fem påståenden som studenterna skulle ta ställning till. De handlade om vad 

som anses viktigast i livet att uppnå. 

Deltagarna fick svara ”instämmer”, ”instämmer inte” eller ”vet ej”. 
 

                                                
26 Se bilaga 1. Tabell 1. 
27 Se bilaga 1. Tabell 2. 
28 Se bilaga 1. Tabell 3. 
29 Se bilaga 1. Tabell 4 och 5. 
30 Se bilaga 1. Tabell 6 till 9. 
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Första påståendet löd: 

• Viktigt att uppnå i mitt liv är att ha mycket tid för sport, hobbyn och andra 

fritidsaktiviteter. 

Det var 95 personer som instämde på detta påstående, 3 svarade att de inte instämmer och 

1 person svarade att de inte visste. 

Andra påståendet löd: 

• Viktigast att uppnå i mitt liv är att klara mig bra ekonomiskt. 

På detta påstående var det 97 personer instämde och 3 instämde inte, ingen valde att svara 

”vet ej” på detta påstående. 

Tredje påståendet löd: 

• Viktigast att uppnå i mitt liv är att leva i ett bra samboförhållande eller äktenskap. 

På detta påstående instämde 85 personer. 11 personer instämde inte och 4 visste inte. 

Fjärde påståendet löd: 

• Viktigast att uppnå i mitt liv är att få barn. 

Här instämde 73 personer, 14 instämde inte och 13 personer visste inte. 

Femte påståendet löd: 

• Viktigast att uppnå i mitt liv är att vara framgångsrik i mitt arbete. 

Här instämde 84 personer, 10 instämde inte och 6 personer visste inte.31 

 

I stort ser man att det påstående folk mest instämde på var den om att ha en bra ekonomi, 97 

personer, och det påståendet folk minst höll med om var påståendet om att skaffa barn, 74 

personer. Väsentligt är dock att alla svaren hade överväldigande majoritet på instämmandet. 

  

Efter detta avsnitt kan man se att Trondman har rätt i sina undersökningar om att ekonomi är 

något som styr unga människors framtidsplaner.32 

Det näst högst prioriterade är fritiden och enligt ungdomsstyrelsens undersökning ”De kallar 

oss unga” så är fritid och liknande mycket viktigt för studenter, mer än för andra unga 

människor. 33 

                                                
31 Se bilaga 1. Tabell 10 till 14. 
32 Trondman. Unga vuxna. (2003). 
33 Ungdomsstyrelsens skrift. De kallar oss unga. (2003). 
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I samma undersökning menar man att personer mellan 25 och 29 år prioriterar familjebildning 

mer och det kan förklara varför det ser ut som det gör bland deltagarna i min undersökning. 

Större antalet av deltagarna var under 25 år och därmed dras medelvärdet ner. 

Därmed delade jag upp gruppen i två grupper, de yngre mellan 20 och 24 år och de äldre 

mellan 25 och 30 år, för att se om det fanns någon skillnad på svaret till påståendet om att 

viktigt att uppnå i livet är att få barn. 

Man kunde då se att en större andel av de äldre än de yngre instämmer på påståendet och att 

man här liksom i ungdomsstyrelsens undersökning kunde se skillnader.34 

 

4.2. Att bli förälder 

Att bli förälder är en del av familjebildningen och i undersökningen ”De kallar oss unga” 

utförd av ungdomsstyrelsen har man dragit slutsatsen att barn och få barn har blivit en 

vuxenfaktor. Baserat på detta så är det viktigt att undersöka mina deltagares åsikter och 

ställningstagande  

 

Deltagarna bads i enkäten att ta ställning till fem påstående om vad de ansåg bör vara viktigt 

att ha uppfyllt innan det är lämpligt att bli förälder. 

Frågan löd: Hur viktigt tycker du att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt 

att bli förälder? 

Påståendena kunde besvaras med ”oviktigt”, ”ganska viktigt” och ”mycket viktigt”. 

 

Första påståendet löd: 

• Att man tycker om barn. 

Här var det enbart en person som tyckte det var oviktigt, 30 personer tyckte det är ganska 

viktigt och resterande 69 tyckte det är mycket viktigt. 

Andra påståendet löd: 

• Att man lever i ett bra parförhållande. 

På detta påstående tyckte 70 personer att det var mycket viktigt, 24 tyckte det var ganska 

viktigt och sex personer tyckte det var oviktigt. 

Tredje påståendet löd: 

• Att man är färdig med sin utbildning. 
                                                

34 Se bilaga 1. Tabell 15. 
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Här var det mer fördelat mellan svaren. 25 tyckte det var oviktigt, 41 tyckte det var ganska 

viktigt och 34 tyckte det var mycket viktigt. 

Fjärde påståendet löd: 

• Att man har en egen bostad, lämplig för barn. 

På detta påstående var det 54 personer som ansåg detta vara mycket viktigt, 39 ansåg det 

vara ganska viktigt och sju tyckte det var oviktigt. 

Femte påståendet löd: 

• Att man har tillräcklig inkomst för att försörja ett barn. 

Här visade det sig att två tyckte det var oviktigt, 19 tyckte det vara ganska viktigt och 79 

tyckte det var mycket viktigt.35 

 

Om man ser till dessa påståenden så kan man se att det påståendet folk tycker är mest viktigt 

att uppfylla är det om inkomsten. Man kan se en koppling mellan inkomst och barn i det här 

avsnittet. Becks teori om att barn handlar i dagens läge om att ha råd, både ekonomiskt och 

psykiskt.36 

Den minst viktiga att uppfylla är påståendet om att man ska vara färdig med sin utbildning för 

att bli förälder och här ser jag likheten till ungdomsstyrelsens undersökning ”De kallar oss 

unga” där man menar att vara vuxen inte innebär att vara klar med sin utbildning. Mina 

deltagare verkar tycka att avslutad utbildning inte nödvändigtvis måste vara uppfyllt för att 

man ska bli förälder. 

