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ABSTRAKT 

Studien som gjorts är kvalitativ och behandlar hur unga vuxna som ännu inte har 

barn konstruerar bilden av sitt framtida barn. Som grund har vi haft 

socialkonstruktivismen som ontologisk och epistemologisk 

position.  Frågeställningarna i studien är: Hur talar individer som ännu inte har 

barn om sitt framtida barn? Påverkar individens tidigare socialisationsprocess 

tankarna av det framtida barnet? Vilka centrala institutioner hänvisar individen 

till i talet om sitt framtida barn? I studien har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer och dessa har sedan transkriberats analyserats. 

Det har visat sig att individernas egen socialisationsprocess speglar av sig på hur 

de talar om sitt framtida barn. Värderingar, egenskaper, skola och relationer är 

de centrala institutioner vi funnit i empirin. Resultatet har kopplats samman med 

teorier som socialisationsprocessen, institutioner, habitus, risksamhället, 

modernitet och självidentitet samt angränsande forskning. 

Nyckelord: Socialkonstruktivism, barn, föräldrar, socialisation, framtid, 

institution, intervju, verklig. 

  



FÖRORD 

Den här studien har varit väldigt intressant och lärorik att göra. Vi vill rikta ett 

stort tack till alla som medverkat i intervjuerna och delat med sig av sina tankar 

och funderingar. Vi vill även rikta ett tack till våra kurskamrater som gett råd 

och tips som förbättrat uppsatsen. Sist, men inte minst, vill vi ge ett stort tack till 

vår handledare Louise Svensson för all stöttning och vägledning i uppsatsarbetet 
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1. INLEDNING 

Hur individer som föds in i denna värld påverkas av socialisation, redan 

existerande normer och värderingar som alla finns i den sociala ordningen finns 

det redan belägg för (Giddens, 2014). Berger och Luckmann (1979) förklarar att 

det är vi människor som skapar den sociala ordning som växer fram, 

vidmakthålls och reproduceras till nästa generation. Förändringar sker långsamt 

och mönster går att finna i flera generationer. Enligt Berger och Luckmann 

(1979) är det en fråga om vanemässiga handlingar som institutionaliseras. Den 

sociala ordningen, som är en produkt av dessa handlingsmönster, skapas av oss 

människor för oss människor. Vi är underkastade den sociala ordningen från vår 

första dag i livet (Berger & Luckmann, 1979). 

Berger och Luckmann (1979) förklarar att det är vi människor som skapar de 

institutioner som vi lever efter och socialiseras att leva efter. Det är föräldrarnas 

världar som barn övertar som sina egna och som gör att barnet blir den det är 

(Berger & Luckmann, 1979). Inom sociologi har just socialisationsprocessen 

och institutioner fått stor betydelse där många studier och teorier rör just dessa 

ämnen. Ottomeyer (1978) förklarar att föräldrar redan innan barnet är fött 

förbereder sig på dess ankomst genom att ha förväntningar, tillskriva barnet 

olika ansatser som hör till en identitet och även ger barnet ett namn. Barnet 

växer in i ett system av förväntningar och påverkas redan innan födsel av den 

yttre världen (Ottomeyer, 1978). Angränsande forskning visar att barn ärver sina 

föräldrars attityder, fördomar, religiösa trosuppfattning och politiska 

identifikation (Degner & Dalege, 2013; Jennings, Stoker & Bowers, 2009; 

Ammann, 2014). 

Giddens (2014), Berger och Luckmann (1979) och Ottomeyer (1978) nämner 

alla hur det finns en särskild social ordning i samhället som individen är 

underkastad. Samhällets struktur är så pass stark att individer inte kan bortse 

från denna när de uppfostrar och formar ett redan existerande barn. Men om nu 

barn påverkas av detta redan innan de är födda som Ottomeyer (1978) nämner, 

hur ser denna påverkan då ut? Hur tar den sig uttryck, och framför allt, hur talar 

man om det? Det finns angränsande forskning inom psykologi som visar att det 

är möjligt för föräldrar till prenatala barn att föreställa sig hur barnet i framtiden 

kommer vara (Arnott & Meins, 2008), men hur föreställer sig individer som inte 

har ett barn på väg det framtida barnet?  Teoretiker ovan hjälper oss att förstå att 

barn blir påverkade redan innan de är födda, men nämner inte hur det faktiskt 

går till. Hur påverkar människans egen socialisationsprocess och 

samhällsstrukturen tankarna kring det framtida barnet och på vilket sätt? Detta 

är något vi vill få svar på genom att undersöka hur intervjupersonerna i denna 

studie konstruerar bilden av det framtida barnet. Genom att undersöka detta 

sociologiskt hoppas vi bidra med nya perspektiv och empirisk baserad kunskap 

på hur det går till. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna (20-30 års ålder) 

konstruerar bilden av sitt framtida barn. För att besvara syftet har vi hjälp av 

frågeställningarna nedan: 

●   Hur talar individer som ännu inte har barn om sitt framtida barn? 

●  Hur påverkar individens tidigare socialisationsprocess tankarna om det 

framtida barnet? 

●   Vilka centrala institutioner hänvisar individen till i talet om sitt framtida 

barn? 

1.2 Centrala begrepp 

Här redogörs för de mest centrala begreppens betydelse i denna uppsats. 

Socialisation: Detta begrepp är i enlighet med Berger och Luckmanns (1979) 

definition "det grundliga och konsekventa införandet av en individ i ett 

samhälles objektiva värld eller i en sektor av den." (Berger & Luckmann, 1979, 

s. 154).  

En social konstruktion är en omständighet som uttrycker socialt samspel eller 

sociala förhållanden. Att konstruera är enligt Wenneberg (2010) "att det finns en 

aktör som skapar något genom konkret, aktivt, målinriktad och medveten 

handling." (Wenneberg, 2010, s. 106). 

Institution: En institution är en konvention av överenskommelser och 

upprepningar av mänskligt handlande som struktureras av normer och 

värderingar. Exempel på institutioner är: staten, familjen, sjukvården, konsten 

och traditioner (Douglas, 1986). 

Socialkonstruktivism: Socialkonstruktivism
1

 är den "ism" som Wenneberg 

(2010) förklarar aktar sig för att uppfatta sociala handlingar som naturliga. 

"Ismen" har en demaskerande funktion som ifrågasätter det som människan 

uppfattar som naturligt och istället utforskar det. Det handlar om att ifrågasätta 

det som uppfattas som naturligt och självklart (Wenneberg, 2010). 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet kommer angränsande forskning samt teorier som använts för analys i 

ämnet presenteras. Det har under vår studie varit svårt att finna sociologisk 

angränsande forskning och de studier vi kommer att lyfta är även studier i 

psykologi och pedagogik. De studier som ingår i kapitlet är studier som 

                                                           
1 Vi har i denna uppsats valt begreppet socialkonstruktivism och inte socialkonstruktionism av den enkla anledningen att vi använder oss av 

Wennebergs (2010) bok Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv som grund för resonemangen. I och med att boken är den 

som hjälp oss att förstå perspektivet föll det sig naturligt att också använda oss av begreppet. Bryman (2011) skriver så här "konstruktionism 
1) en ontologisk ståndpunkt (som alltmer sällan kallas för "konstruktivism")" (Bryman, 2011, s. 37) 
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undersökt hur barn ärver åsikter, attityder och beteende av föräldrar, hur 

samhällets kontext påverkar föräldrars syn på barnen och föräldrarollen men 

även hur föräldrar som väntar barn kan föreställa sig det framtida barnet. Det ska 

belysas att denna studie är unik i sig, då ingen tidigare undersökt det framtida 

barnet som konstruktion, och kommer fungera som komplement till de befintliga 

sociologiska, pedagogiska och psykologiska studier som finns. 

2.1 Angränsande forskning 

Degner och Dalege (2013) har i sin forskning försökt ta reda på sanningen om 

föräldrars roll i hur barnets fördomar, tankar om stereotyper samt diskrimination 

ser ut. Studien vill studera möjligheter till den traditionsenliga synen på 

socialisation där det tas för givet att föräldrar och barn relationer är den 

vanligaste kontexten för socialisation där föräldern är den som ska guida och 

assistera barnet i att bli en bra samhällsmedlem. 

Studiens tillvägagångssätt var att analysera angränsande forskning av barns 

attityder om föräldrarnas och sina egna fördomar, stereotyper samt 

diskriminering och jämföra med förälderns egen uppfattning om sina attityder 

om ovan nämnda ämnen. Kraven som fanns i studien var att studierna som 

analyserades skulle rapportera mätningar av föräldrars och barns attityder, 

barnens ålder fick max vara 21 år, föräldrarna skulle vara biologiska föräldrar 

till barnen, studien skulle vara en förstahandskälla och inkluderat test av 

korrelation mellan föräldrars och barns attityder skulle finnas i studien. Degner 

och Dalege (2013) utvecklade en form av mall för att jämföra studierna där 

45,000 par (barn-förälder) deltagit. Resultaten visar otvetydigt att föräldrar och 

barns attityder är relaterade under barndom, ungdom och vuxenlivet. Med det 

resultatet kunde Degner och Dalege (2013) utesluta argumentationen att 

föräldrars attityder inte skulle ha någon påverkan på hur barnets attityder 

formas. Äldre barn eller barn från högre klasser i samhället visade sig korrelera 

mer i attityder än yngre barn eller barn från lägre klasser i samhället. På grund 

av bristande metoder i tidigare forskningsstudier samt att många studiers 

modeller av föräldrars påverkan på barnets attityder var dåliga kunde inget 

resultat på hur föräldrarollen påverkar socialisationen av barnen ges. (Degner & 

Dalege, 2013). 

Ammann (2014) har försökt fylla ut forskning om socialisation genom att se hur 

föräldrars tro och religionsuppfattning påverkar barnets politiska socialisation. 

Studien är utförd i USA där religion är stor. Studien undersöker föräldrar och 

deras barn genom att undersöka barnets politiska identifikation och jämföra den 

med förälderns religiösa tro, politiska identifikation samt beteendet hos 

föräldern. Resultatet visar att föräldrars trosuppfattning har en betydande del i 

utformningen av barnets politiska identifikation. Olika aspekter inom religion är 

betydelsefulla för socialisationen på grund av att föräldrar fattar beslut utifrån 

deras religiösa tro. Ammann (2014) fick fram resultat som visade att det under 
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1990-talet blivit vanligare att religion och politik flyter samman i föräldrars 

uppfostran, Studien tar inte någon hänsyn till andra variabler exempelvis andra 

personer som kan påverka barnets politiska identifikation. Det poängteras dock 

att socialisationen från föräldern samt hur barnets politiska identifikation kan 

påverkas av utomstående politiska samt religiösa händelser (Ammann, 2014). 

Annan forskning som fått fram likande resultat, i detta fall att man direkt ärver 

den politiska identifikationen, är Bell och Candlers (2015) studie. Det har också 

visat sig att den politiska identifikationen sker till en viss grad och att barnet i 

vuxen ålder fortfarande är starkt påverkad av hur den politiska eller religiösa 

socialisationen var som liten (Jennings et. al, 2009). 

Burke och Ståhl (2009) skriver i sitt examensarbete att de valt att undersöka hur 

föräldrar ser på sin föräldraroll idag utifrån ett sociologiskt perspektiv. Till sin 

hjälp har de begrepp från sociologerna Beck, Bauman, Giddens och Habermas. 

Burke och Ståhl (2009) presenterar hur Sverige har sett ut förr med exempelvis 

familjemönster, och att dessa förändrats stort sedan efterkrigstiden. De lägger 

sedan fokus på hur föräldraskap och barndom förändrats de senaste 

århundradena. Författarna förklarar hur Dencik skriver att utvecklingen sker så 

snabbt idag att samhället barnen växer upp i inte längre liknar det föräldrarna 

växte upp i vilket leder till en utmaning att kunna vara en auktoritet på grund av 

att de inte längre har den erfarenheten som krävs för att vägleda barnen (Burke 

& Ståhl, 2009). En annan utmaning är att skapa en trygghet för barnen trots att 

de inte vet mycket om hur framtiden kommer te sig. De behöver även ge barnen 

förmågan att reflektera över sig själva för att de överhuvudtaget ska utvecklas 

bra i det senmoderna samhället. I dagens samhället måste, med andra ord, 

människan vara flexibel och reflexiv. 

I examensarbetet har Burke och Ståhl (2009) använt sig av fokusgrupper. För att 

hitta informanter tog de kontakt med rektorer inom förskolan, och två stadsdelar 

valdes ut. Ena gruppen representerade ett område med många villor medan den 

andra representerade ett område med mest bostadsrätter. De intervjuade även en 

personal på en förskola, en personal på familjerådgivningen och en pedagog på 

ett familjecentrum (Burke & Ståhl, 2009). I resultatet talar informanterna bland 

annat om en svunnen trygghet som fanns förr, när både de och deras föräldrar 

var små (Burke & Ståhl, 2009). De nämner även att man förr hade ett 

samhällsansvar, att barnen kunde bli rättade av främlingar på stan om de gjorde 

något dumt, men att så inte är fallet längre. Det som i stor utsträckning verkar 

viktigt för informanterna är att barnen kan uppföra sig och ha social kompetens, 

och detta verkar väga tyngre än exempelvis utbildning. När fokusgrupperna talar 

med varandra är kategorierna individualism, ambivalens, reflexivitet och 

självidentitet ständigt närvarande (Burke & Ståhl, 2009). 

En av experterna de intervjuat i studien säger att föräldrar har förväntningar på 

att barnen ska klara av mer och förstå bättre än vad som ses som rimligt för 

deras ålder. Ännu en expert säger att vi stressar så mycket för att vi ska kunna 



5 
 

vara så mycket och vara på olika ställen och göra så mycket (Burke & Ståhl, 

2009). Författarna är överens om att det senmoderna samhället har en betydelse 

för föräldrarollen idag. Familjen spelar stor roll och är en fast punkt. 

Reflexivitet, social kompetens, stabilitet, självförtroende, uppmuntran till 

självständighet och kreativitet är, enligt dessa föräldrar, viktiga delar i 

uppfostran (Burke & Ståhl, 2009). 

Persson (1994) förklarar i sin artikel att vi lever i ett samhälle som ständigt är i 

förändring. Förändringen går att urskilja i förhållandet mellan föräldrar och 

barn. Persson (1994) förklarar att familj, föräldraskap, barn, moderskap och 

faderskap är sociala konstruktioner och att dessa avlöser varandra i generationer 

av släktled. Han förklarar vidare att föräldrars föreställningar om barn går att 

finna i relationen mellan vardagsverklighet och strukturen och föräldrarna som 

aktörer i ett socialt fält. Alla människor oavsett position agerar och interagerar i 

ett socialt fält som består av olika vardagsverkligheter. Genom att agera i det 

sociala fältet med sina vardagsverkligheter menar Persson (199) att individerna 

påverkar det sociala fältet i vilket de agerar. Strukturen är där många 

vardagsverkligheter möts. Persson (1994) anser att en viktig del i en strukturell 

förändring för föräldern är att föräldern måste frigöra sig från sina traditioner 

och anpassa sig efter hur strukturen ser ut. På detta sätt påtvingar strukturen 

föräldrarnas sätt att leva och utövar ett slags tvång på föräldrarnas 

vardagsverklighet. Föräldrars föreställningar om barnet är ett resultat av deras 

egen livshistoria men också samhällets historia (Persson, 1994). 

Persson (1994) vill förklara föräldrars föreställning genom olika historiska 

perspektiv för att söka förståelse av de värdestrukturer som lever kvar över olika 

tidsepoker och finna rötterna till dessa. Utgångspunkten är att föräldrars 

föreställningar grundas i deras vardagspraxis som resultat mellan strukturen och 

vardagsverkligheten. En historisk process som Persson (1994) lyfter är 

förskjutningen av det reproduktiva ansvaret. I Sverige har det sedan 1970-talet 

skett en stor ökning av kvinnor på arbetsmarknaden, och detta har resulterat i att 

barnen tidigare blivit utsatta för den offentliga verksamheten. Ur det har barnet 

fått ökade krav vad gäller socialkompetens och anpassningsförmåga. Detta har 

bidragit till att föreställningen om barnet kom att inkludera just den sociala delen 

mycket tidigare. Han förklarar att det traditionsenliga sättet att ta hand om barn, 

där mamman är hemma med barnet, har försvunnit och således har det 

traditionsenliga sättet att vara förälder förlorat sin betydelse. Han förklarar att de 

offentliga institutionerna har stor betydelse för hur föräldrar föreställer sig barn 

(Persson, 2014) 

En annan av de historiska processer som Persson (1994) lyfter är det faktum att 

psykologi blivit en föräldramoral. I och med psykologins frammarsch har 

föräldrar fått en ny föreställning om barn. Barnet är nu mer en individ med 

individuella behov. Genom att studera barns utvecklings- och 

inlärningsmöjligheter har också psykologin tagit sig in i de offentliga 
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institutionerna där exempelvis förskolan präglas av lärande för den psykologiska 

konstruktionen av barnet. Persson (1994) vill ändå understryka att det inte rör 

sig om psykologin som vetenskap utan som moral som betyder en ökad 

medvetenhet om barnets behov och föräldrarnas ansvar för att det går bra för 

barnet. 

Persson (1994) förklarar en tredje historisk process som haft stor betydelse för 

föräldrars föreställning om barnet. Det gäller närmandet av den kvinnliga och 

manliga livssfären där männen fått en större del i hemarbetet och arbetet med 

barnen som kvinnorna förut utförde nästan helt själva. Han anser att det går att 

förklara som att familjen som helhet har fått en mer centrifugal strategi. Det 

betyder i praktiken att föräldrarna fått en så kallad projektsyn där barnets behov 

av kompetens och kontakter utanför familjen får en större roll och den offentliga 

verksamheten uppskattas mer (Persson, 1994). 

Arnott och Meins (2008) studie har undersökt hur 25 par och tre ensamstående 

mammor förutspådde hur deras barn kommer att vara. Mammorna var i 

graviditetsveckorna 27-39. Föräldrarna ombads att beskriva hur barnet skulle 

vara vid sex månaders ålder. Frågan löd: "What do you think your baby will be 

like at 6 months of age?" (Arnott & Meins, 2008, s. 649). Det gjordes korta 

intervjuer där föräldrarna skulle beskriva sitt barn. Intervjuerna transkriberades 

och vad föräldrarna svarat ställdes under olika teman som senare gjordes om till 

statistik. De olika teman som användes var: "mentalistic (e.g., ‘She’ll have her 

own personality by that age’, ‘inquisitive’, ‘his own little character’, ‘showing 

signs of intelligence’); behavioral (e.g., ‘She’ll be sitting up by then’); physical 

(e.g., ‘He’ll have blue eyes’); and general (e.g., ‘He’ll be at nursery by that 

age’)." (Arnott & Meins, 2008, s. 650). Studien visade att alla förutom en kunde 

beskriva sitt barn i framtiden. Det visade sig också att 15 mammor och 12 

pappor inte inkluderade "mentalistic characteristics" i sina förutsägelser (Arnott 

& Meins, 2008). 

2.2 Sammanfattning 

Angränsande forskning visar att föräldrar påverkar hur barnen socialiseras 

politiskt och religiöst (Amman, 2014; Jennings et. al, 2009; Bell & Candlers 

(2015). Hur samhället ser ut och viktiga historiska processer påverkar hur 

föräldrar uppfostrar sina barn och vad de förväntar sig av sina barn (Persson, 

2014; Burke & Ståhl, 2009; Amman, 2014; Degner & Dalege, 2013). Idag 

förväntar sig föräldrar att barnen ska klara av mer än förr, speciellt när det 

kommer till att uppföra sig socialt och att ha social kompetens mycket tidigare 

(Persson, 2014; Burke & Ståhl, 2009). Annan angränsande forskning har visat 

att barns attityder är starkt påverkade av sina föräldrars och det visar sig i barns 

föreställningar om deras föräldrars fördomar, attityder och beteenden (Degner & 

Dalege, 2013). En studie har visat att det är möjligt för par som väntar barn att 

beskriva det framtida barnet vid 6 månaders ålder (Arnott & Meins, 2008). 
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2.3 Teorier och begrepp 

Här presenteras de teorier som kommer ligga till grund för analyskapitlet. De 

teorier som finns nedan har både funnits med innan formulering av empiri och 

genom att de har genererats från resultatet. Vi hade redan begreppen 

socialisationsprocess och institution samt det socialkonstruktivistiska synsättet 

med oss. De specifika teoretikerna valdes och beslutet togs tillsammans efter 

insamling av empirin. Habitus, Risksamhället och Modernitet och självidentitet 

är teorier som valts helt utifrån vår empiri och främst genom analysen av hur 

intervjupersonerna talar. Samt med hjälp av vår vardagskunskap som präglas av 

en sociologisk teoretisk koppling. 