 

Detta ledde till att jag då ville ha reda på när de tycker det är lämpligt att skaffa barn. 

Alternativen som fanns var:  

1. Före högskole- eller universitetsutbildning. 

2. Under högskole- eller universitetsutbildning. 

3. Direkt efter högskole- eller universitetsutbildning. 

4. Efter högskole- eller universitetsutbildning då man funnit en fast anställning. 

Här svarade totalt sett 92 personer och 84 av dessa (91,3 %) svarade att de tyckte det var 

lämpligast efter utbildningen då man funnit en fast anställning.37 

Med detta kan man se att de unga till stor del först vill uppnå sina mål innan de skaffar barn. 

 
                                                

35 Se bilaga 1. Tabell 16 till 20. 
36 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 8. 
37 Se bilaga 1. Tabell 21. 
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Några andra väsentliga påståenden som ställdes i enkäten var om hur man tror barn kan 

påverka ens liv. 

Här är det intressant att veta hur personer utan barn tror att de kommer att se ut för dem. 

Svarsalternativen för påståendena var ”instämmer”, ”instämmer inte” och ”vet ej”. 
 

Första påståendet löd: 

• Om (när) jag får barn kan jag inte längre göra som jag vill. 

Här var det 85 personer som svarade och av dessa instämde 44, 7 %, 41,2 % instämde inte 

och 14,1 % visste inte. 

Andra påståendet löd: 

• Om (när) jag får barn får jag/vi dålig ekonomi. 

Här svarade 83 personer på påståendet. 

65,1 % instämde inte, 12 % instämde och 20,5 % visste inte. 

Tredje påståendet löd: 

• Om (när) jag får barn får jag mycket lite tid för mina vänner. 

Här svarade 83 personer. 

51,8 % instämde inte på påståendet, 18,1 % instämde och 30,1 visste inte. 

Fjärde påståendet löd: 

• Om (när) jag får barn förbättras min relation till min partner. 

83 personer svarade på påståendet. 

55,4 % svarade vet ej, 26,5 % instämde och 18,1 % instämde inte. 

Femte påståendet löd: 

• Om (när) jag får barn blir mitt liv mer meningsfullt. 

Här hade 82 personer svarat. 

58,5 % instämde på påståendet, 15,9 % instämde inte och 25,6 % visste inte.38 

 

Det påstående folk minst instämde på var påståendet om att man får sämre ekonomi om man 

får barn. Här ser man något lite underligt, för tidigare har deltagarna sagt att bra ekonomi är 

något de vill uppnå i sina liv och samtidigt menar de här att de inte kommer få sämre ekonomi 

med barn. Vad som tolkas ur detta är att man tycker eller tror att så man väljer att skaffa barn 

så kommer man ha ekonomin som stödjer det. 

 
                                                

38 Se bilaga 1. Tabell 22 till 26. 
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Påståendet om att man får ett mer meningsfullt liv med barn var det påståendet folk mest 

instämde på. Här kan man jämföra med tidigare studier där barn anses vara en vuxenfaktor 

och en del av vuxenlivet förknippas med att ha barn.39 

Det påstående folk svarat mest vet ej på var påståendet om relationen till ens partner förbättras 

med ett barn. 

 

4.3. Arbetsfördelning i hushållet  

Enligt Beck är arbetsfördelning i hushållet en konflikt som kvinnor och män stöter på. Det är 

här man märker om man verkligen är jämställda och det är oftast kvinnan som förväntas ta 

mera ansvar för hemmet.40 

 

I enkäten ställde jag en fråga om hur man anser att fördelningen av hushållssysslorna bör 

vara.  

Materialet visade att nästan alla deltagarna (93 av 99) tyckte att hushållssysslorna bör delas 

lika.41 

Enligt Beck kan man förklara detta genom att deltagarna ännu inte hamnat i fasen där 

konflikten har uppstått och man lever med en föreställning om hur saker och ting ska vara. 

 

Viktigt kan då vara att ta reda på hur det ser ut för dem som befinner sig i parförhållanden. 

Bland dem visade det sig att fördelningen var ganska lika. Dock var det nio personer som 

svarade att den ena i paret gjorde det mesta. Av dessa nio par var det sex kvinnor som gjorde 

det mesta.42 

Detta gör att Becks teori inte riktigt gäller för deltagarna och förklaringen kan vara att de unga 

inte klivit in i vuxenfasen än och att det då inte gäller för dem i den fas i livet de befinner sig. 
 

4.4. Om fem år 

Framtiden är det uppsatsen inriktar sig på och därmed är det väsentligt att undersöka hur de 

unga människorna ser sig själv i framtiden med familjebildning i fokus. Jag tar även upp 

                                                
39 Ungdomsstyrelsens skrift. De kallar oss unga. (2003). 
40 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 7. 
41 Se bilaga 1. Tabell 27. 
42 Se bilaga 1. Tabell 28 och 29. 



Luleå Tekniska Universitet                                
Arbetsvetenskap 
Sociologi CD  
Claudia Adasme 
 

24

arbete då det hänger ihop med familj enligt Becks resonemang om livets två sfärer som 

människor ska lära sig leva i.43 

 

Deltagarna fick ta ställning till påståenden om hur deras liv skulle se ut om fem år. 

Svarsalternativen för påståendena var ”ja”, ”kanske”, ”nej” och ”vet ej”. 
 

Första påståendet löd: 

• Du har skaffat barn 

Här var det stor spridning mellan ”kanske” och ”nej”, 39 personer trodde kanske och 32 

trodde att de inte skulle ha barn då. 18 personer trodde att de skulle ha barn och 10 

personer visste inte. En person har inte svarat alls på detta påstående. 

 

Här tyckte jag att det kunde vara intressant att se om åsikterna skiljde sig åt beroende på 

om man är i början eller i slutet på sin utbildning. Jag delade då upp deltagarna i två 

grupper. I den ena gruppen fanns de som är i början av sin utbildning, totalt 55, och i 

andra gruppen de som är i slutet av sin utbildning, totalt 43. 

Två personer uteblev från dessa grupper då den ena inte svarat på påståendet och den 

andra inte fyllt i vilken årskurs på utbildningen den går på. 

 

Man kunde se av resultatet att de som är i början på utbildningen har till större del svarat 

nej (25 personer) eller kanske (20 personer), medan de som är i slutet på utbildningen till 

större del svarat ja (15 personer) eller kanske (18 personer). 44 

Man kan alltså dra slutsatsen att en mindre majoritet av dem som är i början på 

utbildningen kan inte tänka sig ha barn inom fem år och fler av dem som är i slutet av 

utbildningen kan tänka sig ha barn om fem år än de i början av utbildningen .  
 

Andra påståendet löd.: 

• Du är gift. 

52 personer trodde inte de skulle vara gifta om fem år, 22 trodde kanske och 11 trodde att 

de skulle vara gifta. 

                                                
43 Beck. Individualization. (2001). Kapitel 5. 
44 Se bilaga 1. Tabell 30 och 31. 



Luleå Tekniska Universitet                                
Arbetsvetenskap 
Sociologi CD  
Claudia Adasme 
 

25

Om man jämför grupperna med dem som är i början på utbildningen och de som är i slutet 

så ser man att de i början av utbildningen är de som allra mest svarat nej, hela 29 personer. 

45 

Tredje påståendet löd: 

• Du har ett stadigvarandejobb. 

Här kunde man se att strax över 50 % tror att de kommer att ha ett stadigvarande jobb, 52 

personer. 31 tror kanske och 13 tror inte att de kommer ha ett stadigvarande jobb. 

När jag delade upp grupperna så var det allra mest de som var i slutet på sin utbildning 

som kunde se sig med ett stadigvarande jobb om fem år.46 

 

Fjärde påståendet löd: 

• Du jobbar deltid. 

56 personer trodde på att de inte kommer att ha ett deltidsjobb, 26 tror kanske och två tror 

att de kommer att ha deltidsjobb. 15 personer vet inte. En person har inte svarat på detta 

påstående. 

I de två olika utbildningsgrupperna råder inte större skillnader, utan det verkar som om de 

flesta tror at de inte kommer att ha ett deltidjobb.47 

 

Det råder en hel del tveksamheter om påståendet att man skaffat barn inom fem år. Men när 

uppdelningen på utbildningsgrupperna gjordes så kunde man se att en majoritet bland de i 

början av utbildningen inte trodde att de skulle ha barn om fem år.  

Fortfarande bland den gruppen som befinner sig slutet av utbildningen kunde man se 

tveksamheter utifall man kommer att skaffa barn.  

 

När det gäller påståendet om att vara gift så var det allra mest de i början på utbildningen som 

inte trodde att de skulle vara gifta om fem år och det rådde tveksamheter i den andra gruppen.  

När det gällde jobb så verkar de i slutet på utbildningen tro att de skulle ha ett stadigvarande 

jobb och detta beror på att man ser att man kommer att vara klar med sin utbildning och hittat 

en anställning. Dock kan man se att inte många tror sig ha en deltidsanställning, oavsett 

utbildningsgrupp. 

 
                                                

45 Se bilaga 1. Tabell 32 och 33. 
46 Se bilaga 1. Tabell 34 och 35. 
47 Se bilaga 1. Tabell 36 och 37. 
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4.5. Familjeindex och faktorer som påverkar 

För att se vilka faktorer som påverkar familjebildning börjar jag först med att skapa ett index 

för familjebildning.  

De frågor som använts i indexet är följande: 

• Det är kul med barn. 

• Jag tycker jag kan vara nöjd med mitt liv om jag är en god förälder. 

• Samvaron med familjen ger mer än jobbet. 

• Min plikt gentemot samhället och/eller min släkt är att skaffa barn. 

• Att skaffa barn är en bekräftelse på ett bra parförhållande. 

 

På dessa påstående kunde deltagarna svara ”instämmer”, ”instämmer inte” eller ”vet ej”. 
 

För att skapa indexet tog jag först bort alla som svarat ”vet ej” och de som inte svarat alls på 

frågorna. Dessa redovisas i raden för ”missing”.  

Vidare visar indexet en sammanställning av de resterande 52 personer som svarat.  

Anledningen till att så många faller bort är att om de svarat ”vet ej” eller inte alls på en fråga 

eller fler så räknas de inte in i indexet då det skulle bli missvisande. Indexet utgår ifrån att 

man svarat på alla frågor så att man kan få ihop en viss poängsumma, uteblivna svar eller ”vet 

ej” tar inte ställning till påståendena och är därmed ogiltiga. 

Minsta poängvärdet är 5 poäng och högsta är 10 poäng.  

Det lägsta värdet visar att man tycker att familjebildning är viktig och det högsta värdet visar 

att man tycker att familjebildning är oviktig. 

 
Tabell 1. FAMINDX 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

6,00 4 4,0 7,7 7,7

7,00 37 37,0 71,2 78,8

8,00 8 8,0 15,4 94,2

9,00 1 1,0 1,9 96,2

10,00 2 2,0 3,8 100,0

Valid 

Total 52 52,0 100,0  

Missing System 48 48,0   

Total 100 100,0   
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I tabellen här ovan kan man se hur spridningen blev i gruppen. Det lägsta poängvärdet blev 6 

med fyra personer och högsta 10 med två personer. 