2.3.1 Socialisationsprocess 

Berger och Luckmann (1979) förklarar att individen inte föds som 

samhällsmedlem utan predisponerad, det vill säga mottaglig för socialitet och 

kommer att bli medlem av samhället. De förklarar vidare att leva som 

samhällsmedlem innebär att hela tiden utsättas för socialitet. 

Internalisering som Berger och Luckmann (1979) förklarar som "den 

omedelbara upplevelsen eller tolkningen av en objektiv händelse som 

uttryckande mening" (Berger & Luckmann, 1979, s. 154) det vill säga som ett 

uttryck av en annans subjektiva processer som blir subjektivt meningsfulla för 

en själv är ett steg i den socialisationsprocess som förklaras nedan. Författarnas 

eget exempel på internalisering är att se någon som har en skrattattack. Denna 

skrattattack betyder något för honom och den betyder något för mig. Oavsett om 

den betyder samma sak för oss båda så har hans subjektiva process (skrattet), 

som är objektivt åtkomlig för mig, fått en subjektivt mening för mig. 

Internaliseringen är enligt Berger och Luckmann (1979) grundvalen för 

förståelsen av medmänniskor och upplevelsen av att det finns en meningsfull 

värld och en social verklighet. Det innebär att individen "tar över" den värld 

vilken andra lever i. "Övertagandet" som Berger och Luckmann (1979) kallar 

det är en ny och originell process för den enskilda människan men de menar 

ändå att alla är med om det. När individen "tagit över en värld" kan den formas 

på ett kreativt sätt eller omskapas. I detta övertagande och denna internalisering 

förstår individen inte endast den andres subjektiva processer utan den värld i 

vilket den andre lever. De skriver: "jag "förstår" den värld i vilken han lever, och 

denna värld blir min egen" (Berger & Luckmann, 1979, s. 154). Det förutsätts av 

att de två individerna delar tid och kan senare utveckla ömsesidiga definitioner. 

Ett band mellan personerna bildas och de lever inte bara i samma värld utan tar 

del av varandras tillvaro. Det är efter detta som Berger och Luckmann (1979) 

tycker att en individ blir medlem i samhället. 

Utvecklingen av den enskilda individen att bli medlem i samhället sker genom 

processen socialisation. Socialisationen definierar författarna som "den grundligt 

och konsekventa införandet av en individ i ett samhälles objektiva värld eller en 
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sektor av den" (Berger & Luckmann, 1979, s. 154). Författarna skiljer på 

primär- och sekundär socialisation. Den primära socialisationen är den som en 

person genomgår i barndomen. Den sekundära är de följande processer som 

leder samhällsmedlemmen in i nya sektioner av samhället (Berger & Luckmann, 

1979). 

Enligt Berger och Luckmann (1979) står det klart att den primära socialisationen 

är den som är den viktigaste där alla individer föds in i en objektiv social 

struktur som övervakas av de signifikanta andra, som också är de första som 

individen möter. Signifikanta andra är ofta föräldrar men kan också bestå av 

andra personer som exempelvis fosterfamilj och nära släktingar. De signifikanta 

andra blir påtvingade individen och deras definition av individens verkligheten 

blir den som blir individens objektiva verklighet. De signifikanta andra 

förmedlar och modifierar individens värld. De väljer ut aspekter utifrån den 

sociala struktur de själva tillhör och tillför dessa till individen (Berger & 

Luckmann, 1979). 

Berger och Luckmann (1979) tycker att är det är de signifikant andras ställning i 

den sociala världen som formar individens åsikter om verkligheten. Individen 

får det perspektiv som de signifikanta andra har, i alla fall under den primära 

socialisationen. Det beror på att individen inte utsätts för några andra världar 

eller perspektiv (Berger & Luckmann, 1979). Författarna förklarar vidare att 

barnet övertar attityder och roller från de signifikanta andra, internaliserar dem 

så de blir barnets egna. Barnet blir till slut genom de signifikanta andra kapabel 

till att identifiera sig själv, den får en identitet. 

Giddens (2014) anser också att under vår uppväxt lär vi oss olika saker, under 

den så kallade socialisationsprocessen. Han delar dessutom in 

socialisationsprocessen i två delar och förklarar att de sker i två övergripande 

faser, nämligen genom samma socialisation som Berger och Luckmann (1979) 

talar om, primär socialisation och sekundär socialisation. Den primära 

socialisationen sker under den tidiga barndomen och är en intensiv period av 

inlärning av det kulturella. Barnet lär sig i denna fas sitt språk och de 

beteendemönster som är utgör grunden, och i denna fas är familjen viktigast 

(Giddens, 2014). Familjens betydelse i barnets socialisationsprocess är väldigt 

stor, i och med att det nästan uteslutande är genom familjen som barnets 

erfarenheter formas. Barnet tar ofta efter sina föräldrar för att föräldrarna är en 

stor del av barnets liv och socialisation i den primära fasen (Giddens, 2014). 

Det som Berger och Luckmann (1979) tycker är det viktigaste i den primära 

socialisationsprocessen är det faktum att individen inte bara övertar roller och 

attityder från andra utan också övertar deras värld. En identitet förvärvas enligt 

Berger och Luckmann (1979) objektivt som lokalisering i en viss värld och 

subjektivt bara tillsammans med andra. Att tilldelas en identitet betyder således 

att en individ tilldelas en specifik plats i världen (Berger & Luckmann, 1979).   
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Den generaliserade andre är ett begrepp myntat av Mead (1972) som förklarar 

att individen inte bara förstår de signifikanta andra utan även andra individer, 

alltså samhället (Mead, 1972). Berger och Luckmann (1979) förklarar att 

individen inte längre endast har en identitet med den signifikanta andre, utan i 

allmänhet. Alltså med samhället. De roller och attityder som individen nu har i 

relation till signifikanta andre och allmänheten bidrar till en slags jag-

identifikation som Berger och Luckmann (1979) beskriver som avgörande i 

socialisationsprocessen. Författarna förklarar hur det under den primära 

socialisationen inte finns någon valmöjlighet eftersom barnet inte kan välja sina 

signifikanta andra. 

Den andra fasen förklarar Giddens (2014) att den äger rum under senare delen 

av barnets barndom och fortgår under hela barnets vuxenliv. I den sekundära 

socialisationens fas tas vissa uppgifter från familjen och läggs istället på sådant 

som skolan, vänner och massmedia. Alla dessa påverkar individen i den 

sekundära fasen av socialisationen. Interaktionen som sker i denna fas hjälper 

individen att lära sig vilka värderingar, normer och övertygelser som skapar det 

kulturella mönstret i samhället. Individen lär sig vad som är kulturellt rätt och fel 

och lever, i de flesta fall, efter detta (Giddens, 2014). De får fler syner på saker 

och ting än deras föräldrar har och får möjligheten att välja vad som känns rätt 

eller fel. Skolan är en viktig del i barnets socialisation, i och med att det är där 

barnet får sin utbildning och för att det är där individen träffar sina vänner och 

andra personer (Giddens, 2014). 

Berger och Luckmann (1979) förklarar den sekundära socialisationen som den 

process som sker när individen internaliserar institutioner som finns i samhället. 

Det blir en fråga om social kunskapsfördelning där individen socialiseras, det 

vill säga får kunskap, om olika sociala sammanhang i olika sociala institutioner. 

2.3.2 Institutioner 

Berger och Luckmann (1979) skriver att människan från och med 

födelseögonblicket är underkastad fortlöpande socialt bestämd påverkan.  

Människan hör inte till en specifik natur som exempelvis en hund eller en häst 

gör utan människan konstruerar och är skapare av sin egen natur. Människan 

skapar sig själv. Det bör dock poängteras att Berger och Luckmann (1979) inte 

talar om människan som individ som skapare av sig själv utan om människan 

som socialt företag där människor tillsammans skapar en mänsklig miljö. 

Vidare förklarar Berger och Luckmann (1979) att människor empiriskt sätt 

existerar i en kontext av ordning och stabilitet. Ordningen och stabiliteten kallar 

dem för den sociala ordningen och de menar att den uppstår som en produkt av 

människor. Den sociala ordningen, som dessutom kallas för samhällsordningen, 

är ett pågående mänskligt skapande som fortlöper under människans 

externalisering och existerar inte utan mänsklig aktivitet (Berger & Luckmann, 

1979). 
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För att förstå orsakerna till att den sociala ordningen växer fram, vidmakthålls 

och reproduceras till nästa generation måste man enligt Berger och Luckmann 

(1979) ta hjälp av en analys som resulterar i en institutionaliseringsteori. 

Institutionaliseringens ursprung går att finna i de vanemässiga handlingar som vi 

människor ofta utför. En handling som upprepas inordnas ofta i ett mönster. 

Upprepade handlingar betyder en kraftbesparing och gäller både för icke-social 

och social aktivitet. För att en institution ska uppträda krävs ömsesidig 

typifiering av vanemässiga handlingar och typer av aktörer. Typifieringarna 

måste vara tillgängliga för alla i den sociala gruppen för att kallas institution. 

Institutionen typifierar både individuella handlingar och individuella aktörer. 

Berger och Luckmann (1979, s 71) skriver "Institutionen postulerar att 

handlingar av typ X ska utföras av aktörer av typ X". Det går enkelt att göra om 

till meningen: Skolan postulerar att rättning av prov utförs av läraren. Skolan är 

institutionen, läraren är aktören och handlingen är just rättning av prov. 

Institutioner växer fram under en lång tid och kräver att det finns en historia som 

producerar institutionen. För att förstå institutionen krävs det enligt Berger och 

Luckmann (1979) att man förstår den historiska processen som institutionen 

frambringades ur. Institutioner kontrollerar individer genom att det redan finns 

handlingsmönster som individen ska följa. Berger och Luckmann (1979) anser 

det viktigt att poängtera att denna kontroll inte är de sanktioner som uppstår i 

institutionerna utan hela institutionen i sig som är kontrollen, de redan 

definierade handlingsmönster som finns givna i existensen av en institution.  

Berger och Luckmann (1979) anser att det är lättare för individen som själv inte 

varit med och skapat institutionen och således inte vet den riktiga anledningen 

till att den skapats att avvika från den. Det är i detta tillfälle som de olika sociala 

kontrollmekanismerna måste utvecklas. Att socialisera den nya generationen att 

handla utifrån en institution kräver att de finns sanktioner. Det är genom dessa 

sanktioner som individen kan lära sig att om man inte uppför sig så finns det 

konsekvenser. Och när individen lärt sig hur man uppför sig är det viktigt att 

individen håller efter detta sätt att uppföra sig på (Berger & Luckmann, 1979). 

När individers handlande är institutionaliserat är det lättare att förutsäga och 

kontrollen blir därför mer grundlig. Sanktionerna minskar och handlandet från 

individerna kommer större delen av tiden vara spontant och institutionsenligt 

(Berger & Luckmann, 1979). Alternativ till handlandet, som ovan beskrivet i 

förklaring till rutinmässigt handlandet, kommer att försvinna och det sätt som 

individen handlar på kommer att vara enligt de definierade institutionerna. 

Institutionellt handlande kan i princip förekomma var som helst så länge det 

finns ett kollektiv handlande (Berger & Luckmann, 1979). 

2.3.3 Habitus 

Enligt Bourdieu (1984) är habitus relationen mellan tankar, beteende och smak 

som människor förvärvar och fungerar som länken mellan sociala konstruktioner 
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och handlingar. Habitus är enligt Bourdieu (1984) den formel som kan 

sammanlänka det som går att klassifiera, exempelvis ekonomiskt och socialt 

kapital, med olika livsstilar. 

Kapital är ett sätt att skilja på olika tillgångar. Bourdieu (1984) skiljer på olika 

kapital: kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital och symboliskt 

kapital. Kulturellt kapital innefattar kunskaper, erfarenheter, sätt att tala som 

hjälper individen att veta hur den ska uppföra sig i olika sociala kontexter. 

Socialt kapital innefattar de relationer och kontakter som individen har, exempel 

på detta är släkten individen tillhör och vänskapskretsar individen befinner sig i. 

Ekonomiskt kapital innebär de materiella tillgångar individen har och förmågan 

att använda dessa tillgångar. Att ha ett symboliskt kapital innebär att individens 

kapitalformer blir accepterat av andra personer, det är således inte en egen 

kapitalform utan ett tillstånd som individen kan befinna sig i inom alla kapital 

(Bourdieu, 1984). 

Individens eget habitus är enligt Bourdieu (1984) något som internaliseras. Det 

innehar vissa anlag och benägenheter som bringar mening till handlingar och 

uppfattningar för individer. Ett exempel skulle kunna vara att en vegetarian inte 

äter kött. Den internaliserar att det är fel att äta kött av olika anledningar och det 

finns därför en mening bakom handlingen att inte äta kött. Bourdieu (1984) talar 

om habitus som ett förkroppsligat kapital som fungerar som ett omedvetet 

handlingsmönster som förs vidare på de vanor som individer använder sig av i 

vardagen. 

Bourdieu (1984) förklarar habitus som ett strukturerat schema som ser olika ut 

för olika livsstilar där levnadsvillkoren producerar olika habitus. Han menar att 

alla habitus fungerar som ett schema för individer att definiera sig utifrån, eller 

som han själv förklarar, att definiera sig utifrån genom att inte känna en 

tillhörighet. Habitus fungerar som något att differentiera sig ifrån och motsätta 

sig. Social identitet uppstår och skapas genom att se olikheter och avvikelser 

från en själv i andras habitus. Enligt Bourdieu (1984) har olika strukturer i 

samhället olika habitus, det blir enligt honom en fråga om vilken struktur man 

hör till och vilket habitus man har som avgör hur man internaliserar sin livsstil, 

hur man tänker, beter sig och handlar. Han förklarar att för en viss människa är 

det naturligt att agera och handla på ett visst sätt på grund av vilket habitus den 

har. Livsstilar är en systematisk produkt av habitus som fungerar som 

skyltsystem över vad som är socialt kvalificerat för olika grupper och 

tillhörigheter. Habitus är också något som reproduceras genom att individer 

spenderar tid med människor som har liknande habitus som en själv, exempelvis 

genom familjen (Bourdieu, 1984). 

2.3.4 Risksamhället 

Beck (2012) jämför ordet risk olika betydelse och förklarar att förr hade ordet 

risk en underton av äventyr och mod, medan det idag är kopplat till ett hot om 
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självförintelse av allt liv på jorden. Ett exempel på dagens tanke som enligt 

honom förknippas med ordet risk är att skogen har varit döende i flera 

århundranden, men idag är den globalt döende i och med industrialiseringen. 

Det nya moderniserade samhället har bidragit till att vårt samhälle blivit ett 

risksamhälle genom att exempelvis släppa ut giftiga ämnen som dödar skog och 

mark eller att skövla skogen så den dör (Beck, 2012). 

Beck (2012) förklarar att det blir viktigare att tänka på konsekvenserna av vårt 

moderna samhälle. Det som händer, och det som görs på en plats i världen, 

orsakar inte längre lidande på bara just den platsen, utan över hela vår jord och 

hela vår värld blir lidande. Klimatet förändras och blir värre genom att vi släpper 

ut mer och mer farliga gifter i luften. De risker som skapas i och med 

moderniseringen, exempelvis förändringar på vårt ozonlager, skapar ofta 

oåterkalleliga skador som förblir osynliga så länge vi inte har kunskap om dem. 

Om vi exempelvis inte undersöker ozonlagret är det svårt att se att det tagit 

skada av de val vi gjort. Detsamma gäller andra skador som görs i och med att vi 

lever i moderniteten. Om de inte uppmärksammas så är de osynliga för oss 

människor, och detta kan leda till att de blir värre och till slut, som nämnt, 

utplånar oss (Beck, 2012). 

Beck (2012) beskriver risksamhället som en bumerangeffekt vilket han förklarar 

som att samhällsmedlemmarna inte kan vara beredda på de risker som kommer. 

Den miljömedvetne som kämpar för miljön kommer inte komma undan det 

försämrade klimatet hur den än gör. Beck (2012) förklarar också att 

bumerangeffekten fungerar så att på det sätt som tidigare samhällen levt 

påverkar hur vi lever idag, det kommer enligt honom i framtiden komma risker 

som beror på hur vi lever idag i dagens samhälle. Dessa risker är sådana som vi 

som lever nu inte kan förutse. 

2.3.5 Modernitet och självidentitet 

Moderniteten är en så kallad riskkultur, men inte på det sätt att samhället idag är 

mer riskfyllt än tidigare (Giddens, 2014). Att det är en riskkultur beror istället på 

det sätt som vanliga aktörer i samhället och tekniska specialister organiserar den 

sociala världen. Medier spelar en stor roll i hur exempelvis avlägsna händelser 

påverkar nära händelser, och de spelar även en roll i hur dessa avlägsna 

händelser påverkar självets intimitet. Det som förmedlas påverkar 

självidentiteten och den grundläggande organiseringen av sociala relationer. I 

moderniteten dras framtiden ständigt in i nutiden med hjälp av den reflexiva 

organiseringen av kunskapsmiljöerna (Giddens, 2014). 

Självidentitetens reflexiva projekt som innefattar att upprätthålla 

sammanhängande men ständigt bearbetade biografiska berättelser, äger rum i en 

kontext av många valmöjligheter som filtreras genom diffusa system. Ordet 

livsstil får en speciell betydelse i det moderna samhället. Individer tvingas att 

komma fram till en livsstil bland en mängd olika alternativ (Giddens, 2014). 
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Självets reflexivitet  och de abstrakta systemen i moderniteten påverkar såväl 

kroppen som de psykiska processerna på ett väldigt genomgripande sätt 

(Giddens, 2014). Med begreppet reflexivitet menas att socialt handlande och 

materiella relationer med naturen ständigt gör revideringar mot bakgrund av nya 

informanter eller kunskaper (Giddens, 2014). Kroppen är inte längre något som 

är givet utifrån, utan kroppen mobiliseras i sig reflexivt. Självidentitet är inget 

specifikt drag som individen besitter, utan snarare självet såsom det reflexivt 

uppfattas av personen utifrån hans eller hennes historia. Detta inkluderar att vara 

en person, vilket inte bara innefattar att vara en reflexiv aktör utan att ha en 

uppfattning om vad en person är både i förhållande till sig själv och andra. Att 

vara människa innebär att praktiskt taget hela tiden veta både vad man gör och 

varför man gör det. För att kunna ha en känsla av vilka vi är måste vi ha en 

uppfattning om hur vi blev det vi är och vart vi är på väg (Giddens, 2014). Det 

mest grundläggande draget i de reflexiva uppfattningarna om vad en person är är 

förmågan att använda "jag" i en rad olika sammanhang. En person med relativt 

stabil känsla av självidentitet  upplever en biografisk kontituitet, som hen kan 

fånga reflexivt och kommunicera till andra. Dessa människor har även tidigt i 

livet skaffat sig en form av skyddsnät som filtrerar bort många av de faror som i 

det praktiska livet i princip hotar självets heder. Personen har även förmågan att 

acceptera hedern som något värdefullt och har tillräcklig självuppskattning för 

att bevara känslan av att självet är levande (Giddens, 2014). 

2.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har teorier som ska användas i studien presenterats, och i denna 

sammanfattning ska det som är väsentligt för studien utifrån varje teori läggas 

fram. Utifrån socialisationsprocessen kommer studien fokusera på hur den 

enskilda individen blir en samhällsmedlem genom primär socialisation som är 

den socialisationsprocess individen genomgår i barndomen. Dessutom kommer 

sen sekundära socialisationen tas med och kommer diskuteras utifrån både 

intervjupersonens socialisation och det framtida barnets. När det gäller 

institutioner kommer studien koncentrera sig på hur människan redan från 

födelseögonblicket påverkas av samhället och hur de vanemässiga handlingar 

människor ständigt utför blir till så kallade institutioner och hur det kan finnas 

institutioner i samhället som barn får lov att rätta sig efter, och att barnen redan 

innan de finns till kan förväntas ingå i dessa. 