De flesta hamnade på 7 poäng. 

 

4.6. Allmänna faktorer 

Den första faktorn jag nu ska ställa mot familjeindexet är kön. Anledningen till att jag gör så 

är att jag vill veta om kön i denna fas inverkar på uppfattningen om familjebildning. 

Enligt Holmberg ligger kön djupt förankrad i vår självuppfattning och våra handlingar ses mot 

bakgrund till vårt kön.48 

I utfallet kunde man se att kvinnornas medelvärde ligger på 7, 1562 och männens medelvärde 

ligger på 7,3500. 

Gruppens generella medelvärde är 7,2308, alltså ligger männen strax över det medelvärdet. 

Tolkningen blir att det finns en skillnad mellan könen då det gäller familjebildning. Då 

kvinnornas medelvärde är lägre så tycker de att familjebildning är viktigare än vad män 

tycker.49  

Då det finns skillnader i medelvärdet är det viktigt att ta reda på om denna faktor har 

signifikans för uppfattningen om familjebildning. 

Detta gjorde jag med en ANOVA-analys och kunde utläsa att det inte finns någon signifikans 

för att kön ska påverka uppfattningen om familjebildning. 50 

Även om det finns skillnader i medelvärde mellan könen så är inte den skillnaden tillräcklig 

stor så att det vetenskapligt går att påvisa att kön påverkar uppfattningen om familjebildning.  

 

En annan faktor värd att testa är om ålder inverkar på uppfattningen om familjebildning. 

Tidigare i resultatet kunde vi se att fler personerna i den äldre åldergruppen, 25 till 30 år, 

instämde på påståendet att viktigast i livet att uppnå är att få barn. Detta överensstämde med 

ungdomsstyrelsens undersökning ”De kallar oss unga” där man menade att unga människor i 

åldrarna 25 till 29 tycker att familj är viktigare än den yngre åldersgruppen.51 

                                                
48 Holmberg. De kallas kärlek. (1993). Kapitel 4. 
49 Se bilaga 2. Tabell 1. 
50 Se bilaga 2. Tabell 2. 
51 Ungdomsstyrelsens skrift. De kallar oss unga. (2003). 
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Med tanke på detta ansåg jag att det var viktigt att se hur medelvärdet för de olika 

åldersgrupperna såg ut och kunde utläsa att de yngre hade högre medelvärde än de äldre, 

7,2791 respektive 7,0000. De yngre hade även lite högre medelvärde än det generella 

medelvärdet för gruppen. 

Nästa steg blev att se om det finns någon vetenskaplig signifikans för att ålder påverkar 

familjeuppfattning. Med ANOVA kunde jag se att så inte var fallet.52 

Så även om skillnader finns mellan åldersgrupperna så är de inte tillräckligt stora skillnader 

för att ha någon vetenskaplig vikt. 

  

En annan faktor jag vill se signifikansen för är om familjebildningens uppfattning påverkas av 

hur långt man kommit i sin utbildning. Man skulle kunna tänka sig att studenter som är på väg 

att avsluta sina studier tycker att familjebildning är viktigare än de som är i början på 

utbildningen. Man har i slutet på utbildningen inte långt från sitt mål och börjar tänka mer på 

andra delar som hör vuxenlivet till. 

Medelvärdena på de olika grupperna skiljer sig väldigt lite år, där de i början på utbildningen 

har ett lite högre medelvärde på 7,2903 och de i slutet på utbildningen har medelvärde 

7,1500.53 

Med ANOVA upptäckte jag att här inte fanns någon särskild signifikans för att denna faktor 

påverkar uppfattningen om familjebildning.54 

 

4.7. Parförhållande 

Att vara i ett parförhållande kan påverka ens uppfattning om familjebildning och där med bör 

detta vara faktorer att ta hänsyn till. Då man är i ett förhållande så har man tagit ett steg mot 

att bli vuxen och att vara i ett förhållande är en del i livet som kan leda till familj. 

 

Jag delade deltagarna i två grupper, en grupp för de som är ett parförhållande och en för de 

som inte är det. 

Medelvärdet för gruppen i parförhållanden låg på 7,1667 och för den andra gruppen låg den 

på 7,2857. Medelvärdet skiljde sig lite åt i de två grupperna där de i parförhållande tycker 

familjebildning är lite viktigare än de andra.55 

                                                
52 Se bilaga 2. Tabell 4. 
53 Se bilaga 2. Tabell 5. 
54 Se bilaga 2. Tabell 6. 



Luleå Tekniska Universitet                                
Arbetsvetenskap 
Sociologi CD  
Claudia Adasme 
 

29

Trots skillnaderna i medelvärde visade ANOVA ingen signifikans och det innebär att om man 

är i ett parförhållande eller ej påverkar inte ens uppfattning om familj i den grad att det 

vetenskapligt är signifikant.56 

 

4.8. Barn 

Några faktorer som kan vara viktiga för uppfattningen om familjebildning är faktorer som 

handlar om barn. Som tidigare nämnt så har tidigare undersökningar kommit fram till att 

skaffa barn var en vuxenfaktor som många unga tyckte hörde ihop med vuxenlivet.57 

 

Om man har barn borde därmed innebära att man har kommit in åtminstone en bit in i 

vuxenlivet och då borde det påverka ens uppfattning angående familjebildning. 

När jag undersökte detta såg jag skillnader i medelvärdet mellan dem med barn och dem utan 

barn.58 

Samtidigt är det värt att påpeka att antalet personer i varje grupp var så ojämn att jag inte kan 

bedöma om det lägre medelvärdet bland de med barn dras ner p.g.a. det eller ej Därför vore 

det fel att uttala sig om att någon relevant jämförelse kan göras för dessa grupper. 

Då jag utförde en ANOVA-analys på denna faktor och familjeindexet kunde jag se att det inte 

fanns någon signifikans och att om man har barn eller inte påverkar inte uppfattningen om 

familjebildning.59 

 

Nästa faktor att testa var om barnansvaret. Här undrade jag om hur de trodde 

ansvarsuppdelningen skulle bli om de skaffade barn. Med detta ville jag se om 

familjebildningen påverkades av förväntningarna man har på vem som ska ha ansvaret för 

barn. 

Jag kunde då se att de allra flesta tror att de kommer dela lika på ansvaret och att medelvärdet 

på den gruppen var ganska låg, 7,0645. De fem som hade svarat att de själva ska göra det 

mesta hade ett medelvärde på 7,2000 och den personen som svarat att dennes partner ska göra 

                                                                                                                                                   
55 Se bilaga 2. Tabell 7. 
56 Se bilaga 2. Tabell 8. 
57 Ungdomsstyrelsens skrift. De kallar oss unga. (2003).  
58 Se bilaga 2. Tabell 9. 
59 Se bilaga 2. Tabell 10. 
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det mesta hade ett medelvärde på 7,000. Högst medelvärde hade de som inte visste hur det 

skulle se ut, 7,7143.60 

Med ANOVA kunde jag se att det inte fanns någon speciell signifikans trots det låga 

signifikansvärdet.61 

Med andra ord så är inte hur man tänkt sig barnansvaret något som påverkar uppfattningen om 

familjebildning. 

 

Då barn är en del av vuxenlivet kan viljan att ha barn påverka ens uppfattning om 

familjebildning. De som inte vill skaffa barn borde enligt detta resonemang tycka att 

familjebildning är mer oviktigt än de som vill skaffa barn. 

Bland deltagarna fanns det visserligen skillnader i medelvärdet för hur man ställde sig till att 

vilja ha barn men med ANOVA kunde jag se att även denna faktor inte hade någon 

signifikans.62 

 

4.9. Giftermål 

Några faktorer som kan påverka uppfattningen om familjebildning är ens inställning till 

giftermål. Äktenskap är något man idag enligt Giddens ser som något romantiskt och baserat 

på kärlek. Meningen med äktenskap är personlig tillfredställelse.63 

 

Här ville jag se om den romantiska tanken om äktenskap påverkar uppfattningen om 

familjebildning. Jag ville veta om deltagarnas inställning till romantik gör att de tycker 

familjebildning är viktig. 

För att göra detta tog jag först reda på om Giddens teori om att äktenskap och giftermål är 

något som anses romantiskt och det visade sig att hela 81 personer av 100 höll med om att det 

är romantiskt att gifta sig och detta verifierade Giddens.64 

Därefter gjorde jag en ANOVA-analys som visade att det inte fanns någon vetenskaplig 

signifikans för att åsikten om att giftermål är romantiskt påverkar uppfattningen om 

familjebildning.65 

 
                                                

60 Se bilaga 2. Tabell 11. 
61 Se bilaga 2. Tabell 12. 
62 Se bilaga 2. Tabell 13 och 14. 
63 Giddens. Sociologi. (1998). Sida 78. 
64 Se bilaga 2. Tabell 15. 
65 Se bilaga 2. Tabell 16. 
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4.10. Ekonomi 

Trondman och Giddens menar båda att unga måste ha ekonomi nog för att bilda familj. Vad 

som är viktigt att då se är om ekonomi påverkar uppfattningen om familjebildning. 

Att klara sig bra ekonomiskt var det många som höll med om och de tyckte det var viktigt att 

uppnå god ekonomi i livet.  

Jag valde då att prova ekonomins betydelse och satte upp det mot familjeindexet.  

Skillnaderna i medelvärde var små mellan de som inte tyckte att bra ekonomi är viktigt att 

uppnå i livet och de som tyckte att bra ekonomi är viktigt att uppnå. Visserligen hade de i den 

förstnämnda gruppen lägra medelvärdet, 7,000, men det var inte så långt från medelvärdet på 

den andra gruppen, 7,2353.66 

Med ANOVA kunde jag också ta reda på om det finns någon signifikans för denna faktor men 

det visade sig att så inte var fallet.67 

Med andra ord så påverkas inte uppfattningen om familjebildning om man tycker att bra 

ekonomi är viktigt att uppnå i livet. Ekonomi styr inte ens tankar om hur viktig 

familjebildning är. 

 

4.11. Arbete 

Arbete är det som i dagens samhälle gör att vi försörjer oss och klarar att leva.  

Det som sker är att unga människor upptäcker att de behöver arbete i framtiden för att kunna 

klara sig och träda in i vuxenlivet. 

Faktorer som kan påverka uppfattningen är om man har arbete och vilken typ av arbete.  

 

Jag började med att se om de kunde tänka sig ha ett stadigvarande jobb inom fem år och om 

det påverkar uppfattningen om familjebildning. 

Det visade sig att större delen trodde att de skulle ha ett stadigvarande jobb eller att de kanske 

skulle ha det. Medelvärdena för de olika svaren varierade inte så mycket men högst 

medelvärde hade de som svarat kanske.68 

Med ANOVA kunde jag dock se att detta inte hade någon särskild signifikans och man kan 

dra slutsatsen att oavsett om man se sig själv med ett stadigt jobb om fem år eller inte så 

påverkar det inte uppfattningen till familjebildning.69 
                                                

66 Se bilaga 2. Tabell 17. 
67 Se bilaga 2. Tabell 18. 
68 Se bilaga 2. Tabell 19. 
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Nästa del handlade om vilken typ av jobb man kan ha i framtiden. Jag ville veta om de kunde 

tänka sig ha ett deltidsjobb om fem år och hur det påverkar uppfattningen om familjebildning. 