Teorin om habitus kommer användas i studien med fokus hur individer kan ärva 

ett habitus och hur viktigt det är för människan att de i deras närhet har liknande 

habitus som de själva har. Utifrån teorin om risksamhället används delarna som 

talar om hur det moderna samhället bidragit till att det blivit ett risksamhälle där 

konsekvenserna blivit fler. Vi kommer med hjälp av teorin föra en diskussion 

kring intervjupersonernas hänvisningar till klimatet och det politiska klimatet 

som finns i dagens samhälle. Med hjälp av modernitet och självidentitet kommer 
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vi ta med oss det reflexiva projektets betydelse och diskutera det med hjälp av 

de resultat vi fått fram i studien. 

 

 

3. METOD 

I metoden redogör vi för de vetenskapsteoretiska och metodologiska 

ståndpunkter som finns samt de vi använt oss av i studien. Olika 

forskningsstrategier redovisas samt med vilken logik vi närmar oss problemet. 

Vi kommer även behandla angränsande forskning, urval och intervjustrategier. 

Vidare behandlas kvalitetskriterierna som finns för kvalitativa undersökningar 

samt forskningsetiska överväganden. Hur vi gjort urvalet och vilken typ av 

intervjustruktur studien har redovisas också. Sist diskuteras metodval i en 

metoddiskussion. 

3.1 Verkligheten och kunskapen om verkligheten 

Stensmo (2007) redogör för att det inom vetenskapsteorin finns olika sätt att se 

på verkligheten och kunskapen. Oberoende av hur man ser på dessa har man en 

ontologisk och en epistemologisk position. Ontologin behandlar frågor om 

verklighetens grundläggande beskaffenhet, det vill säga om verkligheten är det 

vi kan observera eller om den är något annat än det vi kan uppfatta med våra 

sinnen. Epistemologin behandlar frågor om hur man får kunskap och vad som är 

kunskap men också hur, när och vad man kan veta (Stensmo, 2007). Wallén 

(1993) poängterar kort att epistemologin och ontologin går hand i hand och är 

svåra att skilja från varandra eftersom man behöver den ena för att lösa eller 

förstå den andra. 

Bryman (2011) upplyser om hur man genom att studera den sociala verkligheten 

utifrån liknande premisser som man studerar naturvetenskapen har ett 

vetenskapsteoretiskt synsätt som kallas positivism (Bryman, 2011). Wallén 

(1993) förklarar hur man inom positivismen utesluter forskning som går in på 

djupet av känslor och upplevelser. Kunskapen ska vara rationell och empiriskt 

prövbar, där människan endast ses som ett objekt (Wallén, 1993). Bryman 

(2011) beskriver interpretativism som ett vetenskapsteoretiskt 

tolkningsperspektiv som till skillnad från positivismen söker fånga kunskap i 

den subjektiva innebörden i sociala handlingar. Kunskapen går att finna i 

studieobjektets, i detta fall människor och institutioners, subjektiva 

uppfattningar om verkligheten och kunskapen (Bryman, 2011). 

Den ontologiska och epistemologiska positionen socialkonstruktivism beskriver 

Stensmo (2007) som att människor konstruerar gemensamma uppfattningar om 

vad som är och hur detta är beskaffat genom interaktion med varandra. En 

socialkonstruktivist menar att sociala och kulturella omständigheter påverkar 
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individers handlande, tänkande och kunnande (Stensmo, 2007). Wenneberg 

(2010) försöker förklara socialkonstruktivismens olika delar och på så sätt göra 

den mer förståelig. Han beskriver utförligt fyra former av socialkonstruktivism 

som på olika sätt är mer eller mindre radikala. Den mest relevanta formen av 

ontologisk position för studien är den minst radikala formen som presenteras i 

avsnitt 3.1.4. Det skall poängteras att alla delar av socialkonstruktivismen som 

redovisas nedan är relevanta för studien då alla delar bygger upp till den 

ontologiska och epistemologiska syn som finns i studien.  

3.1.1 Socialkonstruktivism som ett kritiskt perspektiv 

Socialkonstruktivism som ett kritiskt perspektiv är den form som något diffust är 

kritisk mot att ta det naturliga för givet. Däremot anser Wenneberg (2010) att 

socialkonstruktivismen blir spännande när den tillämpas på företeelser som 

individer anser vara naturliga. I denna studie används detta ifrågasättande 

genom att ifrågasätta hur ett barn konstrueras men också vad som används för 

att konstruera ett barn. Wenneberg (2010) förklarar att socialkonstruktivismen 

som kritiskt perspektiv utgår från att man ska avslöja något som anses naturligt 

för allmänheten eller som ett resultat av det naturliga som icke naturligt och 

socialt konstruerat. Studien ifrågasätter samhällets existerande uppfattning om 

hur ett barn konstrueras och påverkas av samhället. Det vill säga de teorier som 

finns om socialisation samt institutioner som redovisas ovan (Berger och 

Luckmann, 1979).  

3.1.2 Socialkonstruktivism som teori om det sociala 

Wenneberg (2010) förklarar socialkonstruktivism som teori om det sociala som 

den form av socialkonstruktivism som kommer med teoretiska förslag på hur 

den sociala verkligheten är strukturerad. Wenneberg (2010) förklarar att det med 

denna form leder in oss på teorier om den sociala ordningen och hur den 

uppkommit och hela tiden reproduceras. Han förklarar att socialkonstruktivism 

som teori om det sociala kan fylla tomrummet som bildats när man 

dekonstruerar den sociala verkligheten med hjälp av socialkonstruktivism som 

ett kritiskt perspektiv. Det är också viktigt att tänka på hur detta sociala som 

skapats faktiskt skapats. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innefattar en 

form av konstruktionsprocess där det sociala skapats i konstruktioner 

(Wenneberg, 2010). Studiens syfte är att ta reda på hur individer konstruerar det 

framtida barnet. Genom att besvara frågeställningarna kan det vara möjligt att se 

hur det sociala konstrueras, alltså hur människor konstrueras, konstruerar och 

reproducerar. 

3.1.3 Socialkonstruktivism som en kunskapsteoretisk position 

Den tredje formen är socialkonstruktivism som en kunskapsteoretisk position. 

Den beskrivs av Wenneberg (2010) som en bestämmelse som säger att 
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kunskapen är socialt konstruerad. Det handlar om hur sociala och institutionella 

fakta skapas. Sociala fakta beskrivs i Ritzer (2009) utifrån Durkheims definition: 

Ett socialt faktum är varje handlingssätt, konsoliderat eller ej, som kan utöva 

tvång på individen; eller också, som är allmänt överallt i ett givet samhälle och 

samtidigt har en given existens, som är oberoende av detta faktums individuella 

yttringar.  (Durkheim i Ritzer, 2009, s. 67) 

Wenneberg (2010) menar att när man försöker förklara verkligheten med hjälp 

av socialkonstruktivism som teori om det sociala så måste man ta hänsyn till och 

tänka igenom vad kunskap är. Wenneberg (2010) förklarar att det är när vi 

människor tillsammans objektivt kan tala om saker, hans exempel är att en 

skruvmejsel är en skruvmejsel, som det kan behandlas på ett kunskapsteoretiskt 

objektivt sätt. Det är inte endast en persons uppfattning utan ett flertals 

uppfattning som gör att vi kan diskutera det och försöka hitta en grund för att det 

är kunskap. Genom att undersöka hur individer konstruerar bilden av det 

framtida barnet samlas gemensamma uppfattningar om ämnet i denna studie och 

bildar en slags kunskap om hur det går till när individer konstruerar det framtida 

barnet.  

3.1.4 Socialkonstruktivism som ontologisk position 

Wenneberg (2010) förklarar den fjärde formen av socialkonstruktivism som 

socialkonstruktivism som ontologisk position. Det finns enligt författaren två 

ontologiska ståndpunkter där den ena är mer radikal än den andra. Genom att 

låta läsaren föreställa sig en kakdeg som ligger utkavlad på ett bord ger 

författaren en bild av hur den fysiska verkligheten är beskaffad. Man trycker ner 

en eller flera kakformar i degen och kakorna tar form. Kakorna fanns inte 

tidigare, de ligger inte och väntar innan i degen. På samma sätt som kakorna 

uppstår i degen uppstår objekten i den fysiska verkligheten först då vi börjar ha 

en föreställning om dem, väljer ut dem och använder dem (Wenneberg, 2010).  

Precis som kakorna uppstår i degen, uppstår barnet i konstruktionen som 

individerna använder sig av när de föreställer sig sitt framtida barn. Det framtida 

barnet blir verkligt genom individernas föreställningar. 

Knorr-Cetina (1993) förklarar att det är vetenskapen som "gör världen" och att 

det relevanta inte är om man tror att det finns en okänd materiell värld utan om 

man antar att det finns objekt innan de blivit uppmärksammade och behandlade 

vetenskapligt (Knorr-Cetina, 1993). Wenneberg (2010) menar att det därför 

inom socialkonstruktivism finns en relation mellan de två ontologiska 

ståndpunkterna realism - att verkligheten finns oberoende av vår kunskap om 

den och idealism - att verkligheten är våra idéer om den och att båda är beroende 

av varandra (Wenneberg, 2010).  

Wenneberg (2010) förklarar den minst radikala ontologiska ståndpunkten, vilket 

är den som studien utgår ifrån, som att det finns en tvåfaldig syn på förhållandet 

mellan den fysiska verkligheten och den kunskap vi har om den. Det första är att 
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det finns en slags proto-verklighet inom vår kunskap och vårt medvetande. 

Wenneberg (2010) förklarar denna proto-verklighet som en oformlig massa. Den 

andra synen på förhållandet är att den oformliga massan antar en konkret form 

som verklighet först då vi tillämpar vår kunskap på den och börjar kategorisera 

och differentiera den (Wenneberg, 2010). Den mer radikala ontologiska 

ståndpunkten förklarar han som att till skillnad från den mindre radikala, där den 

första synen lutar mer åt realism och den andra synen åt idealism, har idealism 

även som första syn. Det existerar således ingen oformlig proto-verklighet i vår 

kunskap. Verkligheten blir till först i vår kunskap om den (Wenneberg, 2010). 

 Mindre radikal 

ontologi 

Radikal ontologi 

Första syn Realism Idealism 

Andra syn Idealism Idealism 

Tabell 1. Förhållandet mellan den fysiska verkligheten och den kunskap vi har 

om den. 

Vår ontologiska och epistemologiska position är socialkonstruktivistisk då vi 

uppfattar verkligheten som socialt konstruerad i den mån att det inte är förrän vi 

som människor omhändertar verkligheten som den först blir till. Den finns där 

och väntar på att bli verklig men den kan inte bli verklig utan att vi börjar 

använda den och forma den. Vår ontologiska och epistemologiska ståndpunkt är 

den som Wenneberg (2010) talar om som mindre radikal där den första synen på 

verkligheten är av karaktären realism. Tanken om ett framtida barn finns 

ständigt där men det är inte för än människor börjar tala om barnet och associera 

det framtida barnet med olika former av egenskaper, förväntningar och krav som 

barnet blir verkligt i våra tankar. Det är inte förrän individer använder sin 

kunskap om världen på sitt framtida barn som barnet finns. 

3.2 Hermeneutiken som metodologisk inspiration 

Det finns inom samhällsvetenskapen olika vetenskapsteoretiska traditioner att 

förhålla sig till när man utformar en studie. Vi kommer kort redogöra några av 

dessa nedan för att presentera varför hermeneutikens sätt att arbeta passar 

studien bra. Redan nu ska tilläggas att vi endast kommer att inspireras av 

hermeneutikens metod att utföra en studie på. Den ontologiska och 

epistemologiska synen är fortfarande och kommer förbli socialkonstruktivistisk. 

Hermeneutiken kan översättas till tolkningslära. Genom att utgå från en 

hermeneutisk vetenskapsteoretisk tradition i en studie vill man tolka och hitta 

innebörden i det man studerar. Som forskare är det viktigt att man redogör för 

den förförståelse som finns för det som studeras. Inom hermeneutiken växlar 

man mellan ett del- och helhetsperspektiv där man uppmärksammar att det inom 

en helhet finns delar som kan beskriva helheten. Hermeneutiken går därför in på 
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djupet och studerar dessa delar för att få ett helhetsperspektiv av det man 

studerar. Det man tolkar och går in på djupet av måste i enlighet med 

hermeneutiken kontextualiseras. Det betyder att man tar hänsyn till kontexten 

som studieobjektet befinner sig i när det studerats (Wallén, 1993). 

Studiens data finns i individens tankar och konstruktioner av det framtida barnet. 

Den datan går inte att mäta eller bekräfta med sinnena utan det är med 

individens tal och egna uppfattning som data går att redovisa och analysera. Av 

den anledningen är inte positivismens metodologi relevant för studien men ändå 

viktig att lyfta som kontrast till den metodologi vi inspirerats av vilket är 

hermeneutiken. Vårt mål har varit att finna den subjektiva innebörden i 

individers handlingar och gå in på djupet av deras uppfattningar. Det gjorde vi 

enklast med hjälp av det hermeneutiska arbetssättet och genom de 

semistrukturerade intervjuer vi senare kom att analysera. Vi vill igen poängtera 

att det är endast hermeneutikens metodmässiga inslag vi inspirerats av, alltså 

viljan att gå in på djupet och fånga individens egna tankar om det framtida 

barnet som senare tolkas. Vi har fortfarande den ontologiska och 

epistemologiska synen förankrad i socialkonstruktivismen. 

 

3.3 Abduktion, induktion och deduktion 

 

I en studie kan man undersöka problemet på olika sätt. De mest relevanta att 

lyfta i denna studie är abduktion, induktion och deduktion. Nedan redogörs för 

dessa sätt och sist förklarar vi varför vår studie är abduktiv. 

Ett induktivt förhållningssätt menar Stensmo (2007) innebär att forskaren 

försöker fastställa allmänna premisser som är mer eller mindre sanna. För att 

fastställa premisserna använder man sig av en mångfald iakttagelser (Stensmo, 

2007). Patton (2002) beskriver det induktiva förhållningssättet som att forskaren 

närmar sig problemet genom att uppmärksamma det via observationer och 

generella mönster. Ett induktivt förhållningssätt betyder att analysera 

dimensioner av fenomenet utan att tillåta förförståelse och förutfattade meningar 

leda vägen (Patton, 2002). I analyssättet är man öppen för de dimensioner som 

visar sig och låter på det sättet fenomenet undersökas utan förförståelse (Patton, 

2002). 

Till skillnad från ett induktivt förhållningsätt sker det deduktiva utifrån en 

specifik hypotes där forskaren vill samla in specifik data. När forskaren valt 

hypotes går det att urskilja de variabler som är relevanta för att få fram datan 

(Patton, 2002). Det olika förhållningssättet skiljer sig främst i hur de är 

strukturerade där ett induktivt förhållningssätt är mer öppet och ett deduktivt 
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förhållningsätt är mer strukturerat och söker specifika svar till en specifik 

hypotes (Patton, 2002). Bryman (2011) förklara kort men väldigt effektiv 

deduktionen som att teorier och hypoteser kommer först och styr 

datainsamlingsprocessen. 

Layder (1998) förklarar abduktion (adaptive theory) som ett försök att 

kombinera  användandet av redan existerande teorier och teorier genererade från 

analys av insamlad data. Han tror inte att det är möjligt att utföra forskning som 

är teori-neutral det vill säga helt induktiv och menar att det därför är bättre att 

uppmärksamma de redan existerande teorier som finns i forskarens bagage. 

Layder (1998) förklarar att abduktion betyder att teorier är anpassade efter 

inkommande bevis medan den insamlade datan filtreras och således anpassas 

efter tidigare teoretiskt material (ramverk, koncept, ideér) som är relevant för 

analysen. Exempel på detta i vår studie är att vi hade med oss begreppet 

socialisationsprocess och institutioner under insamlandet av data, samt 

socialikonstruktivism. Enligt Layder (1998) ska den abduktive forskaren låta 

tidigare teorier guida denne i sitt forskande och genom att använda sig av denna 

guide ska nya teorier, begrepp och förklaringar generera. Studien hade som sagt 

med sig det sociologiska bagaget som finns i studenternas vardagskunskap och 

med hjälp av den kunskapen närmades problemet och frågeställningarnas genom 

att väcka ideér baserade på den kunskap som studenterna redan hade. Studien är 

alltså inte helt teori-neutral och därför abduktiv.  

3.4 Forskningsstrategier 

Bryman (2011) förklarar hur ett kvantitativt eller kvalitativt arbetssätt kan 

klassificera olika metoder och tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Att göra en skillnad mellan de olika forskningsstrategierna skulle 

enligt författaren hjälpa till att fungera som ett paraply som fångar upp olika 

typer av samhällsvetenskapliga frågeställningar. Bryman (2011) redovisar en 

generell bild av vad som är kvantitativ forskning. Han beskriver den som 

betonandet av kvantifiering av den data man samlar in och den analys man för. 

Som forskare har man ett deduktivt synsätt där man ser förhållandet mellan teori 

och praktik och prövar teorierna. Normerna och tillvägagångssättet som gäller 

för forskningen utgår från en naturvetenskaplig modell, detta har tillförlivats i 

positivismen. Inom kvantitativ forskningsstrategi finns en uppfattning om att 

den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman, 2011). 

Sverke (2003) beskriver hur kvantitativa mätningar hjälper till att sätta siffror på 

saker som objekt och händelser. En mätning används för att finna relationer 

mellan teoretiska begrepp och empiriska indikationer. Det finns olika sätt att 

mäta den data man vill ha in, några exempel är observation, experiment och 

enkäter (Sverke, 2003). 

De kvalitativa studier syftar enligt Wallén (1993) till att finna karakteristiska 

drag hos olika slags fenomen, få ett del- och helhetsperspektiv och 
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uppmärksamma sådant som är vagt till exempel känslor, upplevelser och 

problem/fenomen som inte går att mäta direkt. Innebörder och symboler måste 

tolkas kvalitativt för att finna innebörden och gå in på djupet av det som 

studeras. Kort och koncist skriver författaren att kvalitativa studier används för 

att förstå områden som inte har medicinska eller tekniska grunder. Ett sätt att få 

den djupare förståelsen om människors upplevelser är att fråga dem. Detta kan 

enklast göras genom att intervjua individer på olika sätt exempelvis genom 

enkäter eller djupintervjuer men forskare kan också observera studieobjekten 

(Wallén, 1993). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som verktyg att förstå världen utifrån den intervjuade 

personens synvinkel och erfarenheter, för att genom dessa analysera den data 

man fått ta del av (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5 Sökning av angränsande forskning 

Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar och studier i databaserna Diva, Scopus 

samt Google Scholar för att stärka vår analys om hur människor som ännu inte 

har barn konstruerar bilden av sitt framtida barn och hur de talar om barnet. 

Sökningarna har innefattat sökorden: barn, föräldrar, uppfostran, socialisation, 

föräldrarskap, föräld*, föreställningar, konstruera, konstruktion, forma, 

självuppfyllande, leva genom barn, identitet, fantisera, tankar om framtiden, 

blivande föräldrar, föreställa sig en framtid, prenatala tankar, prenatal thought, 

thoughts, parents samt children. Genom dessa sökningar fann vi att det finns en 

kunskapslucka gällande studieområdet, istället användes angränsande forskning 

som berörde föräldrarskap, barn och socialisation för att visa hur forskningsläget 

ser ut just nu. Det visade sig dessutom finnas betydande mer forskning med 

individer som har barn eller är gravida men ingen där individer talar eller 

konstruerar det framtida barnet. 

3.6 Urval 

De personer som blivit intervjuade har hittas via ett bekvämlighetsurval. Ett 

sådant urval innebär att människor som finns nära till hands är de som blir 

intervjuade (Bryman, 2011). Problemet med en sådan urvalsmetod är att det är 

svårt att generalisera resultaten (Bryman, 2011) då dessa inte representativa för 

alla som inte har skaffat barn ännu. Urvalet har även varit målinriktat (Bryman, 

2011) då vi inte haft som mål att hitta informanter slumpmässigt, utan har 

använt oss utav kriterier som informanterna var tvungna att uppfylla för att få 

medverka. 