Resultatet blev att över hälften av deltagarna svarade att de inte skulle ha ett deltidsjobb om 

fem år. Ingen svarade att de skulle ha det. 

Medelvärdet för de olika svaren varierade en del och störst skillnad fanns mellan dem som 

svarat nej och kanske. De som svarat nej hade lägre medelvärde och tyckte därmed att 

familjebildning är viktigare än de andra. De som svara kanske hade högst medelvärde och var 

de som tycker familjebildning är mindre viktigt jämfört med de andra.70 

Med ANOVA kunde jag se att här fanns signifikans vilket innebär att uppfattningen om 

familjebildning påverkas av om man tror sig ha ett deltidsjobb eller inte.71 

Anledningen till att frågan om deltidsarbete är vetenskaplig signifikant kan förklaras med 

Becks teori om att barn och familj kräver resurser och planering.72  

Har man ett deltidjobb så kan man inte ha de resurser som krävs för en familj. 

 

En annan del av arbetet värt att undersöka är också hur viljan att vara framgångsrik i sitt 

arbete påverkar uppfattningen om familjebildning. Jag kunde se att deltidsarbete var något 

man helst ville undvika och då blev jag intresserad av att ha reda på om deras vilja att vara 

framgångsrika påverkar om de tycker familjebildning är viktig eller oviktig. 

Jag kunde av resultatet se att medelvärdena varierade ganska rejält och de som inte visste om 

de ville vara framgångsrika i sitt arbete var de mest högst medelvärde, 8,5000. De som inte 

ville vara framgångsrika hade ett medelvärde på 7,5000 och de som ville vara framgångsrika 

hade ett medelvärde på 7,1000, det lägsta medelvärdet.73 

Med ANOVA kunde jag utläsa att denna faktor har signifikans för uppfattningen om 

familjebildning.74 

Med andra ord så påverkas uppfattningen om familjebildning beroende på om man vill vara 

framgångsrik med sitt arbete. Anledningen till detta är nog också att familj kräver vissa 

resurser och är man inte framgångsrik i sitt arbete så kan man inte nå de mål man har satt upp 

för sig och då klarar man inte av att skaffa familj. 

 
                                                                                                                                                   

69 Se bilaga 2. Tabell 20. 
70 Se bilaga 2. Tabell 21. 
71 Se bilaga 2. Tabell 22. 
72 Beck. Individualization. (2003). Kapitel 8. 
73 Se bilaga 2. Tabell 23. 
74 Se bilaga 2. Tabell 24. 
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5. Diskussion 

5.1. Framtiden och familj 

Mina deltagare visade att alla såg familjebildning som en del av deras framtid. Alla planerar 

mer eller mindre att skaffa familj i framtiden. Dock handlar prioriteringarna i livet just nu om 

bra ekonomi och tid för hobbyn och liknande. 

 

Oftast handlar familjebildning för de unga människorna om när man tror att man ska göra det. 

Om man ser på studenter som är i början på sin utbildning så har de lite svårare att se att de 

kommer att bilda familj och skaffa en anställning inom fem år. Detta kan förstås förklaras 

med att de inte kommer att vara klara med studierna inom ett par år och fem år är för kort tid 

för dem att påbörja familjebildning på.  

De i slutet på utbildningen däremot kan tänka sig ha bildat familj och skaffa jobb om fem år, 

detta för att de når snart sitt mål med studierna och ska komma ut på arbetsmarknaden och 

hitta ett arbete. 

När det handlar om hur man uppfattat familjebildning, hur viktigt det är, finns däremot inga 

direkta skillnader för grupperna, i varje fall ingen signifikant skillnad. Grupperna har ganska 

lika värderingar om familjebildning och det enda som skiljer dem åt är när man ska bilda 

familj. 

 

5.2. Ekonomi 

I andra undersökningar som gjorts har man alltid lyft fram betydelsen av ekonomi för 

familjebildning. Även Beck talar om att man idag planerar barn efter ekonomiska 

förutsättningar. Dock verkar det inte handla om att ha en god ekonomi utan snarare en 

tillräcklig ekonomi när man väl väljer att bilda familj. 

Trots att unga människor i fasen innan vuxenlivet prioriterar ekonomin så verkar inte ekonomi 

påverka deras uppfattning om familj. En person som vill uppnå god ekonomi värderar inte 

familj annorlunda än en person som inte vill uppnå god ekonomi. 

Man anser även att den dag man väljer att skaffa barn så kommer man att ha råd med barnet 

och ha den ekonomi som krävs. Innan det är uppnått så kommer man inte att skaffa barn. 
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Den planering och ekonomi som Beck talar om är menad på så sätt att man visst behöver 

ekonomiska resurser och då den dagen man vill bilda familj kommer så kommer allt att vara 

planerat i förväg och ordnat så att man inte behöver bekymra sig om pengar. 

 

5.3. Arbete 

En mycket viktig faktor som visade sig genom undersökningen var arbete och dess betydelse. 

Ekonomi och arbete är två faktorer som ofta kopplades samman av enkätdeltagarna men där 

det var arbete som ledde och styrde ekonomin och inte tvärtom. 

Studenterna tyckte det var viktigt med arbete och om man ville ha ett deltidsarbete eller inte 

visade sig vara en faktor som påverkade uppfattningen för familjebildning. Hade man svarat 

att man i framtiden inte ville ha ett deltidjobb så tyckte man även att familjebildning är 

viktigare än vad de andra deltagarna tyckte. Tydligen så anser dem att med ett deltidsjobb så 

är man redo för att bilda familj. 

Att vilja vara framgångsrik påverkade också uppfattningen familjebildning och ville man vara 

framgångsrik i sitt arbete så tyckte man att familjebildning är viktigare. På så sätt vill man ha 

ett jobb som ger en bra ekonomi. 