Kriterierna för att få delta i studien har varit att individerna skulle vara mellan 

20-30 år. Detta för att det är en vanlig ålder då människor börjar fundera på att 

skaffa barn (Statistiska centralbyrån, 2015). De som intervjuades fick inte ha 

barn ännu, eller vara gravida, men skulle ha tänkt någonting på ett framtida barn. 

Detta för att undersöka hur de fantiserade fram hur ett barn som inte är fött än 
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kommer vara, hur deras egen socialisationsprocess påverkar och vilka centrala 

institutioner det talas om. De intervjuade fick heller inte ha en partner som har 

barn och på något vis fungera som en mamma eller pappa till dessa barn. 

Intervjupersoner hittades via olika Facebookgrupper där vi lade ut ett 

informationsbrev (Se bilaga 2) som berörde vad studien skulle handla om, vilken 

urvalsgrupp vi ville nå och även de forskningsetiska principerna. Vi fann även 

personer att intervjua via bekanta och bekantas bekanta genom att posta 

informationsbrevet på våra Facebookprofiler och skicka det till bekanta. 

I och med att ett bekvämlighetsurval användes i uppsatsen har kontakten med 

personer i författarnas omgivning som stämmer överens med beskrivningen 

ovan tagits. Intervjupersonerna var uppdelade med lika många män och kvinnor 

för att få en sådan jämn fördelning mellan könen som möjligt för att representera 

hur världen ser ut då föräldrar kan vara både män och kvinnor. Sammanlagt 

intervjuades tio individer, där vi utförde fem intervjuer var. För dessa individer 

har en kort beskrivning vad intervjun ska handla om givits, att de kommer få 

vara anonyma och en ungefärlig tid på hur långa intervjuerna kommer vara. Allt 

detta för att få deras samtycke till att delta i intervjun. De som blivit intervjuade 

har även fått vetskap om vilka som kommer kunna ta del av deras svar. 

3.7 Intervjuer 

Bryman (2011) beskriver skillnaden mellan de kvantitativa intervjuerna och de 

kvalitativa intervjuerna med förklaringen att kvalitativa intervjuer är mindre 

strukturerade och frispråkiga där man inte söker ett svar utan en individs 

uppfattning och synsätt om det som studeras. Han beskriver vidare hur det i 

kvantitativ forskning är forskarens intressen som speglas och att det i kvalitativ 

forskning är den intervjuades synpunkter som är intressant. Kvalitativa 

intervjuer tenderar att vara flexibla och följsamma medan kvantitativa intervjuer 

är strukturerade så att inget annat än det som skall undersökas undersöks 

(Bryman, 2011). 

De data som analyserats har samlats in via semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerad intervju har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor till den 

som blir intervjuad om det svar som ges på en fråga är något viktigt att följa upp 

(Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju använder sig ofta den som 

intervjuar av en intervjuguide med specifika teman, men frågorna behöver inte 

tas i exakt den ordning de står i, vilket gör metoden flexibel. 

En intervju kan ske direkt eller via telefon. En negativ aspekt med direkta 

intervjuer är att då måste intervjuaren och intervjupersonen befinna sig på 

samma plats (Bryman, 2011), och det kan ta tid att söka upp personer som har 

möjlighet att ses öga mot öga. Däremot kan man, i direkta intervjuer, se den som 

blir intervjuad och läsa av ansiktsuttryck etcetera som kan vara till hjälp vid 

analysen. Det är även viktigt, enligt Bryman (2011), att skapa en bra relation till 

den som blir intervjuad, vilket är lättare vid direkta intervjuer än exempelvis 
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telefonintervjuer i och med att man kan ta till leenden och ögonkontakt för att 

skapa en bra stämning. Vi valde att genomföra direkta intervjuer och gjorde 

dessa på tumanhand för att lättare kunna nå ut till fler på samma gång. Vi har 

därför utfört fem intervjuer var. Vi beräknade att intervjuerna skulle ta mellan 

45 och 60 minuter. 

Vi hade med oss begreppet socialisation och institutioner samt den ontologiska 

ståndpunkten socialkonstruktivism i utformandet av intervjuguiden. Innan 

intervjuerna började frågade vi om intervjupersonerna kände att de visste vad 

som gällde eller om de ville att vi berättade en gång till. Detta för att de skulle 

känna sig säkra på vad de gav sig in på, och för att vi skulle känna oss säkra på 

att individen förstått och ändå gett sitt medkännande till att delta i studien. 

Under intervjuerna användes som nämnt en intervjuguide  (Se bilaga 1)  som var 

utformad efter tre olika teman som hade frågor kopplade till dem (Bryman, 

2011). Tema ett behandlade intervjupersonernas eget liv och där ställdes frågor 

om vem intervjupersonen var och hur hen uppfattade sitt liv. Tema två 

innefattade frågor angående det framtida barnet. Bland annat hur de tänkt på sitt 

framtida barn och vilka förväntningar och förhoppningar de hade på detta barn. 

Tema tre berörde frågor angående intervjupersonens barndom och uppväxt, om 

det exempelvis funnits något som hens föräldrar förväntat sig av hen och om det 

fanns något som hen tagit med sig från sina föräldrar. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av denna intervjuguide med öppna frågor som strukturerats för att ge 

svar på våra frågeställningar om hur individerna talar om sitt framtida barn, hur 

deras egen socialisationsprocess påverkar detta och vilka institutioner de 

använder när de talar om barnet. I och med de öppna frågorna och de bestämda 

temana var det möjligt för oss att hoppa mellan dessa om det behövdes. I början 

av intervjuerna bad vi om att få veta intervjupersonens ålder och vi antecknade 

även om intervjupersonen var man eller kvinna då vi ville visa på en jämn 

fördelning mellan könen. Vi har sedan spelat in intervjuerna med mobiltelefoner 

och sedan transkriberat dessa och funnit koder och teman i det som sagts i 

intervjuerna. 

3.8 Databearbetning och metod för analys 

Inspelningarna från de olika intervjuerna har transkriberats med hjälp av 

programmet Inqscribe som hjälpt oss dra ner uppspelningstiden på intervjun. 

Detta gjorde det lättare för författarna att uppfatta allt som sades. Vi 

transkriberade fem intervjuer vardera. I det färdiga och transkriberade materialet 

har utfyllnadsord som exempelvis ”eh” och ”mm” uteslutits, detta för att dessa 

ord inte skulle påverka materialet. Vid längre pauser har vi skrivit "(paus)". Vi 

har inte heller benämnt intervjupersonerna vid namn, utan har valt att kalla dessa 

med förkortning för intervjuperson för IP1, IP2 eller så har vi bytt ut namnen på 

intervjupersonerna. Detta för att hålla intervjupersonerna anonyma för de som 

kommer läsa uppsatsen och transkriberingarna. Vi har heller inte skrivit ut de 
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specifika platser som intervjupersonerna lyfter, istället har vi skrivit om dessa 

platser, och vi har även benämnt alla intervjupersonerna som "hen" istället för 

"han" och "hon". 

När det transkriberade materialet hade färdigställts satte vi oss var för sig och 

gjorde en tematisk analys av empirin. Vi markerade det transkriberade 

materialet på olika sätt och hittade olika kodord i intervjuerna. Sedan gjordes ett 

diagram där vi kryssade i vilka intervjuer dessa kodord fanns med i. Vi jämförde 

sedan dessa med varandra för att hitta en gemensam syn på vilka kodord som 

var mest återkommande, vilket ledde till temana. I kvalitativa analyser är 

kodning oftast den inledande fasen (Bryman, 2011). När vi hade klart för oss 

vilka kodord som var relevanta för analysen satte vi som nämnt in dessa till 

större teman som ringade in kodorden. De olika teman vi kunde urskilja i 

empirin använde vi sedan för att koppla till olika sociologiska teorier. Analysen 

delades sedan in i tre andra teman som är relaterade till de frågeställningar vi 

använder oss av i studien och som redovisas i resultatdelen. Svaren som 

analyserats redovisas i citatform eller med författarnas egna ord. De citat som 

valts ut fungerar som exempel för att redovisa resultatet på ett så rätt sätt som 

möjligt. Vi har i analysen sett både skillnader och likheter och valt att lyfta båda 

dessa. Båda två gjorde analysen för att få en så övergripande och säker bild av 

materialet som möjligt. 

3.9 Kvalitetskriterier för kvalitativa undersökningar 

Vid bedömning av kvaliteten i forskning eller i studier används begreppen 

reliabilitet och validitet. Bryman (2011) beskriver reliabilitet som något som 

behandlar tillförlitligheten, det vill säga om studien skulle bli likadan om den 

genomfördes på nytt (Bryman, 2011).  Med validitet menas om vi verkligen 

mäter det vi avser att mäta. I kvalitativ forskning har dessa två begrepp 

assimilerats utan att ändra begreppens betydelse, så att de lägger mindre vikt vid 

frågor som rör mätning. Detta för att begreppen enligt forskare passar bättre in i 

kvantitativ forskning som rör mätningar av olika slag, vilket man inte använder i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  

I Bryman (2011) står det att det är vanligt att dela upp validitet och reliabilitet i 

två grupper vardera, extern validitet, extern reliabilitet, intern validitet och intern 

reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om ifall undersökningen som gjorts kan 

upprepas, vilket är ett svårt kriterium att uppfylla när det kommer till kvalitativ 

forskning då en social miljö sällan är densamma. Den insamlade empirin i 

studien skulle kunna samlas in på nytt då det som samlats in är individernas 

tankar angående det framtida barnet. Däremot kan forskaren som tänkt göra 

samma undersökning tänka på att gå in i samma sociala roll som den föregående 

forskaren för att tillgodose de krav som den externa reliabiliteten ställer. Intern 

reliabilitet innebär att forskarlaget kommer överens om hur de ska tolka det som 

syns och hörs, och i studien har det funnits en överenskommelse över vad som 
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ska undersökas och empirin har tolkats tillsammans. Intern validitet innebär att 

det finns en stark överenskommelse mellan forskarens observationer och de 

begrepp han eller hon använder sig av i studien. I studien har resultatet av 

intervjuerna bestämt vilka teorier som varit bäst lämpade. Extern validitet 

handlar om ifall det går att generalisera de resultat forskarna tagit fram till andra 

sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). De olika sociala miljöer och 

kontexter som finns i studien tack vare användandet av både män och kvinnor 

som befinner sig på olika ställen i livet påverkar dock inte generaliserbarheten i 

studien.  

Inom kvalitativ forskning förklarar Bryman (2011) att det föreslås alternativ till 

begreppen validitet och reliabilitet, nämligen tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten består utav fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdighet i resultaten innebär att man säkerställt att forskningen som gjorts 

har utförts i enlighet med de regler som finns samt att man berättar om sina 

resultat för de människor som är en del av den sociala verkligheten man studerat 

för att bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt (Bryman, 

2011). Vi har uppfattningen av att vi inte har styrt in intervjupersonerna på något 

specifikt utan att de fått tala fritt på öppna frågor angående sitt framtida barn. Vi 

har även ställt följdfrågor samt upprepat det intervjupersonerna sagt för att få 

bekräftat att det uppfattats på rätt sätt och då vi transkriberat deras svar 

ordagrant och använt dessa i studien bedömer vi att trovärdigheten är stark. 

Överförbarheten innebär att forskaren ger en fyllig beskrivning som bidrar till 

att andra kan bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 

2011). Detta styrks då vi intervjuat både män och kvinnor med olika sociala liv, 

men försvagas då intervjupersonerna givit olika fylliga beskrivningar av sina liv 

och sina tankar om det framtida barnet. Pålitligheten fungerar som ett 

komplement till reliabiliteten och innebär att en fullständig redogörelse av alla 

faser i processen skapas (Bryman, 2011). Detta styrks då vi ingående förklarar 

hur vår studie varit uppbyggd, vilka val vi gjort och varför. 

Kvalitativ metod har valts då vi är ute efter intervjupersonernas intressen och 

enbart använder oss av frågor för att strukturera upp intervjuerna (Bryman, 

2011). I kvantitativ metod är det forskarens intresse som ligger i fokus, vilket vi 

inte kände stämde överens med det vi ville, nämligen att nå intervjupersonernas 

egna tankar utan att styra dem åt ett specifikt håll. Kvalitativ metod har fått 

negativ kritik där det sägs att det är omöjligt att generalisera resultaten då 

exempelvis ostrukturerade intervjuer görs med ett litet antal individer (Bryman, 

2011). De undrar hur så få fall kan vara representativa för en hel population. 

Men resultaten som kommer in via en kvalitativ metod ska istället generaliseras 

till teori, och alltså inte till population. 
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3.10 Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning är det viktigt att följa de etiska principer som finns. Det görs 

för att forskningen ska bedrivas med så hög kvalitet och relevans som möjligt. 

Som forskare är det därför av stor vikt att följa de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2002) framställt. Enligt Vetenskapsrådet (2002) vore det 

oetiskt av en forskare att inte bedriva forskning vars syfte är att förbättra 

individers och samhällets utveckling. Det finns i det CODEX som är framställt 

av Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav som är värda att nämna i denna 

uppsats. Informationskravet : ”Forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” Samtyckeskravet: 

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” Nyttjandekravet: “Uppgifter 

insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- ändamål.” 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

3.11 Sammanfattning 

Studien är kvalitativ där vi genom semistrukturerade intervjuer har försökt finna 

förståelse och tolkningar av den sociala verkligheten. Vi har sökt de tankar och 

den sociala verklighet som endast de intervjuade uppfattar. Det gick således inte 

att mäta data direkt utan den behövde tolkas av oss som studenter. Vi använde 

oss av ett bekvämlighetsurval genom att välja personer i vår närhet, och ett 

målinriktat urval då vi hade vissa kriterier intervjupersonerna var tvungna att 

uppfylla för att få delta i studien. I studien har vi använt oss av den abduktiva 

logiken. Det ska tilläggas att vi redan innan intervjuguiden var utformad hade 

med oss begreppen socialisation, institution och den ontologiska och 

epistemologiska positionen socialkonstruktivism. Inför utformandet av 

intervjuguiden och inför intervjuerna inspirerades vi av hermeneutikens metod 

att ställa frågor och samla in data. Den ontologiska och epistemologiska 

positionen i denna uppsats har varit socialkonstruktivistisk. Verkligheten och det 

vi har studerat blir till först när vi sätter ord på och väljer att differentiera och 

kategorisera den.  Analysen är tematisk där vi sökt kodord som vi senare kopplat 

till olika teman. 

3.12 Metoddiskussion 

Valet av epistemologisk och ontologisk ståndpunkt, det vill säga 

socialkonstruktivism, gjordes för att de begrepp som följt med under studiens 

gång härstammar ur socialkonstruktivism, för att de övergripande teoretikerna 

som behandlar eller är skapare av begreppen är socialkonstruktivister och med 

tanke på att det krävs andra människor för konstruera det framtida barnet. Det är 

inte en fråga om att fysiskt skapa ett barn utan att socialt, genom olika sociala 
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företeelser och processer, konstruera bilden av sitt framtida barn. Valet har 

också gjorts i åtanke av att institutioner och socialisationsprocess är något som 

är socialt konstruerat och att människan är en social varelse där verkligheten 

konstrueras socialt i ett socialt företag. 

Med hermeneutiken som metodologiskt verktyg kunde vi fånga individernas 

tolkning av hur de konstruerar det framtida barnet och vad de tycker är viktigt 

och mindre viktigt när de konstruerar barnet. Då vi själva faller inom 

urvalskriteriet ger det möjlighet att ge egna tolkningar kring konstruktionen av 

det framtida barnet, något vi hoppas bidrar till något positivt. Risken att vi skulle 

ge subjektiva tolkningar av intervjuerna under analysen eller att vi skulle göra 

feltolkningar har alltid funnits med i beräkning under hela studiens gång. Genom 

att transkribera och koda var för sig kunde vi vara mer tidseffektiva och lägga 

större tyng på den större analysen där vi fick med bådas uppfattning av det 

transkriberade materialet. 

I denna studie var tanken att använda oss av den induktiva logiken där vi ville 

fånga intervjupersonernas subjektiva uppfattningar utan att i förväg ha med oss 

begrepp och teorier. Det visade sig under studiens gång att detta inte var möjligt 

då sociologiska teorier smugit sig in i vår vardagskunskap och vår uppfattning 

om världen. Vi tog då beslutet att utföra en abduktiv studie där vissa begrepp 

och vetenskapsteoretiska perspektiv följt med från start. Vi visste därför innan 

att vår förförståelse skulle komma att påverka studien men istället för att låta 

den påverka negativt, där vi exempelvis riktar in studien åt ett håll låter vi 

förförståelsen agera som hjälpmedel. Det är möjligt genom att redogöra för 

läsaren att vissa begrepp etcetera följt med från början som vardagsbegrepp för 

oss som studenter. Begreppen har följt med från början på grund av vår 

sociologiska bakgrund och att, precis som Layder (1998) beskriver, abduktion 

varit en guide i vårt forskande för att generera ett eget resultat. 

Genom den abduktiva studien har vi varit öppna för kunskap som vi ännu inte 

besitter vilket Layder (1998) förklarar är möjligt med abduktiv teori. Den 

deduktiva logiken passar inte vår studie lika bra eftersom vi i förväg inte vill 

vara fastbundna vid teorier eller använda hypoteser dels för att ämnet inte ännu 

är tillräckligt utforskat men också eftersom vi vill få den subjektiva 

uppfattningen från individerna. Det är individernas uppfattning som är viktigt.   

En diskussion om att utföra enkätstudie uppkom men på grund av studiens syfte 

föll ändå valet på intervjuer. Att utföra en enkätstudie skulle resulterat i att 

studien inte skulle fånga intervjupersonernas egna ord och uppfattningar och 

kunna resultera i att de data som samlats in skulle vara mer ytlig men ändå mer 

representativ och i större skala. 

Det visade sig att tidsberäkningen var fel då intervjuerna tog mellan 20 och 42 

minuter. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om men värt att tänka på. De 

anledningar vi kan tänka oss är att vi ställde för några frågor eller att vi borde 
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utformat intervjuguiden på ett annat sätt. En annan anledning som vi tror 

stämmer mer är att de första intervjuerna som utfördes kan ha varit sämre 

utförda på grund av den obefintliga erfarenheten av intervjuer från vår sida. 

Studien behandlar tio intervjuer som delades upp jämnt, fem vardera. Att utföra 

intervjuerna ensamma och inte tillsammans kan göra att intervjuerna utformas 

olika trots användandet av en intervjuguide. Om vi gjort intervjuerna 

tillsammans där exempelvis en av oss ställde frågorna och en satt och 

antecknade samt ställde följdfrågor hade intervjuerna blivit mer lika varandra i 

utformandet. Det som vägde för att ändå dela upp intervjuerna sinsemellan var 

tidsaspekten som gjorde att vi kunde använda större tid åt analysen och att 

intervjupersonerna skulle känna sig mer bekväma av att bli intervjuade av en 

person istället för två på grund av att det annars skulle kunna kännas mer som ett 

förhör än en intervju och således skulle vi kunna gå miste om data om 

intervjupersonen skulle känna sig i underläge. Vi gjorde dessutom valet att 

intervjupersonerna fick välja plats för intervjuerna för att göra det ännu mer 

bekvämt för den som blir intervjuad. Bryman (2011) förklarar att man som 

intervjuare ska säkerställa att miljön där intervjun tar plats ska vara lugn och 

ostörd där intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon annan hör 

intervjun (Bryman, 2011). Vi tror att detta bidrog till att intervjupersonerna 

kunde känna sig lugna och inte behövde ha andra åhörare i åtanke och således 

gav utförliga svar. Detta märktes då vissa av de intervjuade tog upp negativa 

saker de varit med om, något vi tror inte skulle vara lika enkelt om 

intervjupersonerna inte känt sig trygga. Intervjuerna kändes öppna och ärliga där 

personerna givmilt gav oss sina uppfattningar och svar på de frågor vi ställt.  

Under studiens gång diskuterades möjligheten att utföra intervjuer via telefon 

och över Skype. Efter att noga diskuterat fördelar och nackdelar med detta 

avslogs förslaget med face-to-face interaktion i åtanke där det ansågs viktigt att 

kunna se personen under intervjutillfället för att kunna uppfatta känslor, skämt 

samt om intervjupersonen uppfattade frågorna korrekt. Allt för att inte riskera att 

intervjusvaren feltolkas. En till anledning var att det är lättare att spela in en 

intervju med hjälp av våra mobiltelefoner om intervjuaren och intervjupersonen 

befinner sig i samma rum. Delvis för att intervjuarna inte har erfarenhet av 

intervjuer sedan tidigare och inte heller någon erfarenhet av hur man på bästa 

möjliga sätt spelar in ett telefonsamtal eller ett skypesamtal. Intervjuerna 

utfördes i Stockholm och i Linköping på grund av att en av intervjuarna 

ursprungligen är från Stockholm och fick stort gensvar på studien där. En fördel 

med att utföra studien i två storstäder istället för en är att studiens trovärdighet 

ökar.  

Vi har varit noggranna med att låta intervjupersonen föra intervjuerna dit de vill 

och lyfta sina tankar genom att ha semistrukturerade intervjuer. Vi valde bort 

strukturerad intervju eftersom vi inte ville gå miste om den subjektiva 

uppfattningen och förståelsen som intervjupersonerna sitter på. Vi kunde med 
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hjälp av intervjuguiden få med relevant data och hjälpa intervjupersonerna att 

öppna upp fritt genom deras svar. Dessutom underlättade det att ha en 

intervjuguide då vi inte har någon erfarenhet av intervjuer sedan tidigare.  

Urvalskriterierna för intervjupersonerna bestämdes tillsammans och med tanken 

att personerna skulle vilja ha ett barn i framtiden och skulle ha tänkt på barnet. 

Det finns självklart en risk att vi kan ha påverkat intervjupersonerna att börja 

tänka på det framtida barnet mer på grund av våra frågor. Detta är något vi anser 

inte bör påverka resultatet i och med att intervjupersonerna från början blivit 

frågade om de tänkt på sitt framtida barn men också på grund av att 

intervjupersonerna under intervjuerna delat med sig av sina tankar och vi inte 

styrt dem. Det som inte togs i åtanke under studiens gång var 

intervjupersonernas sexuella läggning och om personerna har partner, något som 

vi inte valt att ha med som kriterier men som ändå visat sig i resultatet. Det 

påverkar dock inte studien negativt utan snarare att trovärdigheten ökar när det 

finns personer med olika sexuell läggning samt olika civilstånd med i studien. 

En negativ aspekt i det hela är att studiens resultat blir väldigt bredd om man tar 

den sexuella läggningen i åtanke. Men med tanke på att det var 

intervjupersonernas egna uppfattning vi ville åt så fångas ändå djupet och 

studiens bredd blir ändå inte för stor. De kriterier som fanns hade vi för att det 

enligt ovan redovisad statistik är det i åldern 20 till 30 år vanligast att skaffa 

barn (Statistiska centralbyrån, 2015) samt att det var konstruktionen av ett barn 

som inte ännu finns som var av intresse. Vi ville därför inte att 

intervjupersonerna skulle vara gravida eller ha en partner som var gravid 

eftersom det finns vissa fysiska aspekter som skulle kunna påverka 

konstruktionen av barnet exempelvis om personerna visste könet på barnet, känt 

barnet röra sig i magen eller sett det på en ultraljudsbild. Att intervjupersonernas 

partner inte fick ha barn bestämdes som ett kriterium eftersom studien inte ville 

att intervjupersonerna på något vis redan skulle ha gått in i föräldrarollen. Om 

det går att avgöra på grund av det kriteriet går ej helt att utesluta då 

intervjupersonerna kan ha fungerat som förälder åt syskon eller andra personer 

men eftersom vi dessutom vill få en så verklighetstrogen studie som möjligt kan 

vi inte utesluta hur intervjupersonerna är som individer om det skulle visa sig att 

de haft en föräldraroll eller tagit hand om ett barn tidigare. 

Intervjupersonerna har varit individer i vår närhet och som vi känner. Det kan  

påverka resultatet eftersom individerna kan säga saker de tror att vi förväntar oss 

men vi tror dessutom starkt på att individer man har en relation till kan öppna 

upp sig på ett annat sätt än personer vi aldrig tidigare talat med. Det går 

snabbare att komma in i intervjuerna och djupet nås snabbare. Därför valde vi 

personer vi känner men inte står allt för nära. I urvalet visade det sig senare 

bland annat att inga av intervjupersonerna var första eller andragenerationens 

invandrare och att alla gått eller gick en utbildning på universitet eller högskola. 

Detta kan bero på den urvalsmetod vi använde oss av och kan ses som en 
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nackdel i resultatet då gruppen är väldigt homogen. Den interna och externa 

validiteten är relativt hög då vi kopplat intervjupersonernas svar till teorier och 

på så sätt låtit resultatet bestämma vilka teorier som är bäst lämpade, och då vi 

intervjuat både kvinnor och män och även individer som befinner sig på olika 

ställen i livet. Det som bidrar till att den interna och externa validiteten enbart är 

relativt hög har att göra med den homogena grupp vi använt oss av i 

intervjuerna. Både reliabiliteten och validiteten hade kunnat bli högre om vi 

använt oss av en mer heterogen grupp. 

I och med att det är individers egna tankar och känslor vi varit ute efter att 

undersöka och då vi inte utgått ifrån några teorier skulle det vara mycket möjligt 

att göra om studien igen. Även om samhället då har förändrats eller de som 

intervjuas nästa gång tänker annorlunda än våra intervjupersoner blir ändå 

resultatet detsamma, nämligen en insamling av individers tankar och känslor 

angående ett framtida barn. Dock spelar det alltid in exempelvis vem man talar 

med och hur intervjuaren är med och skapar samtalet vilket bidrar till att 

resultatet inte kan bli detsamma, även om likheter kan gå att finna. Den externa 

reliabiliteten är på så vis inte så pass hög som vi önskat. Den interna 

reliabiliteten kan dock ses som relativt hög då vi i studien varit överens om vad 

det är för något vi vill undersöka och då vi även tolkat resultaten av intervjuerna 

tillsammans.  

I denna studie har alla forskningskraven tagits hänsyn till. Det var av stor vikt 

för oss som studenter att denna studie gick att genomföra med hänsyn till alla 

kraven. På det sätt som studien är utformad anser vi att kraven är uppfyllda. De 

individer som deltagit i studien har blivit informerade om de forskningsetiska 

principer som finns. Individerna har blivit informerade om studiens syfte och att 

de själva bestämmer om de vill medverka eller inte under hela studiens gång. 

Uppgifter insamlade om den enskilda individen kommer endast användas för 

forskningsändamål. Vi har helt bytt ut namn, benämner intervjupersonerna med 

hen istället för han och hon, och vi har bytt namn på platser. Men vi kan inte 

utesluta risken att andra personer i deras närhet kan känna igen deras svar på 

grund av att de känner intervjupersonen. Det är viktigt för oss som studenter att 

inte konfirmera att de är dessa personer som deltagit i studien och de personer 

som tros veta vilka dessa är kommer således aldrig få den bekräftelsen av oss. 

4. RESULTAT 

Detta kapitel kommer redovisa den empiri vi samlat in genom de 

semistrukturerade intervjuerna. Vi har valt att dela upp resultatet efter våra 

frågeställningar och gjort frågeställningarna till tre teman. Tema ett är hur 

individerna talar om det framtida barnet, tema två är hur individens 

socialisationsprocess påverkar individens tankar som det framtida barnet och 

tema tre är vilka sociala konstruktioner som individen talar om när de talar om 

det framtida barnet. 
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4.1 Tema 1- Talet om det framtida barnet 

Tema ett berör den första frågeställningen hur individerna talar om det framtida 

barnet. Resultatet har kommit fram genom en tematisk analys där vi urskilt vissa 

teman genom kodning som intervjupersonerna berör när de talar om barnet. Det 

finns teman som är genomgripande för alla individer som vi intervjuat och hur 

de talar om det framtida barnet, ett av temana är värderingar och normer. Det har 

nämligen framkommit i vår analys av intervjuerna att det är viktigt för alla 

intervjupersonerna att barnet har liknande värderingar som intervjupersonen har, 

värderingar som ofta präglas av medmänsklighet och hjälpsamhet. Det går att 

urskilja att det framtida barnet blir till genom att relatera till normer och 

värderingar. 

Alltså för mig är det viktigt att mitt barn blir en bra människa. Inte någon rasist, 

inte mobbar andra. Alltså blir vettig... (IP3) 

Ser alla människor som medmänniskor, att alla människor är lika mycket värda 

oavsett vart man kommer ifrån, vilken kultur eller etnicitet man har. (IP8) 

Men jag skulle ju bli mindre glad om mitt barn blev, jag vet inte, rasistiskt och 

homofobiskt och slog djur. Det skulle kännas ganska tungt. (IP2) 

Alltså man vill ju ändå ha ett barn som är likasinnat. Man vill ju, jag tror att det 

är viktigt, sen behöver man ju inte ha. Jag tycker inte att det här med politiska 

åsikter och så men värderingar och människosyn och sånt tycker jag är viktigt 

att man har lika. Så att man inte har någon som har rasistiska åsikter eller 

liknande och det tror jag att det har mycket med uppfostran att göra. (IP7) 

Som citaten antyder så handlar normer och värderingar om medmänsklighet, att 

vara öppensinnlig och inte fördomsfull samt att ha, enligt intervjupersonerna, 

rätt politiska åsikter. 

Ett annat sätt som vi kunnat se att individerna talar om det framtida barnet är i 

relation till intervjupersonernas eget stadium i livet. De reflekterar över sin egen 

livssituation och sätter detta i relation till när det är tid för dem att skaffa barn. 

Detta urskiljs genom att intervjupersonerna talar om sådant som ekonomi, 

utbildning och att skaffa barn som nästa steg i livet. Att det är viktigt att ha en 

stabil grund att stå på innan det framtida barnet blir ett verkligt barn uttrycks i 

intervjuerna. 

Så jag vill ju inte ha barn innan jag känner att jag har en riktigt bra ekonomisk 

trygghet. Jag vill att man ska vara i rätt tidpunkt i livet. Ha bestämt sig för vad 

man vill göra och att man också har kommit fram till vad man vill jobba med 

och man har gjort de besluten som man behöver egentligen göra för att liksom 

kunna ta det klivet. (IP7) 

Jag vill inte skaffa barn bara för att skaffa barn utan jag vill se till att jag har lite 

pengar, jag har någonstans, jag har ett jobb och lite så. (IP4) 

Det uttrycks att det framtida barnet är något som man skapar, som avbild av sig 

själv, en bättre version av en själv och som ett projekt. Det som enligt 

intervjupersonerna har varit bra med deras egen barndom är något de vill 
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reproducera eller ge till sitt framtida barn, medan det som varit mindre bra vill 

de göra tvärtemot sin egen erfarenhet. Intervjupersonerna använder ord som "en 

ultimat sak att skapa", "forma som man vill" och som "eget projekt" när de talar 

om det framtida barnet. Trots detta kan vi också urskilja att de flesta av de 

intervjuade talar om barnet som en egen individ som ska ha möjlighet att forma 

sig själv och ta egna beslut. 

Individer i studien har talat om det framtida barnet i relation till sin egen familj 

med eller utan sina syskon. Det går att se genom att de lyfter exempel från sin 

barndom där de fick spendera mycket tid med syskonen eller där de önskar att 

det framtida barnet får syskon eftersom de själva har fått dela sitt liv med sina 

syskon. Detta är ett exempel på något de minns varit bra från sin egen barndom, 

och som de vill föra vidare till sitt/sina egna barn. Individerna talar dessutom om 

föräldrarollen när de talar om det framtida barnet genom att jämföra hur deras 

föräldrar uppfostrat dem och hur andra föräldrar exempelvis vänner och kollegor 

uppfostrar sina barn. Den egna barndomen går alltså att urskilja i 

intervjupersonernas sätt att tala om det framtida barnet. 

Det går dessutom att urskilja att vissa av intervjupersonerna inte ser barn som en 

självklarhet eller som något komplext. Detta på grund av sexuell läggning, 

tidigare händelser i livet samt risken att inte kunna få barn. Dessa personer 

diskuterar även alternativet adoption och möjligheten till att använda 

surrogatmamma. Det går att finna skillnader i hur de diskuterar adoption där 

individerna som är heterosexuella inte tänkt på vad det innebär att adoptera mer 

än att hjälpa andra och som ett alternativ om de själva inte har möjlighet att 

själva skaffa barn eller är rädda för att föda barn, och individer som är 

homosexuella talar om det framtida barnet i relation till lagar och regler i 

samhället och i världen. De talar även om de kostnader som en adoption 

innefattar. 

Det kostar ganska mycket att adoptera ett barn. Ganska mycket pengar. Det är ju 

inte så många länder som låter homosexuella adoptera tillexempel. (IP9) 

Jag kan känna ibland om man inte skulle kunna få barn om man skulle adoptera 

eller inte […] om jag inte skulle kunna få barn så skulle jag gärna vilja adoptera 

ett barn för att hjälpa det barnet. (IP3) 

Jag är ju livrädd för att föda barn så att jag är ju väldigt öppen för adoption för 

då känns det som att man kanske kan ytterligare en, en människa också om det 

är så att någon inte kan ta hand om sitt barn av olika anledningar. Så man får 

hjälpa både barnet och dennes föräldrar och att jag får ut något av det också om 

man säger så. (IP6) 

Det går att utifrån citaten urskilja hur intervjupersonernas tankar kring ett 

framtida barn inte alltid är så simpla, utan det finns ett visst mått av planering 

från deras sida om det skulle vara så att de inte kan få barn eller av annan 

anledning behöver ta till hjälpmedel för att få detta framtida barn som 

exempelvis adoption eller surrogatmamma. 
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Ett genomgående ämne som en del av intervjupersonerna nämner är hur det ser 

ut i världen och i samhället i stort idag. De talar om politik, miljöpåverkan och 

klimatförändringar som något som skulle påverka deras framtida barn på olika 

sätt. Vissa uttrycker oro över att sätta ett barn till världen så som den ser ut idag, 

medan andra uttrycker en önskan om att just deras barn ska bli en del av den 

skara människor som gör livet, världen och samhället bättre än det är idag. Trots 

den möjliga oro som finns uttrycker dock alla att de vill och kommer skaffa 

barn. 

Samhället ser ju inte idag så jäkla bra ut. Framtiden, klimatförändringar 

påverkar ju livskvalitén ganska mycket. Det och sen med Sverigedemokraterna i 

riksdagen är inte heller så jävla gott. (IP9) 

Jag vill verkligen ha barn. Det kanske är mest att man är egoistisk. Jag känner 

inte så att jag vill sätta människor till den här världen. (IP3) 

Problemet är inte att det är mycket människor utan att vi utnyttjar, asså 

förbrukar jorden på fel sätt om man säger så. Vi gör det inte på ett hållbart sätt. 

[…]snarare att det finns jätte många argument för enligt mig att inte skaffa barn 

och jag vill ha barn för att jag tror att både jag och dem skulle bli glada av det 

och alla människor omkring mitt barn. (IP2) 

I resultatet av kodningen syns det även att rädslor hos individerna tycks vara ett 

sätt att tala om det framtida barnet. Intervjupersonerna talar om rädsla över att 

deras barn ska vara sjuka på något sätt, att de ska behöva gå igenom psykiska 

påfrestningar såsom exempelvis dödsfall. De uttrycker även rädslor om att deras 

barn ska få, som de uttrycker det, extrema åsikter eller en, åter igen enligt dem, 

felaktig människosyn. 

Och det jag är mest rädd för är väl att de ska bli elaka mot andra. (IP5) 

Jag hoppas att de slipper bli misshandlade eller våldtagna eller, alltså sådana 

väldigt, vad ska man säga extrema brott. Blir man rånad, det är bara saker om 

man säger så. Slår man sig eller bryter benet, det går nog att klara sig. Sen 

hoppas jag att de slipper bli asså, om man ska säga allvarligt kroniskt sjuka. 

(IP2) 

Ja, alltså inte ha någon CP-skada. Det känns ju hemskt att tänka så för att man 

kommer ju älska sitt barn ändå. Det skulle vara det, det är ju jobbigt. Hela livet 

får ju en vändning. Jag tvivlar inte på att man skulle klara av det men jag skulle 

ja, det vore hemskt. Det vore jättejobbigt. (IP3) 

Ett annat sätt som individerna talar om det framtida barnet är i relation till sina 

egna erfarenheter av exempelvis mobbing och det sociala livet. De personer som 

blivit utsatta för mobbing när de var små uttrycker en stark rädsla för att det 

framtida barnet ska vara med om samma sak. Detta är ännu ett exempel på hur 

individens egen uppfostran och uppväxt påverkar tanken om det framtida barnet. 

Sen när det gäller mobbningen så hoppas jag det finns vuxna människor som 

kan stötta dem. (IP8) 

Jag själv blev mobbad i grundskolan och sånt, det är svårt att bara ja men ska jag 

skaffa barn så de också kan bli mobbade om man säger så. (IP2) 
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Andra intervjupersoner uttrycker att de vill att det framtida barnet får ett lika bra 

socialt liv som de själva med många kompisar omkring och vänner som stöttar. 

Även här speglar deras egen socialisationsprocess av sig på tankarna på det 

framtida barnet och visar på hur mycket detta egentligen påverkar eller kan 

påverka oss. 

De sociala relationerna är viktigast, att man kan känna sig behövd, man ska 

känna sig älskad, man ska känna sig som en del av nåt större än sig själv. (IP10) 

När intervjupersonerna talar om det framtida barnet talar de flesta om barnet i 

olika åldrar eller stadier i livet. Två av de vanligaste stadierna som nämns är 

barndomen och ungdomen. När de talar om barndomen talas det mest i relation 

till syskon, skola och vänner, att detta är något som anses vara viktigt för att 

barnets barndom ska ses som lyckad. Ungdomstiden talas det mest kring 

värderingar och normer, att de ska ha, enligt intervjupersonerna, bra värderingar 

och normer. Vilket ofta innebär att barnet ska ha liknande normer och 

värderingar som intervjupersonen själv har. Det talas även om gymnasietiden 

och utbildningens relevans. Intervjupersonerna anser att det är viktigt att barnet 

går i grundskolan och gymnasiet, men att vidareutbildning på exempelvis 

universitet är något barnet får bestämma över på egen hand. 

Så det vill jag ändå att det ska ha ett syskon som den kan leka med för jag tror ju 

att det känns lite ensamt att vara ensambarn. (IP8) 

Ja, jag vet inte, de ska klara skolan, lyckas hitta lite kompisar så de mår bra typ 

så. (IP4) 

Sen bryr jag mig inte om ifall dem har en högskoleutbildning eller om dem bara 

gått högstadiet och gymnasiet, det bryr jag mig inte om. Bara dem gör nånting 

som dem brinner för så spelar det ingen roll vad dem har för utbildning. 

Huvudsaken är ju att dem gör något dem brinner för och som dem känner sig 

stolta över. (IP8) 

Det går även att urskilja ett tredje stadie i intervjuerna, nämligen vuxenlivet. Det 

framtida barnet som vuxen går att urskilja när intervjupersonerna talar om 

vidareutbildning, arbete och ekonomi och hur viktiga dessa aspekter är. 

Jag vet inte, det känns väl, mina föräldrar vidareutbildade sig och det känns bara 

naturligt. Och min brorsa också så då känns det som att jag skulle vara ensam på 

något sätt om jag inte gjorde det. De flesta av mina kompisar har också vidare 

utbildat sig så det känns. (IP1) 

Ja om man har en grund. Jag tror att utbildning är jätte bra och ha en stabil 

bakgrund. Men sen kan man vara kreativ och bli väldigt väldigt framgångsrik. 

Man hittar sin nisch eller sin sak som man vill syssla med så kan man blir 

framgångsrik. Det behöver inte handla om ekonomi utan framgångsrik blir man 

ju om man ser att någonting fungerar bra för en själv. Då är man framgångsrik 

inte om man, man behöver inta ha pengar, utan sin egen situation i livet. Anser 

jag. (IP7) 

Jag tycker det är viktigt att de går gymnasieutbildning med för jag vet hur 

viktigt det är att ha gymnasieutbildning nu för att kunna få ett jobb. (IP8) 
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I citaten ser vi hur intervjupersonerna tänker sig sitt framtida barn utifrån olika 

stadier i barnets liv. I de olika stadierna är olika saker mer i fokus än andra. 