 

Arbete visade sig vara den faktor som var mest signifikant för familjebildningens uppfattning 

och detta beror på att deltagarna ser det som att arbete är det som ger dem ekonomin för barn 

och familj och är ett steg mot familjebildning. Det är också så att man får lära sig att man ska 

arbeta resten av sitt liv och då vill man finna ett arbete som både kan försörja en samt ge en 

viss personlig tillfredsställelse. 

På så sätt förhöjs meningen med arbete och det blir en stor del av planeringen inför familj och 

barn, dels för att det är ett steg på vägen i livet och dels för att man vill hitta något som man 

kan tänka sig arbeta med resten av livet. 

Man vill också bära med sig kunskap och erfarenheter inför nästa fas i livet och enligt 

symboliskt interaktionism så ser man till att utveckla självet och är då mer beredd på nästa fas 

i livet, vuxenfasen. 
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5.4. Utbildning 

Gruppen som jag undersökte var studenter och hade därmed satt upp mål för sina liv och hade 

skapat möjlighetsstrukturer för sig. Detta har de gjort genom att investera både tid och pengar 

på utbildning som ska dem bra förutsättningar i framtiden. 

 

Det visade sig i enkätmaterialet att de flesta av dem tyckte det var lämpligast att ha barn efter 

högskole- eller universitetsstudierna och då man skaffat en fast anställning. Här kan man 

alltså se att de tycker att arbete är ett steg i riktningen mot barn. Man inser att barn kräver att 

man har ett jobb och då man satt upp ett mål att utbilda sig så vill man helst klara av det innan 

man tar i itu med nästa steg i riktningen mot att bli vuxen. 

Samtidigt säger de att man inte behöver vara klar med sin utbildning för att det ska vara 

lämpligt att bli förälder. 

Detta tolkar jag som att om man satt upp ett mål så är det bra nå det, i detta fall bli färdig med 

studierna, men det betyder inte att om man inte är klar med utbildningen blir en sämre eller 

olämplig förälder. Det är bra att ha klarat av sina studier om man vill skaffa barn men om man 

blir förälder innan avslutade studier så blir man inte en sämre förälder.  

Det finns skillnader mellan att vara beredd på att bli förälder och på att vara en god förälder, 

om man inte uppfyller den ena delen är det inte omöjligt att uppfylla den andra. 

 

5.5. Barn 

Man kan tydligt se att de flesta av deltagarna vill ha barn och många tyckte att barn var något 

de ville uppnå med livet. Strax över hälften av deltagarna tyckte också att få barn skulle göra 

deras liv mer meningsfullt. Att bli förälder ses som något positivt. 

Tolkningen blir av detta att unga människor vill ha barn och ser det som en viktig del av 

framtiden.  

Det fanns inga anmärkningsvärda skillnader mellan unga människor som fått barn och som 

inte fått barn i hur de värderar familjebildning. Det är så för att man oavsett tidigare 

erfarenheter och upplevelser ändå är i den mellanfas som Trondman talar om. Alla som 

studerar är i en liknande fas i livet och förbereder inför framtiden, detta oavsett om man har 

barn eller inte. Dessa personer har valt att skapa möjlighetsstrukturer för sig, antingen nya 

eller ödesbestämda, och på så sätt hamnat i gråzonen mellan ung och vuxen. Detta gör därmed 

att deras åsikter inte skiljer sig så värst mycket åt. 
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5.6. Delat ansvar 

I varje förhållande är hushållsarbete ett upphov till konflikt som i grund och botten handlar 

personernas grundläggande värderingar om jämställdhet och rättvisa menar Beck.  

Om man ser hur mina deltagare har valt att svara så ser man att vare sig det handlar om hur de 

tycker att det bör vara och hur det egentligen är så är det lika fördelning av hushållsarbete som 

gäller för parförhållande. 

Det som gör att de svarar på detta sätt är att de just befinner sig i den gråzonen eller 

mellanfasen som Trondman talar om. Man har under sin ungdom haft någon som gjort saker 

åt en, oftast föräldrarna, och man har inte behövt sköta ett hushåll själv. När man sedan 

kommer iväg för att bo själv, oftast i samband med studierna, så är ”stöktoleransen” lika hög 

hos både kvinnor och män. Samtidigt så har man inte ett behov av ett mer prydligt hem då 

man ännu inte klivit in i vuxenfasen. 

När man klivit in i vuxenfasen kan denna konflikt komma att bli mer tydlig och även om de 

flesta av deltagarna som har ett parförhållande ansåg att de delade lika så var det fler här som 

sa att ena partnern gjorde mer än den andra, då man jämför med hur de svarade om hur det 

bör vara. 

 

Samtidigt är det intressant att se att deltagarnas uppfattning om familjebildning inte påverkas 

om de är i ett parförhållande. Anledningen till detta hör samman med frågan om delade 

hushållssysslor. Man har ännu inte klivit in i vuxenfasen och visst kan förhållanden leda till 

familj men inte i denna fas i livet. Deltagarna vet att ett bra parförhållande kan leda till att 

man blir en lämplig förälder men det är något de ser ske i framtiden och inte nu. Därmed är 

inte ett parförhållande viktigt i samma utsträckning som det kommer att bli i framtiden. 

 

5.7. Kombinationen arbete och familj 

Beck riktar i sin teori om de två olika sfärerna kompabilitet in sig på kvinnans roll i samhället. 

Kvinnan tror sig kunna hantera båda sfärerna men slås tillbaka av att sfärerna kräver så 

mycket av henne som kvinna att hon inte kan kombinera sfärerna utan att uppmärksamma den 

ena sfären mer än den andra.  
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Detta stämmer i ett förhållande som kommit så pass långt att båda parterna har tagit steget in i 

vuxenlivet. Beck menar att det är då problemen uppstår och man märker skillnaderna mellan 

kvinnor och män. 