4.2 Tema 2- Socialisationsprocessens påverkan 

Det andra temat behandlar individens tidigare socialisationsprocess och hur 

denna påverkar talet om det framtida barnet, vilket utgör den andra 

frågeställningen i studien. I intervjuernas berättelser har vi kunnat se att 

exempelvis föräldrars syn på utbildning, regler och värderingar är något som i 

många fall följt med individerna och bidragit till att de vill samma sak för sitt 

framtida barn. Exempelvis har IP1 fått höra under sin uppväxt från sina 

föräldrar, som själva har utbildat sig, att hen måste skaffa en utbildning, vilket 

hen även gjort och hen vill att hens barn ska göra. 

...eftersom jag vidareutbildade mig så känns det ganska naturligt att jag vill det 

för barnet också. (IP1) 

Det går att utläsa att just utbildning var något hen och hens föräldrar haft en 

liknande syn på. När det gäller regler som följt med under individernas egen 

socialisationsprocess nämner exempelvis IP5 att 

...mina föräldrar har alltid kört att om man inte börjar röka så betalar dem 

körkortet. (IP5) 

och nämner att det är en regel hen själv kommer ha för sina barn. Det finns även 

sådant som individerna lärt sig genom sin egen socialisationsprocess som de 

märkt inte har varit bra på olika sätt. Ett exempel är IP2 som nämner att hen 

prioriterar familj framför jobb, vilket skiljer hen från hens pappa som var borta 

mycket under hens uppväxt. 

Det är ju att han varit mycket bortrest […] mellan jag var sju och 20 liksom och 

det tyckte jag sög också. (IP2) 

Även IP10 upplever att det finns en sak från hens egen socialisationsprocess 

som hen vill göra annorlunda än sina föräldrar när hen ska uppfostra sitt barn. 

Jag bytte skola i 4an tror jag det var, eller 6an, vilket gjorde att jag ju tappade 

mina, min sociala trygghet om man säger så och kom till en ny sal är svårt första 

åren och jag antar att det påverkar mig. Så jag hoppas att, och, det är nånting jag 

ska försöka undvika till mitt egna barn. (IP10) 

Det går i detta att utläsa att individernas egen socialisationsprocess på ett eller 

annat sätt har påverkat hur de tänker på och talar om sitt framtida barn. I vissa 

fall har de anammat det som deras föräldrar har lärt dem, eller så har de känt att 

det inte är något de kan stå för och därför valt en annan väg. Alla som blivit 

intervjuade som har känt sig missnöjda med något från deras egen uppväxt har 

uttryckt viljan att göra just de sakerna annorlunda för sitt framtida barn. 

För att återgå till IP2 som uttryckte missnöje över att hens pappa varit bortrest 

mycket under hens uppväxt säger hen angående vilka saker som är viktiga när 

det kommer till hens framtida barn att: 
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Ja, av aspekter jag kan påverka är det framför allt att jag vill se till att ha jobb 

som gör att jag kan spendera mycket tid med mina barn. Typ inte jobba mer än 

80% och helst ännu mindre. (IP2) 

Mellan raderna går det att se att hen tyckt att hens pappa inte spenderade mycket 

tid med hen för att han inte hade ett sådant jobb, och en värdering att jobb 

kommer före familj. Och även att hen anammat sin mammas syn på det 

Mamma värderar familjen mer än pappa […] Och det är väl en, jag har ju tagit 

efter mamma för att jag inte gillar hur pappa överlag prioriterat jobb mer än 

familj (IP 2) 

IP6 upplevde under sin socialisationsprocess att det var svårt att tala om svåra 

saker: 

…vi ligger inte riktigt på samma intellektuella nivå, vi kan inte prata om svåra 

saker på samma nivå. Men det är synd att dem inte, att det inte räcker till. För 

dem har ju inte guidat mig vidare i "du kan vända dig hit, vi förstår inte vad du 

menar, du kan vända dig hit istället. (IP 6) 

och uttrycker en önskan om att kunna ge sitt barn det hen inte hade 

...men så är det så att den inte kan säga nånting till mig så känns det viktigt för 

mig att ha en person till att liksom kunna visa barnet att "ja du kanske inte kan 

prata om det här med mig, men den här personen som du också litar på kan du ta 

det med". (IP 6) 

IP9 uttrycker att hen vill ha flera barn och kommer försöka ha båda barnen 

hemma när hen är föräldraledig. Hen säger att det beror på att hens mamma hade 

det och att hen vill ge det till sina barn. 

Så de får spendera så mycket tid som möjligt tillsammans, för det fick jag och 

min brorsa liksom. (IP 9) 

Det som går att urskilja mest ur socialisationsprocessen som individerna fått från 

sina föräldrar och som påverkar talet om det framtida barnet är de värderingar 

om medmänsklighet och lika värde som alla känner att de har och som de ser 

som viktigt i samhället de lever i. I det stora hela går det framför allt att utläsa 

att intervjupersonernas egen socialisationsprocess i stort påverkar tankarna på 

det framtida barnet. 

4.3 Tema 3- Centrala institutioner 

Tema tre behandlar vilka centrala institutioner intervjupersonerna använde sig 

av när de talar om sitt framtida barn. De institutioner som nämns är institutioner 

just för att de varit mest förekommande i intervjuerna och är något som 

intervjupersonerna talat om. Då dessa teman upprepats av flera intervjupersoner 

och ingår i deras handlande, i detta fall talet och tanken om det framtida barnet, 

som dessutom är strukturerat av de normer och värderingar de själva har anser vi 

att det ’är institutioner de talar om. En institution är en konvention av 

överenskommelser och upprepningar av mänskligt handlande som struktureras 

av normer och värderingar (Douglas, 1986).  De institutioner som är mest 
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framträdande och som nämndes mest ofta i alla intervjuer är relationer, skola, 

värderingar och egenskaper. Relationer innefattar exempelvis om 

intervjupersonen vill att hens barn ska ha syskon, eller om de anser att det är 

viktigt med en social umgängeskrets eller fler runt omkring som barnet kan 

vända sig till. Skola handlar om intervjupersonerna anser att det är viktigt att 

barnet gå klart skolan, utbildar sig på universitet och eller om individerna anser 

att det är viktigt med skola generellt. Värderingar innebär både värderingar och 

normer som intervjupersonen vill att barnet ska ha eller talat om relaterat till det 

framtida barnet. Egenskaper visar på om intervjupersonerna önskar att deras 

framtida barn ska ha någon specifik egenskap exempelvis kön, intressen, 

personlighet eller namn.  

Nästan alla individerna har lyft relationer som något som är viktigt för det 

framtida barnet. Detta går att urskilja i de flesta intervjuerna och med exempel 

som att det framtida barnet ska få syskon för att inte känna sig ensamt, att barnet 

ska ha vänner och att familjen är viktigt. 

Kanske att man, jag vet inte, det blir ju lite som en själv. Jag tycker ju om att ha 

många människor runt om kring och stort socialt umgänge liksom. (IP 9) 

Så det vill jag ändå att det ska ha ett syskon som den kan leka med för jag tror ju 

att det känns lite ensamt som ensambarn. (IP 8) 

Är det så att den inte kan säga något till mig, så känns det viktigt för mig att ha 

en person till att liksom kunna visa barnet att "ja, du kanske inte kan prata om 

det här med mig men den här personen, som du också litar på kan du ta det med" 

(IP 6) 

Och jag tror det baseras väldigt mycket på trygghet i sig själv och att försöka 

bibehålla alla från första klass. Att barnet känner att det är en del av klassen. 

Och känna att det har ett socialt liv. (IP 10) 

Det går även att utläsa i empirin att något som är genomgående hos alla 

intervjuer är att intervjupersonerna har ett antal värderingar och normer de vill 

att barnen ska leva efter. Vi har sett att det finns vissa värderingar som lyfts mer 

än andra som att individerna inte vill att deras framtida barn har. Det är speciellt 

att de inte vill att deras barn ska vara rasistisk, mobbare eller känna att alla inte 

är lika mycket värda. 

Att de liksom ser runt omkring hur det är i världen och förhoppningsvis får 

samma syn som jag har på mänskligheten, det ska jag försöka se till att dem har. 

För det tycker jag är väldigt viktigt. (IP8) 

Men jag skulle ju bli mindre glad om mitt barn blev, jag vet inte, rasistiskt och 

homofobiskt och slog djur, det skulle kännas ganska tungt. (IP2) 

Asså värderingar är väl mer det jag hoppas att dem inte blir hatiska överlag mot 

andra, för jag tycker inte att det finns nåt värde i det. Jag tycker inte man ska 

vara våldsam eller elak utan har man rätt så lär man sig argumentera för, och så 

visar man också att man själv har rätt. (IP2) 
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I stort sätt alla har även en åsikt om vad de vill att deras framtida barn ska ha för 

egenskaper. Det är till exempel egenskaper som kön, intressen och personlighet. 

Det uttrycks mest som en önskan om att barnet gärna får ha dessa egenskaper 

mer än att det skulle vara ett krav från intervjupersonerna. 

Ja, kanske börja med någon sport, det tyckte jag själv var roligt när jag var liten 

så. Tvinga mitt barn att gå något fotbollsgymnasium (skämt). Se vad han fastnar 

för. Prova lite olika sporter. (IP1) 

Innerst inne vill jag helst ha en tjej och Martin vill ha en kille. […] Men det är 

klart att jag inte skulle börja grina om jag fick en kille. Men om jag fick välja 

skulle jag vilja ha en tjej. (IP5) 

Jag hade nog satt upp regler att man. Jag anser att man ska vara artig och vara, 

snäll och bemöta människor som man själv vill bli bemött liksom. (IP7) 

Ja, självständig och lite ledare. Lite ledarinstinkt skulle jag gilla också om man 

kan ha. Så det är bra egenskaper att ha. (IP7) 

Studien visar att vissa har tänkt på vilket namn barnet kommer att ha. Vissa 

personer har listor över namn de vill att deras barn ska ha andra personer 

uttrycker att de byter namn ganska ofta men att de absolut har tänkt på barnets 

namn. Vi kan också se att de som inte tänkt på namn ser det som något man 

väljer när barnet är fött. 

Ett ämne som de flesta lyfter som viktigt är skola och utbildning. Alla som 

uttrycker tankar om det framtida barnet och skolan vill att deras framtida barn 

går klart gymnasiet för att ha en grund för framtiden. Även om de flesta anser att 

det är upp till det framtida barnet att välja om det vill läsa vidare på universitet 

så anser de flesta att det skulle vara kul om det vill läsa på universitet. Många av 

de intervjuade talar om skolans miljö som viktig för barnets utveckling och 

deras välmående. De beskriver skolan utifrån sina egna erfarenheter av mobbing 

men också att skolan är en viktig plats för det framtida barnet att möta andra 

människor och hitta en vänskapskrets. 

Är det viktigt att dem vidareutbildar sig sedan?  

Nej, inte om dem inte vill det så klart. Då är det inte det. Men om dem vill så 

måste dem också förstå hur viktigt det är med gymnasiet framför allt. (IP5) 

Tycker du att utbildning är viktigt? 

Jag tror att man inte liksom tvingar på någon. Så det är något man måste välja 

själv. Vill du plugga så gör det men känn inte att du behöver göra det. Men jag 

tycker det är viktigt att man gör det här obligatoriska som grundskolan och 

gymnasiet. (IP7) 

Tycker du att det är viktigt att de går ut grundskolan? 

Jag tycker det är viktigt att de går gymnasieutbildning med för jag vet hur 

viktigt det är att ha gymnasieutbildning nu för att kunna ha ett jobb […] Men 

sen tycker jag inte att det är viktigt vad de väljer för utbildning. (IP8) 
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Skola och utbildning anses vara viktigt för intervjupersonerna i deras tal om det 

framtida barnet. Det finns inget krav på vidareutbildning, men alla anser att det 

är viktigt att gå ut grundskolan. Detta för att det ska hjälpa det framtida barnet 

att ta sig framåt i livet genom att senare i livet få ett arbete, men även för att 

skolan är en plats för det framtida barnet att möta andra människor. 

4.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har studiens insamlade empiri analyserats och redovisats i form av 

egna ord från intervjupersonerna samt sammanfattningar gjorda av oss själva. 

Tema ett svarar på frågeställningen hur individerna talar om det framtida barnet. 

Vi har sett att intervjupersonerna talar om det framtida barnet i relation till sitt 

eget liv genom att tala om barnet som ett steg i livet. Dessutom talar individerna 

om det framtida barnet genom att jämföra med sin egen barndom och hur 

individernas föräldrar uppfostrade dem. Individerna talar dessutom om det 

framtida barnet i relation till sina syskon och andra personer i dennes närhet. I 

stort sätt alla individer talar om barnets egenskaper.  Individerna talar om barnet 

i relation till den politiska atmosfär som finns i världen samtidigt som många 

lyfter klimat och miljöns påverkan. De talar om rädslor de har som barnet kan 

vara med om eller råka ut för. En del av intervjupersonerna talar om adoption, 

och talar om möjligheten att använda en surrogatmamma. 

Tema två svarar på den andra frågeställningen vi har vilket är om individens 

socialisationsprocess påverkar hur den tänker om det framtida barnet. Det går i 

detta att utläsa att individernas egen socialisationsprocess på ett eller annat sätt 

har påverkat hur de tänker på och talar om sitt framtida barn. I vissa fall har de 

anammat det som deras föräldrar har lärt dem, eller så har de känt att det inte är 

något de kan stå för och därför valt en annan väg. Alla som blivit intervjuade 

som har känt sig missnöjda med något från deras egen uppväxt har uttryckt 

viljan att göra just de sakerna annorlunda för sitt framtida barn. Det vi överlag 

ser att intervjupersonerna tar med sig med glädje från sin socialisationsprocess 

till sina barn är människosynen, värderingar och de normer de fått lära sig av 

sina föräldrar. 

Tema tre besvarar den tredje frågeställningen i studien som är vilka centrala 

institutioner individen hänvisar till i talet om det framtida barnet. Det vi kan 

urskilja från vår analys av empirin är fyra olika teman som är genomgripande 

och som återfinns i de flesta intervjuer. Individerna talar om barnets egenskaper 

och värderingar som något som är viktigt. Skolgången, utbildningen och skolans 

betydelse för sociala relationer och det framtida barnets chans i livet är också 

viktigt för de flesta av individerna. Det sista ämnet eller temat som individerna 

talar om är just de sociala relationer som de ser som viktiga för barnet. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultat kopplat till teorier och begrepp 

5.1.1 Tema 1 - Talet om det framtida barnet 

Den första frågeställningen som funnits med i denna studie har varit "hur talar 

individer som ännu inte har barn om sitt framtida barn?" och som kommer 

besvaras i den första delen av resultatdiskussionen. Det är en fråga om att 

kartlägga hur individer som inte har barn talar om det framtida barnet men den 

diskussion som förs nedan kommer inte endast vara svaret på den frågan utan 

också en diskussion om varför individerna också talar om det framtida barnet på 

det sättet för att kunna besvara vårt syfte. Den första frågeställningen blandas på 

flera sätt ihop med den andra och tredje frågeställningen. Detta gör att 

diskussionen hamnar nära fråga två och tre.  

När intervjupersonerna talar om det framtida barnet går det att urskilja att de gör 

detta genom att relatera till sig själva, sin egen barndom och sitt stadie i livet. 

Det går att identifiera deras socialisationsprocess genom deras tal om det 

framtida barnet. Inte bara den primära socialisationsprocessen utan även den 

sekundära som de fortfarande befinner sig i (Giddens, 2014; Berger & 

Luckmann, 1979). Det faktum att intervjupersonerna talar om barnet i relation 

till sitt stadie i livet, som ett steg att ta samt som något som känns självklart kan 

visa på att det framtida barnet är en del i den socialisationsprocess som ständigt 

är med oss, skapas och reproduceras av oss. Att individerna talar om det 

framtida barnet genom sin egen livssituation tycks dock inte vara något 

banbrytande då Berger och Luckmann (1979) tidigt poängterar att det i den 

primära socialisationen skapas ett jag, en identitet som ständigt relaterar till 

samhället utifrån sig själv. Dessutom förklarar Berger och Luckmann (1979) att 

samhällets individer ständigt är med i den sekundära socialisationsprocessen, 

något som går att urskilja i intervjupersonernas tal när de talar om det framtida 

barnet som ett steg i livet. Det är inte långt ifrån att tolka "steget" som en del av 

den sekundära socialisationsprocessen och som något där det krävs en viss typ 

av kunskap för att nå dit. Exempel på denna kunskap skulle kunna vara att ha 

förståelse för det ekonomiska kapital som Bourdieu (1984) beskriver. Förmågan 

att ta hand om sitt ekonomiska kapital, alltså att kunna sköta sig ekonomiskt 

skulle kunna tolkas som en kunskap för att det är något man lär sig och kan 

bemästra, som också förbättrar livet för den som har kunskapen. Att ha ett jobb 

som genererar tillräckligt mycket pengar för att ha mat på bordet, tak över 

huvudet och kunna ge detta till det framtida barnet kan tolkas som en del av 

individens sekundära socialisationsprocess. 

Det faktum att intervjupersonerna talar om det framtida barnet som ett steg i 

livet eller i vissa fall ett projekt, som något man skapar, påvisar att 

intervjupersonerna anser att det framtida barnet är en del i dennes livsprojekt. 
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Att reflexivt ifrågasätta och planera sitt liv tycks vara en stor del av det moderna 

samhälle vi lever i idag. Självets reflexiva projekt som Giddens (2014) talar om 

påverkar inte bara intervjupersonen själv genom till exempel att val som tas idag 

har en inverkan på framtiden, något som intervjupersonerna verkar vara 

medvetna om, utan det påverkar dessutom det framtida barnet på det sättet att de 

val som intervjupersonerna gör påverkar intervjupersonens framtid och på så vis 

också vilken verklighet barnet föds in i då det framtida barnet är en del av 

intervjupersonens framtid.  

Att intervjupersonerna väljer att först utbilda sig för att kunna få ett jobb där de 

tjänar pengar så de kan ha råd med att ta klivet att skaffa barn påverkar de 

ekonomiska kapital som kommer finnas i den familj som barnet föds i. Att det 

framtida barnet ärver det kapital som föräldrarna har (intervjupersonerna) 

påverkar möjligtvis inte det faktum att det framtida barnet inte kan utveckla ett 

eget ekonomiskt kapital som är bättre eller sämre i det framtida barnets liv men 

det påverkar de förutsättningar som barnet har för att utveckla detta kapital. Med 

det faktum att intervjupersonerna talar om det framtida barnet genom att tala om 

sina egna val i livet och med hjälp av Bourdieus (1984) teori kring habitus går 

det att se att alla de valmöjligheter som finns och de val som en framtida 

förälder tar idag påverkar det framtida barnet. Det blir också ett sätt att tala om 

något som inte finns, alltså att tala om det framtida barnet med hjälp av 

intervjupersonernas val och planering av sina liv. 

Intervjupersonerna relaterar inte bara till det stadie det är i livet just nu utan till 

tidigare stadier där de exempelvis varit utsatta för mobbing. Att de gör detta 

skulle kunna bero på att det är deras erfarenhet av hur världen ser ut. De önskar 

att det framtida barnet inte blir utsatt för samma saker som dem och lyfter detta 

som en rädsla. Det går också att se att intervjupersoner som haft ett bra socialt 

liv talar om barnet i relation till sitt eget sociala liv. Det framgår att 

intervjupersonerna inte bara önskar att barnet får olika egenskaper, har olika 

värderingar och normer utan att intervjupersonerna tycks vara medvetna om att 

de är dem som kan "skapa" barnet. Detta framgår genom talet då de talar om 

barnet som en bättre version än "jag", något "jag" skapar och som en avbild av 

"mig själv". Så även om Berger och Luckmann (1979) talar om institutioner och 

socialisationsprocessen som något som individerna i samhället är underkastade 

och styrs av går det genom att se hur intervjupersonerna talar om det framtida 

barnet att se att individerna är medvetna om att det är de som kan forma barnet. 

Det finns alltså en medvetenhet om detta vilket också gör att intervjupersonerna 

planerar sina val, sitt reflexiva projekt (Giddens, 2014), med detta formande i 

åtanke. Även om detta inte går att generalisera till hela samhället går det att se 

att individerna i just denna studie, genom att analysera deras sätt att tala om det 

framtida barnet, gör medvetna val och reflekterar över val där de har det 

framtida barnets bästa i åtanke redan innan barnet på något vis existerar mer än i 
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intervjupersonernas tankar. Barnet blir således en konstruktion i individernas 

tankar med hjälp av de reflexiva projektet som Giddens (2014) beskriver. 

Ett annat sätt som intervjupersonerna talar om det framtida barnet är genom de 

risker som finns i dagens samhälle. Många av de intervjuade talade om det 

framtida barnet genom att nämna det politiska tillstånd världen är i samt att ett 

klimatrelaterat tal förekom. De är oroliga för hur världen och samhället ser ut 

och detta framkommer i talet om det framtida barnet. Med hjälp av Becks (2012) 

teori om risksamhället, att vi idag lever i ett risksamhälle, går det att förstå 

varför intervjupersonerna just tar upp risker när de talar om det framtida barnet. 

I och med att barnet är en del av intervjupersonernas framtid samt samhällets 

framtid blir det viktigt för intervjupersonerna att nämna de risker som kommer 

med att skaffa ett barn. Genom att göra detta tar de hänsyn till de konsekvenser 

som finns i samhället och vilka som kan drabba barnet. Intervjupersonerna blir 

då medvetna om att det finns konsekvenser och att tala om dem skulle kunna 

fungera som en slags försvarsmekanism där intervjupersonen konstruerar en bild 

av framtiden där även hemska saker tas hänsyn till. Intervjupersonen får då 

kunskap om, även om det än så länge bara är en föreställning, hur den ska 

handskas med dessa risker. Genom att ha den föreställningen är 

intervjupersonen redo för de olika vägar som livet kan ta genom att skaffa ett 

barn. Än en gång blir talet om det framtida barnet genomsyrat av det reflexiva 

projekt som Giddens (2014) beskriver ständigt är en vardag för de som lever i 

detta samhälle. 

Det är som ovan nämnt viktigt för intervjupersonerna att tänka på de 

konsekvenser som finns för det framtida barnet som fostras i detta samhälle 

eftersom de inte kan förutse de risker som kommer av hur samhället ser ut idag. 

Den bumerangeffekt som Beck (2012) beskriver går att se i intervjupersonernas 

tal om att de är rädda för att barnet ska födas in i detta samhälle på grund av hur 

det ser ut idag. Intervjupersonerna tycks kompensera de risker som det framtida 

barnet kan utsättas för genom att själva göra val som gör att barnet föds in i en 

bra familj med goda förutsättningar. Det är dessa "goda förutsättningar" som 

intervjupersonerna talar om som skulle kunna fungera som det skyddsnät som 

Giddens (2014) förklarar att vissa individer lyckas skaffa och som filtrerar bort 

många faror som hotar det praktiska livet både för intervjupersonen själv och det 

framtida barnet. Trots denna filtrering talar intervjupersonerna om det framtida 

barnet genom att tala om rädslor över att barnet ändå kan födas sjuk. Andra 

rädslor som syns i talet är att barnet ska få dålig psykisk hälsa eller extrema 

normer och värderingar. Att ständigt vara reflexiv och att ständigt vara öppen 

för de risker som finns tycks vara ett sätt att tala om det framtida barnet. 

Dessutom går det att urskilja de olika försvarsstrategier som intervjupersonerna 

planerar att sätta upp för sitt barns bästa genom att analysera hur de talar om det 

framtida barnet.  
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Det vi kan se är att intervjupersonerna som har en homosexuell läggning talar 

om barnet i relation till lagar och regler då de talar om adoption medan 

intervjupersonerna som har en heterosexuell läggning talar om adoption som 

något intervjupersonen ska göra för att hjälpa ett barn i nöd eller som ett 

alternativ då personen själv inte lyckas få barn. Denna skillnad skulle kunna 

förklaras i att det för en homosexuell inte är lika enkelt att skaffa barn med sin 

partner som det är för en heterosexuell person och på grund av det talar 

intervjupersonerna olika om det framtida barnet och hur de ser på adoption. 

Något som också går att urskilja i talet om det framtida barnet när 

intervjupersonerna hänvisar till någon slags socialisationsprocess, både deras 

egen och barnets, är att den primära och sekundära socialisationen flyter 

samman för det framtida barnet och dess förälder. Genom att det framtida 

barnets socialisationsprocess börjar i förberedelserna för intervjupersonen att bli 

förälder, således i intervjupersonens sekundära socialisationsprocess. Det är 

möjligt att det framtida barnets socialisationsprocess redan börjar i förälderns 

förberedelse att ta det så kallade steget. 

Det som blir intressant när intervjupersonen talar om det framtida barnet och 

med hjälp av Berger och Luckmanns (1979) förklaring av 

socialisationsprocessen är det faktum att det framtida barnets 

socialisationsprocess skulle kunna börja redan innan det är fött. Det är viktigt att 

poängtera att det krävs en individ som är född för att den ska kunna socialiseras 

och formas till en god samhällsmedlem (Berger och Luckmann, 1979). Men om 

med den ovan nämnda reflektionen i åtanke, att förälderns och det framtida 

barnets sekundära och primära socialisationsprocesser flyter samman, går det 

inte att undgå det faktum att beroende på hur förälderns sekundära socialisation, 

hur den förbereder sitt liv reflexivt (Giddens, 2014), kan spela en större roll i hur 

barnets primära socialisation redan innan barnet är fött byggs upp. Och även om 

detta endast besvarar frågeställning ett, hur individen talar om det framtida 

barnet är det inte ett långt kliv i tanken om att även det framtida barnets 

socialisation blir guidad eller vägledd av intervjupersonens primära 

socialisation, alltså en diskussion kring frågeställning två. Den socialisation som 

Berger och Luckmann (1979) förklarar är den första som sker när barnet 

anländer till världen och där barnet får sin första syn på verkligheten. 

Det som slår en i diskussionen kring socialisationsprocessen och det faktum att 

Berger och Luckmann (1979) samt Giddens (2014) påstår att individens 

socialisationsprocess inte börjar förrän barnet är fött är det faktum att det 

framtida barnet är en produkt av all tidigare socialisation och alla tidigare 

institutioner som finns i samhället. Vore det då så galet att påstå att det framtida 

barnet är underkastade den sociala ordningen inte från dennes första dag i livet 

som Berger och Luckmann (1979) påstår utan långt innan dess? Och i så fall vad 

betyder det för den forskning som redan finns om socialisation, social ordning 

och institutioner? Insikten att den sociala ordningen som vi lever i, 
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vidmakthåller och reproducerar (Berger & Luckmann, 1979) skulle påverka oss 

redan innan vi föds kan verka sorgligt men genom att intervjupersonerna i denna 

studie talar om det framtida barnet redan innan det är fött samt att de gör detta 

med hjälp av sin socialisationsprocess påvisar att den sociala ordningen kanske 

är starkare än vad många vill erkänna.  

För att lätta på trycket lite och för att inte behöva känna sig så underkastad 

denna ordning går det igen att koppla till hur individerna talar om det framtida 

barnet. Att individerna tycks vara medvetna om att de faktiskt är de som formar 

sitt barn. Det finns här ett litet ljus på individnivå att ta tag i och inse att det inte 

är helt försent för den som tror det. Även om samhället i stort är trögförändrat 

finns det en möjlig tolkning att inte den enskilda individen är det. Dessutom tas 

inga som helst utomstående påtryckningar eller händelser hänsyn till i just denna 

reflektion kring hur individerna talar om det framtida barnet. Det är trots allt 

ännu inte möjligt att förutse framtiden mer än att ha en föreställning om den. 

De institutioner som nämns i talet om det framtida barnet är många. Något som 

inte känns som banbrytande då institutioner är djupt rotade i samhället och 

Berger och Luckmann (1979) påstår att dessa institutioner finns från och med 

födelseögonblicket. Det som går att förstå genom studien är att institutioner kan 

påverka framtida individer av samhället också. På grund av att 

intervjupersonerna talar om det framtida barnet genom institutioner blir barnet 

till i talet med hjälp av institutionerna. Med hjälp av diskussionen i föregående 

stycke går det igen att påvisa genom intervjupersonernas sätt att tala om det 

framtida barnet att den sociala ordningen är väldigt stark. En utförligare 

utläggning om de institutioner som nämns i individernas intervjuer kommer i 

diskussionen kring frågeställning tre. 

Studiens resultat visar att intervjupersonerna talar om hur det framtida barnet 

kommer att vara. Det gäller både utseendemässigt, hur barnet kommer att vara 

som person och vilka normer och värderingar barnet kommer att ha. När 

flertalets uppfattning är den samme påstår Wenneberg (2010) att vi kan försöka 

hitta grund för att det är kunskap. När flertalet av intervjupersonerna talar om 

det framtida barnet med hjälp av institutioner och hur barnet i framtiden kommer 

att vara går det således att hitta en grund för att institutioner är något som 

påverkar det framtida barnet innan födelse. Detta går att förstå genom den 

socialkonstruktivistisk ontologiska position som funnits i studien under hela 

dess gång. Att något är socialt konstruerat går att urskilja i hur individer 

konstruerar sin verklighet. Det är inte förrän individer har en föreställning om 

objekt i den fysiska världen, innan de väljs ut och används som de blir verkliga 

(Wenneberg, 2010). Det framtida barnet blir därför verkligt genom hur 

individerna som deltagit i studien talar om barnet vare sig det gäller genom 

institutioner eller socialisationsprocessen eller något annat. Men genom att de 

talar om det framtida barnet genom samhällets institutioner och 

intervjupersonerna antagningsvis kommer att vara de signifikanta andra som 
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barnen "övertar" världen ifrån går det att anta att institutionerna redan påverkar 

det framtida barnet genom intervjupersonernas föreställningar om hur man 

exempelvis uppfostrar ett barn till en god samhällsmedlem. 

5.1.2 Tema 2 – Socialisationsprocessens påverkan 

Även om det i talet går att urskilja både negativa och positiva minnen från 

intervjupersonernas föräldrars sätt att uppfostra dem talar intervjupersonerna om 

det framtida barnet genom att nämna sin egen barndom och uppfostran. Det talas 

mycket om erfarenheter från deras egen uppväxt och dessa länkas samman med 

talet om det framtida barnet. Det visar att intervjupersonernas egen 

socialisationsprocess påverkar tankarna om det framtida barnet. Det de vill 

överföra från sin egen barndom och uppväxt till sitt framtida barn är sådant de 

själva känt sig nöjda med eller som de förstått varit bra under den primära fasen 

och insett detta i den sekundära fasen. Annat som känts felaktigt enligt dem 

själva vill de göra annorlunda för det framtida barnet. I och med att individerna 

kommer vara barnets signifikanta andra kan det te sig som så att det är viktigt 

för individerna hur barnet ska uppfostras för att bli en bra människa. De 

signifikant andra är de som Berger och Luckmann (1979) förklarar är centrala 

för den primära socialisationen under vilket intervjupersonernas identitet och 

"jag" skapas. Att intervjupersonerna talar om det framtida barnet genom att 

relatera till sina signifikant andra är inte konstigt då dessa var de första att 

"forma" intervjupersonen och dess uppfattning om världen. De signifikant andra, 

främst intervjupersonernas föräldrar, fungerar på så sätt som referensram till hur 

intervjupersonerna själva ska uppfostra sitt barn. Det är något som också 

framkommer i hur de talar om det framtida barnet genom att intervjupersonerna 

berättar att de exempelvis utbildat sig för att deras föräldrar velat det och för att 

det känts som en självklarhet i deras familj. 

Under den sekundära fasen i socialisationsprocessen nämner Giddens (2014) att 

individen får fler syner på saker och ting och att det inte längre behöver vara den 

syn som deras föräldrar har. Intervjupersonerna blir dessutom en av det framtida 

barnets signifikanta andra. De väljer, som Berger och Luckmann (1979) nämner, 

ut aspekter utifrån den sociala struktur de själva tillhör och tillför dessa på det 

framtida barnet. 

Individernas egen socialisationsprocess påverkar deras tankar kring det framtida 

barnet. De väljer vad som känns rätt och avviker från det andra något som går att 

förklara med hjälp av Berger och Luckmanns (1979) förklaring av att 

institutioner som finns i samhället är lättare att avvika från för de som inte varit 

med och skapat dem. Det är således lättare för intervjupersonerna att avvika från 

de institutioner som deras föräldrar varit med och skapat eller vuxit upp med, 

just för att de själva inte varit med och skapat dem. Samtidigt blir det lika viktigt 

för intervjupersonerna att upprätthålla de institutioner de själva vill ha kvar, och 

även lätt för det framtida barnet att avvika från dessa när det är fött. Det talas om 
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regler och olika bestraffningar för barnet om det inte håller sig till dessa, vilket 

är något som Berger och Luckmann (1979) nämner som något som krävs för att 

socialisera en ny generation till att handla utifrån institutionerna.   

Intervjupersonerna förklarar att de gärna för vidare den medmänsklighet och de 

värderingar de själva fått från sina föräldrar. Det visar inte bara att den tidigare 

socialisationsprocessen, som Berger och Luckmann (1979) kallar den primära 

socialisationen, i intervjupersonens liv påverkar tanken om det framtida barnet 

utan också att institutioner, precis som Berger och Luckmann (1979) skriver 

hela tiden reproduceras genom olika generationers socialisation. En annan 

synvinkel som är relevant är det faktum att intervjupersonen och dennes 

föräldrar tycks rätta in sig i samhällets institutionella struktur. Genom att 

undersöka hur den tidigare socialisationsprocessen påverkar tankarna om det 

framtida barnet går det att se hur intervjupersonerna konstruerar bilden av sitt 

framtida barn då de använder sin egen barndom och primära socialisation som 

hjälpmedel i konstruktionen. Det har dessutom framkommit i studien, som ovan 

nämnt, att den sekundära socialisationen är en del av konstruktionen av det 

framtida barn exempelvis genom att planera sitt liv ordentligt med tydliga mål 

om att man ska klara av att ta hand om det framtida barnet.  

Ett annat faktum, som vi dessutom nämnt ovan, är att den sekundära 

socialisationen påverkas av den primära socialisationen (tidigare socialisationen) 

och hjälper till att forma individerna till dem de är (Berger & Luckmann, 1979). 

Det skulle således vara felaktigt att säga att den tidigare socialisationen inte 

påverkar tankarna om det framtida barnet när vi nu vet att den sekundära 

socialisationen gör det på grund av att den primära socialisationen påverkar den 

sekundära socialisationen. 

5.1.3 Tema 3 - Centrala institutioner 

De centrala institutioner som uppkommit oftast i intervjuerna och som 

intervjupersonerna hänvisar till i talet är relationer, utbildning, egenskaper och 

normer och värderingar. Då dessa teman upprepats av flera intervjupersoner och 

ingår i deras handlande, i detta fall talet och tanken om det framtida barnet, som 

dessutom är strukturerat av de normer och värderingar de själva har anser vi att 

det ’är institutioner de talar om. I intervjuerna går det att utläsa att relationer är 

något viktigt, speciellt när det gäller att det framtida barnet ska ha syskon och 

personer att vända sig till. De signifikant andra som Berger och Luckmann 

(1979) syftar till skulle kunna vara dessa personer som finns i barnets närhet och 

som förmedlar aspekter av den sociala strukturen i samhället till barnet. 

Det kan öka det framtida barnets jag-identifikation att ha relationer till övriga 

samhällets individer där det framtida barnet lär sig förstå andra i samhället. Att 

kunna identifiera sig med de signifikantas värld och andra samhällsmedlemmars 

värld anser Berger och Luckmann (1979) vara avgörande i 

socialisationsprocessen. Anledningen till detta är att barnet börjar få en egen syn 
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på verkligheten och hur den ser ut och använder sig inte bara av de signifikant 

andras värld. Att ha relationer till andra samhällsmedlemmar stärker inte bara 

individen som person utan det kollektiva i samhället. Att intervjupersonerna vill 

att det framtida barnet ska ha relationer skulle kunna ha en mer djupare 

förklaring än att det framtida barnet inte ska känna sig ensamt. Samhället är de 

människor som finns i det, genom att barnet knyter band och kommer överens 

med andra personer visar det att barnet har gått igenom den 

socialisationsprocess som Berger och Luckmann (1979) beskriver som 

avgörande för samhällets medlemmar. Att ha relationer med personer som kan 

acceptera en som man är tycks vara viktigt för intervjupersonerna även om de 

inte medvetet talar om detta som något större kan vi se att det finns olika slags 

institutioner som gör att individer kan bilda dessa relationer. För det första är 

familjen en institution som kommer med olika krav på det framtida barnet. 

Några av dessa krav är normer och värderingar som gärna får ärvas av familjen, 

enligt intervjupersonerna. Andra relationer är de vänner barnet får i skolan. När 

barnet växer upp och kommer i kontakt med andra personer lär den sig att 

uppföra sig socialt. Att intervjupersonerna är rädda för att barnet inte ska ha 

vänner eller önskar att det framtida barnet får det skulle kunna förklaras av 

intervjupersonernas rädsla att barnet inte kan uppföra sig socialt eller bli socialt 

accepterat. För att dra det ännu längre skulle den sist nämnda rädslan vara en 

rädsla över att intervjupersonerna själva inte socialiserat barnet på rätt sätt. Det 

går alltså att i intervjupersonernas hänvisning till olika centrala institutioner att 

finna underliggande förklaringar som än en gång belyser den sociala ordningens 

grepp om individen. 

Den omedvetna rädslan som vi nämnt ovan kan också kopplas ihop med längtan 

att finnas där för sitt barn. Det framgår att genom att finnas där för sina barn 

ökar chansen att de får en bra socialisation och således kan inrätta sig efter 

samhällets institutioner utan att utsättas för olika sanktioner, något som Berger 

och Luckmann (1979) förklarar sker om individer inte följer institutionerna. 

Att intervjupersonerna föreställer sig att det framtida barnet ska klara 

grundskolan och gymnasiet skulle kunna vara en bekräftelse på den reflexivitet 

som Giddens (2014) anser finns i samhället. Genom att intervjupersonernas 

föreställer sig att det framtida barnet klarar grundskolan och gymnasiet får 

barnet större valmöjligheter längre fram i livet. Att intervjupersonerna stannar 

vid gymnasiet och inte uttrycker någon större påtryckning att det framtida barnet 

ska ha längre utbildning skulle kunna förklaras av det faktum att samhället är så 

pass individualiserat som det är idag. Det är viktigt i det reflexiva projektet att 

hela tiden kunna relatera till sig själv och varför man väljer det man väljer och 

gör det man gör (Giddens, 2014), något som intervjupersonerna poängterar 

genom att tala om det framtida barnet som någon som ska ha möjlighet att välja 

själv. Och även om risken att inte klara av grundskolan och gymnasiet inte 

logiskt skulle kunna resultera i miljökatastrofer eller klimatförändringar går det 
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att finna en likhet i det Beck (2012) förklarar med risksamhället då det framtida 

barnet kan riskera att hamna utanför samhället av att inte klara av skolan genom 

att exempelvis inte kunna få jobb eller ha möjligheten att göra det hen vill i livet. 

Det blir viktigare att tänka på konsekvenser och genom att göra det eliminera 

riskerna. Detta genom att en föreställning om att en gymnasial utbildning kan ta 

en vidare till universitet eller högskola så att det framtida barnet har möjligheten 

att plugga vidare om så krävs eller exempelvis få jobb där gymnasiebetyg krävs. 

Skolan är en stor institution i samhället och genom att hänvisa till den när 

intervjupersonerna talar om det framtida barnet visar det på att den institutionen 

redan är något som påverkar barnet och hjälper till att konstruera bilden av det 

framtida barnet. 