Då min undersökning fokuserar sig på fasen innan vuxenfasen och vad de unga tror kommer 

att ske i vuxenlivet så har jag upptäckt att det inte skiljer speciellt mycket mellan könen 

gällande åsikter och framtidsplaner. Båda könen tror att de kommer att dela ansvar för barn 

lika samtidigt som de kommer att arbeta.  

Ingen ser i denna fas problemet med att kombinera familjen och arbetet och både män och 

kvinnor blir nog lika överraskade att se hur något som vi blivit lärda ska vara stor del i våra 

liv inte är helt kompatibelt.  

I denna för fas inför att bli vuxen så är kön oväsentligt och precis som Beck säger så ser man 

inte de kommande farorna och krockarna. 

 

Holmberg talar i sin teori om könets betydelse och att vår identitet och våra handlingar är 

kopplade med könet men i min undersökning ser jag inga sådana tendenser. I frågan om hur 

man fördelar hushållsarbetet, en ganska stereotyp kvinnosyssla, kunde man se att bland dem 

som sa att ena parten i parförhållandet gjorde mer så var det till stor del kvinnorna i 

förhållandet som gjorde mer. Dock är det svårt att dra några slutsatser av detta då det är så få 

som svarade att ena partnern gjorde mer. Större majoriteten sa att de delade lika.  

Deltagarna ser sig alltså som jämställda och svaren bekräftar detta. Om man sedan i framtiden 

upptäcker att definitionen av jämställdhet är olika för de olika könen så blir det så, men det är 

en helt annan historia. 
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6. Slutsatser  

Framtiden för de unga människorna i min undersökning ser ganska lika ut. De kommer att 

skaffa familj men först finns det vissa saker de anser de måste klara av. 

Arbete är en av de stora faktorerna som påverkar om vad man anser om familjebildning. Om 

man har ett deltidjobb så är sannolikheten mindre att man skaffar familj och barn. Men det 

flesta av deltagarna vill inte ha ett deltidsjobb och det är inte en av framtidsplanerna att ha ett 

deltidsjobb. 

Vi har lärt oss under vår uppväxt och av samhället att vi ska arbeta och försörja oss själva och 

därmed vill man ha ett stadigt jobb som även försörjer oss bra. 

De unga vet att ekonomiska resurser behövs för att skaffa barn men steget dit är att hitta ett 

jobb som man inte bara får bra lön för utan som man trivs med. De ser det så för att de fått 

lära sig att arbetet är en livslång syssla och då är det bra om man hittar något som man är nöjd 

med. 

 

Arbete leder som sagt också till en bra ekonomi och de unga tror att då de väljer att skaffa 

barn så kommer de att ha den ekonomi som krävs och därmed kommer inte deras ekonomi att 

försämras. 

Att skaffa barn handlar med andra ord om planering och då man valt att studera så har man 

satt upp mål som är ett steg mot att bli vuxen, skaffa barn och familj. Till detta hör att man 

skaffar ett bra arbete. 

 

När det gäller hur de ser på jämställdhet och hur det kommer att se ut i framtiden så tror man 

på delat ansvar både av barn och av hushållsarbetet. Man tror att man kommer att kombinera 

sfärerna arbete och familj. De ser inga problem med det och det är en del av den mellanfas i 

livet de befinner sig, där de har kommit förbi att vara tonåringar men ännu inte klivit in i 

vuxenlivet.  

Man ser i denna fas inga större skillnader i på livet nu och framtiden och kön inverkar inte på 

ens uppfattning om familjebildning, både kvinnor och män anser det vara lika viktigt med 

familj i framtiden.  

Parförhållande i denna fas av livet verkar inte ha de problem som vuxna par har gällande 

hushållssysslor och allt det för med sig. Unga par verkar inte ha dem problemen och anser sig 

vara jämställda. 
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De unga deltagarna planerar i denna fas inför framtiden genom investeringar i utbildning. 

Samtidigt vill de inte glömma bort sig själva och tycker att saker värda att prioritera utöver 

bra ekonomi är hobbyn och liknande.  

Trots att de är i en förberedande fas så vill de även passa på att dra nytta av den fasen de 

befinner sig så att de är ordentligt förbereda inför vad som kommer längre fram i tiden. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga människor ser på framtiden med 

familjebildning i fokus samt vilka attityder och uppfattningar som finns kring det. 

Unga människor idag ställs inför en massa olika val. En naturlig del av att bli vuxen är 

familjebildning och därför var det intressant att undersöka hur de unga människorna ställer sig 

till detta. 

De som ingick i undersökningen var studenter vid Luleå tekniska universitet och i åldrarna 20 

till 30 år. Anledningen till att jag valt dem är att dessa studenter representerar en typ av unga 

människor som är i liknande faser i sina liv.  

Jag använde mig av kvantitativ metod i undersökningen, nämligen enkätundersökning. 

 

Vad jag kom fram till med min undersökning var att mina deltagare såg familjebildning som 

en del av deras framtid. Alla planerar mer eller mindre att skaffa familj i framtiden och oftast 

handlar familjebildning inte om utifall man ska skaffa familj utan snarare när man ska skaffa 

familj. Man vill helst ha klarat av vissa mål i livet som man satt upp, som t.ex. studierna. 

Den viktigaste faktorn för hela undersökningen visade sig vara arbete. Anledningen till detta 

är att man vet att anställning leder till bra ekonomi, och tillräcklig ekonomi för en familj. 

Dessutom har man som student valt att investera i en utbildning som ska ge möjligheter åt en 

och förhoppningsvis ett bra arbete. 

Man ser också att man kommer att kunna kombinera sfärerna arbete och familj när man 

kommit dit. Deltagarna ser sig som jämställda och tycker att de lever och kommer att leva så i 

framtiden också. 
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