Det går dessutom att urskilja att intervjupersonerna talar om sin egen utbildning 

och sitt arbete i relation till det framtida barnet. Att intervjupersonerna inte vill 

skaffa barn förrän de har ekonomin för det och att de verkligen har råd med 

barn, både råd i tid och i pengar. Barnet liknas vid ett projekt som kommer efter 

utbildning, jobb och stabilitet. Det nämns att barnet är ett steg i livet som tillhör 

det reflexiva projekt som Giddens (2014) beskriver. Att utbilda sig nu för att 

kunna ha bra ekonomi och kunna ta hand om sitt framtida barn är ett bra 

exempel på detta. Det visar dessutom att institutionen utbildning samt ekonomi, 

som båda är socialt konstruerade, påverkar barnet innan det är fött på det vis att 

barnets föräldrars val påverkar barnets förutsättningar i livet. Det påvisar 

dessutom att det finns ett målmedvetet handlande i att göra val långt innan det är 

dags för att skaffa barn. 

Att intervjupersonerna talar om det framtida barnets egenskaper påvisar att 

barnet blir till i konstruktioner med hjälp av redan skapade egenskaper som finns 

i samhället. Att tillskriva det framtida barnet ett önskat kön, namn och olika 

personlighetsdrag redan innan det är fött kan göra att tanken om ett framtida 

barn är lättare att relatera till. Precis som Wenneberg (2010) förklarar så är det 

inte förrän vi använder oss av verkligheten som den blir verklig. Genom att 

exempelvis ha en lista över de namn man vill döpa sitt framtida barn till finns 

det dessutom nedskrivet på papper. Då använder man sig av en redan existerad 

verklighet (ett namn som redan finns) för att konstruera det framtida barnet.  

Något som varit övergripande i intervjuerna som genomförts har varit att det är 

viktigt att det framtida barnet har liknande normer och värderingar som 

intervjupersonen har. Dessutom har det framkommit att intervjupersonerna 

själva har liknande normer och värderingar som dennes föräldrar har. De normer 

och värderingar som är korrekta för ett samhälle kan lätt institutionaliseras och 

är därför en slags institution. Det går att förstå med hjälp av Bourdieus (1984) 

teori om habitus, att det är viktigt för människan att de som existerar runt 

omkring dem har liknande habitus som de själva har. 
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Eftersom det framtida barnet kommer finnas i intervjupersonernas närhet är det 

enligt begreppet viktigt att de har liknande habitus som dem har, vilket i 

intervjuerna tar sig uttryck i en förväntan att barnet kommer ha samma 

värderingar och normer som intervjupersonerna har. Att det framtida barnet 

förväntas få och senare i livet också besitta de kunskaper och erfarenheter som 

krävs för att kunna uppföra sig i olika sociala kontexter tycks vara av stor vikt 

för de individer som varit med i studien. Det är dessutom socialisationens mål 

att individerna som är med i socialisationen, det vill säga alla 

samhällsmedlemmar, lär sig att tillhöra samhället genom att kunna bete sig efter 

samhällets strukturer (Berger & Luckmann, 1979).  

Det sociala kapitalet som finns i Bourdieus teori om habitus (1979) tycks också 

vara av stor relevans då intervjupersonerna talar om de relationer som individen 

knyter under sin barndom och senare med vänner. Även om det inte nämns att 

intervjupersonerna speciellt önskar att dessa relationer ska byggas baserat på att 

det framtida barnet ska höra till en specifik vänskapskrets så är det viktigt för 

intervjupersonerna att det framtida barnet får vänner. Vännerna ska dessutom i 

enlighet med resultaten inte ha dåliga värderingar eller normer. En förklaring till 

detta skulle kunna vara att intervjupersonerna själva vill att det framtida barnet 

ska ha samma värderingar och normer som dem och att det framtida barnet 

också ska umgås med vänner som har samma värderingar och normer som 

intervjupersonen själv har. I och med att barnet, när det börjar skolan, blir 

påverkad av fler personer än familjen enligt Giddens (2014) är det viktigt att 

dessa personer har, enligt intervjupersonerna, vettiga värderingar och normer. 

Med hjälp av Bourdieus (1984) teori om habitus går det att finna en förklaring 

till att intervjupersonerna önskar att det framtida barnet och dess vänner har 

liknande socialt och kulturellt kapital som intervjupersonen själv har. Det 

ekonomiska kapitalet går det att anta att det framtida barnet till en början ärver 

av dennes föräldrar då barn i liten ålder inte tjänar några egna pengar och på 

grund av att barnet föds in i intervjupersonernas familj med ett specifikt 

ekonomiska kapital. Det är på så vis inte konstigt att konstatera precis som 

Bourdieu (1984) gör att levnadsvillkoren producerar olika habitus och att en 

person från ett habitus troligen förväntar sig att det framtida barnet har ett 

snarlikt habitus som intervjupersonen själv. 

Det går av empirin och med hjälp av Berger och Luckmanns (1979) åsikter om 

institutioner att se att institutioner är något som är lättare för individen som inte 

varit med och skapat dem att avvika från, i och med att det uttrycks ibland i 

intervjuerna att de inte känt sig helt nöjda med hur deras föräldrar levt och 

därför vill göra saker annorlunda för sina egna barn. Den rädsla som 

intervjupersonerna känner för att deras framtida barn ska utveckla andra 

värderingar än de själva, exempelvis rasistiska åsikter, kan ligga i rädslan av hur 

samhället ser ut politiskt idag. Det politiska klimatet idag, med olika 

främlingsfientliga partier, tycks vara något som intervjupersonerna uttrycker en 
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rädsla för. Om något institutionaliseras i samhället som intervjupersonerna 

själva inte kan relatera till kan det skapas en konflikt mellan samhällets 

institutioner och intervjupersonen (Berger & Luckmann, 1979). Exakt på samma 

sätt skulle det kunna bli så att det framtida barnet institutionaliseras på ett sätt 

som intervjupersonen är rädd för eftersom det framtida barnet inte kan relatera 

till de institutioner som finns i samhället då de inte vet varför de skapats från 

första början. Intervjupersonernas rädsla för att det framtida barnet kommer att 

avvika från deras värderingar och normer skulle kunna vara en vidare förklaring 

till att de sociala sanktioner som Berger och Luckmann (1979) beskriver har 

uppkommit. Det tycks också vara något som intervjupersonerna anser är viktigt, 

att sätta upp regler så att det framtida barnet handlar på ett korrekt sätt. Genom 

att göra detta går det, enligt Berger och Luckmann (1979), att styra individer att 

handla enligt samhällets institutioner. Att intervjupersonerna vill att det framtida 

barnet ska leva efter de institutioner som finns i samhället skulle också fungera 

som ett skyddsnät för att barnet ska klara av att vara en medlem av samhället. Så 

även om institutioner och den sociala ordningen är något som individer är 

underkastade enligt Berger och Luckmann (1979), är de bra för att försöka 

försäkra sig om att det framtida barnet kommer få ett bra liv utan sanktioner 

eller stigmatisering.  

I den insamlade empirin finns det en skillnad i vilka centrala institutioner som 

intervjupersonerna hänvisar till då personer med homosexuell läggning måste ta 

hänsyn till lagar och regler för att kunna få ett barn medan heterosexuella inte 

behöver göra detta. Det påvisar ännu en gång hur individer i samhället hela tiden 

måste anpassa sig efter de institutioner som finns. Att det finns lagar som gör att 

vissa individer inte skulle kunna skaffa barn eller att de måste kunna ha råd att 

adoptera barn är ett exempel på den historicitet som Berger och Luckmann 

(1979) förklarar finns i förståelse kring varför institutioner uppkommit och 

varför de består över tid. Att intervjupersonerna talar olika om adoption där 

heterosexuella inte talar om de lagar och regler som finns angående detta kan 

möjligtvis förklaras genom att heterosexuella har en föreställning om att de 

faktiskt kommer kunna få biologiska barn och därför inte utforskat det 

tillräckligt mycket. Det blir då en fråga om kunskap där homosexuella söker mer 

kunskap eftersom de har mindre valmöjligheter och blir tvingade att handskas 

med lagar och regler när det kommer till det tillfälle då de vill skaffa barn. 

Institutioner spelar stor roll för hur intervjupersonerna konstruerar bilden av sitt 

framtida barn. Genom att hänvisa till olika centrala institutioner som finns i 

samhället går det att se att institutioner är ytterligare ett sätt att konstruera bilden 

av det framtida barnet. Det visar dessutom att institutioner påverkar hur barnet 

konstrueras och hur intervjupersonerna tar hänsyn till olika institutioner när de 

planerar för det framtida barnets ankomst. Ett bra exempel på det som 

framkommit av resultatet är att intervjupersonerna talar om det framtida barnet 

genom att tala om utbildning. Utbildningen som intervjupersonerna ser som 
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viktig för att det framtida barnet ska få en bra framtid som de både kopplar till 

sin egen utbildning och till den som det framtida barnet förhoppningsvis 

kommer att vara med om. Det går således genom studiens resultat och med hjälp 

av de teorier som presenterats i teorikapitlet att förstå att institutioner påverkar 

individer som inte är födda genom konstruktionen som deras framtida föräldrar 

gör innan de är födda. På så vis reproduceras institutioner redan i tanken hos 

samhällets medlemmar. 

5.2 Resultat kopplat till angränsande forskning 

En tydlig röd tråd som finns i den angränsande forskningen och denna studie är 

att alla studierna tycks vara kontextrelaterade med en överensstämmelse att 

beroende på hur samhället och dess strukturer ser ut ter sig socialisationen olika 

och olika institutioner är viktiga (Degner & Dalege, 2013, Ammann, 2014,  

Burke & Ståhl, 2009, Persson, 1994). Det tycks också finnas en länk mellan vår 

studie och angränsande forskning i användandet av teorier om 

socialisationsprocessen där föräldrarna tycks ha en avgörande roll för hur barnet 

blir. Denna studie har genomförts med en urvalsgrupp som inte har barn eller är 

gravida och en studie med liknande urval har ej gått att finna. Likheter vi funnit i 

de andra studierna är att barn ärver attityder från föräldern, vilket är något vi 

också ser i vår studie i den önskan intervjupersonerna har om att barnen ska få 

liknande normer och värderingar som intervjupersonen själv har. Att 

intervjupersonerna (de framtida föräldrarna) inte skulle ha några ramar i 

utvecklandet av sin föräldraroll på grund av att samhället förändras snabbt 

(Denick i Burke & Ståhl, 2009) visar sig ej i de resultat som intervjuerna och 

analysen av dem genererat. Intervjupersonerna i studien använder sin egen 

uppväxt och hur intervjupersonens föräldrar uppfostrat intervjupersonen som 

referens för hur intervjupersonen önskar att uppfostra sitt barn och hur barnet 

ska bli. Det som stämmer överens i resultaten i denna studie med Burke och 

Ståhl (2009) och Persons (1994) artikel är att det är viktigt för föräldrarna att 

deras barn har social kompetens och kan uppföra sig. Precis som i Arnott och 

Meins (2008) studie kunde intervjupersonerna i studien tala om barnet och hur 

det kommer att vara i framtiden. 

5.3 Slutsatser och slutord 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga vuxna mellan 20 och 30 år 

konstruerar bilden av sitt framtida barn. Frågeställningarna som användes för att 

besvara syftet var: Hur talar individer som ännu inte har barn om sitt framtida 

barn? Påverkar individens tidigare socialisationsprocess tankarna av det framtida 

barnet? Vilka centrala institutioner hänvisar individen till i talet om sitt framtida 

barn? 

Ur den empiri som samlats in har det framkommit att intervjupersonerna talar 

om sitt framtida barn i förhållande till sig själva och sitt eget stadie i livet. De 

drar även paralleller till sin egen barndom och uppväxt med en önskan och 
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förhoppning om att kunna göra sitt framtida barns barndom och uppväxt lika bra 

eller bättre än sin egen. Intervjupersonernas egen socialisationsprocess påverkar 

således talet om det framtida barnet på så vis att de, antingen medvetet eller 

omedvetet, reflekterar över vissa aspekter av sin egen socialisationsprocess och 

väljer ut det som varit bra och överför detta på det framtida barnet, medan de 

väljer att göra annorlunda med sådant de själva inte varit nöjda med under sin 

egen uppväxt. De centrala institutioner som framkommit i intervjuerna är 

relationer, skola, värderingar och normer då dessa kom på tal många gånger 

under intervjuerna som något viktigt i det framtida barnets liv. 

Det intressanta i detta resultat är att genom att konstruera bilden av sitt framtida 

barn, så som intervjupersonerna gjort, tycks det framtida barnets väg i livet 

redan vara utstakad. Det finns således en bestämd väg som barnet ska gå som 

skapats av föräldrars konstruktioner av barnet. Ett barn blir på så sätt format 

redan innan det ens är påtänkt vilket visar på hur starka de sociala strukturerna 

är och varför de reproduceras. Inte ens när det gäller något som bara finns i 

tanken kan intervjupersonerna släppa dessa, utan det finns ständigt med i 

bakhuvudet, antingen omedvetet eller medvetet. 

Det blir tydligt att det framtida barnet är en del av intervjupersonernas sekundära 

socialisation, då de ses som ett steg i livet. Det tycks vara en stor del av det 

moderna samhället att reflexivt ifrågasätta och planera sitt liv, och självets 

reflexiva projekt, som Giddens (2014) talar om, påverkar intervjupersonen och 

det liv som det framtida barnet kommer födas in i. De valmöjligheter som finns 

tillgängliga och de val intervjupersonerna tar påverkar således konstruktionen av 

det framtida barnet. Intervjupersonerna talar även mycket om olika risker och 

liknande som finns i samhället och hur dessa påverkar hur de konstruerar det 

framtida barnet. Det går att finna en djupare förklaring till det genom att 

reflektera över föräldrarnas tal om risker med hjälp av Becks (2012) teori om 

risksamhället. Intervjupersonerna kompenserar dock detta med att göra sitt bästa 

för att det framtida barnet föds in i en bra familj med goda förutsättningar. Det 

går att se de skyddsnät som Giddens (2014) talar om som filtrerar bort många av 

de faror som hotar det praktiska livet. Intervjupersonerna konstruerar alltså 

bilden av det framtida barnet med hjälp av sitt reflexiva projekt där de tar 

hänsyn till olika risker och försvar. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Att ämnet inte är tillräckligt utforskat är ett faktum. Därav finns det många olika 

förslag till vidare forskning. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att göra en 

större kvantitativ studie som täcker större antal personer som deltar i studien. 

Det skulle dessutom bidra med statistik som skulle kunna fungera som en 

förståelse för hur samhällets strukturer ser ut och dessutom gör det enklare att 

utföra ännu en kvalitativ studie där en intervjuguide skulle kunna utvecklas 

utifrån andra resultat och således ställa rätt och fler frågor. En studie skulle 

kunna utföras genom att använda sig av ett mer utvecklade urvalskriterier där 
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exempelvis utbildning, olika åldrar samt socioekonomisk bakgrund tas hänsyn 

till. En intressant inriktning skulle vara att utföra en studie där heterosexuella 

och homosexuellas tankar om det framtida barnet jämförs för att se om det 

skiljer sig och varför det gör detta. 

En större studie skulle också vara relevant där samma personer deltar i fler 

intervjuer under flera stadier i livet. Genom att fråga intervjupersonerna under 

flera stadier i livet skulle det gå att kartlägga om konstruktionen av det framtida 

barnet i själva verket är början på formandet av det framtida barnet. Detta 

genom att undersöka hur de tänker när barnet inte finns (som i vår studie), när 

barnet är i magen eller under adoptionsprocessen, senare när barnet fötts samt 

när barnet utvecklat ett eget jag.  

Det viktigaste för intervjupersonerna har varit att det framtida barnet tar efter de 

värderingar och normer som intervjupersonen har. Att faktiskt kartlägga normer 

och värderingar som finns i samhället innan det framtida barnet finns för att 

senare komma tillbaka och se om barnet besitter dessa normer och värderingar 

senare i livet skulle också vara intressant. Att göra detta skulle kunna bidra till 

en förklaring av hur normer och värderingar faktiskt ändras eller består. Alltså 

ett bidrag till forskning om socialisation och institutioner. Det skulle dessutom 

gå att utföra mer psykologiska studier över varför och hur det går att konstruera 

någonting som inte finns. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Kön? Ålder? 

 

Vem är intervjupersonen? Berätta om dig själv. (Vad är viktigt/mindre viktigt i 

intervjupersonens liv?) Hur upplever intervjupersonen sitt liv (hur ser 

intervjupersonens liv ut?) 

Identitet? 

Klass 

Familj 

Utbildning 

 Förväntningar på barn 

 Vad tänker du på när du hör ordet barn? 

 Berätta fritt hur du har tänkt på ditt framtida barn? 

 Kan du berätta vilka förhoppningar du har på ditt framtida barn? 

 Kan du beskriva olika saker som du ser som viktiga när det kommer till ditt 

framtida barn? 

 Varför ….? 

 Finns det saker som dina föräldrar tyckt (eller som du upplevt att de tyckt) 

 varit viktigt att du gör?/har? Vad? 

 Vad tror du att du tagit efter dina föräldrar? Vad tror du dom lärt dig? 

 Har du liknande värderingar som dina föräldrar? Vilka? Hur tror du att det 

kommer sig? 

 Av vilka anledningar vill du skaffa barn? 

 Finns det något mer du vill tillägga? 

 Något mer du tänker på när du tänker på barn? 

 När du tänker på vad du lärt dig/tagit efter från dina föräldrar? 
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Bilaga 2 - Intervjumeddelande 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till beteendevetare på Linköpings universitet. 

Under höstterminen 2015 skriver vi vår kandidatuppsats med inriktning 

sociologi. Vi vill göra en studie som handlar om föreställningar om ett eventuellt 

framtida barn och skulle vilja intervjua personer som är mellan 20-30 års ålder 

och som någon gång fantiserat om ett eventuellt framtida barn. Personen som 

ska intervjuas får ännu inte ha barn eller vara gravid just nu samt ha en partner 

som är gravid just nu, eller ha en partner som har barn sedan tidigare. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas det vill säga 

skrivas ned. Vi uppskattar att intervjun tar mellan 45 och 60 minuter. Vi är 

intresserade av flera personers berättelser tillsammans och kommer göra allt vi 

kan för att behandla materialet konfidentiellt det vill säga använda fiktiva namn. 

Att delta är frivilligt genom hela studiens gång och deltagaren får avbryta till 

och med att uppsatsen behandlats på seminarium på universitetet i December. 

De data som samlas in kommer endast användas i utbildningssyfte. 

Kandidatuppsatsen kommer att publiceras på Linköpings universitets hemsida 

och deltagarna kommer om det önskas få uppsatsen mejlad till sig när den är 

färdig. 

 

Vi skulle gärna vilja intervjua dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Klara Berghard och Sandra Tunliden 

Har du några frågor angående studien? 

Kontakta oss på klabe687@student.liu.se eller santu383@student.liu.se 

Samt vår handledare Louise Svensson på louise.svensson@liu.se 

 

Bilaga 3 - Författarnas fördelning 

 

Abstrakt, Nyckelord och förord är skriva av Sandra Tunliden (ST). Den första 

delen av kapitel 1, har skrivits tillsammans och kompletterats med centrala 

begrepp skrivna av Klara Berghard (KB). Den angränsande forskningen är till 

stor del skriven av KB men studien av Burke och Ståhl (2009) har ST 

sammanfattat och bidragit med. Teorikapitlet är skrivet tillsammans där KB 

skrivit om socialisation, institutioner och habitus varav ST skrivit om 

risksamhället och modernitet och självidentitet. Sammanfattningar av teorier och 

mailto:klabe687@student.liu.se
mailto:santu383@student.liu.se
mailto:louise.svensson@liu.se
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angränsande forskning är skrivna tillsammans. I metodkapitlet har KB skrivit 

från och med 3.0 METOD till och med 3.4 forskningsstrategier. Delen 3.5 

angränsande forskning till och med 3.9 kvalitetskriterier för kvalitativa 

undersökningar är skrivet av ST. Delen 3.10 samt 3.11 är skrivna av KB. 

Metoddiskussionen är först skriven av KB och sedan redigerad tillsammans. 

Resultatet har båda skrivit men ST skrev sammanfattningen av kapitlet. 

Resultatdiskussionen samt diskussion kring angränsande forskning är skriven av 

KB, slutsatsen är skriven av ST och delen om vidare forskning är skriven av KB. 

Det ska tilläggas att alla beslut tagits tillsammans och att båda författarna läst 

och redigerat alla delar av uppsatsen.  

 
 


