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ABSTRACT 

The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of the early process of 
socialization and its influence on the choices in life, with the example taken from the 
agricultural family. The question is considering how the process of socialization within an 
agricultural family has influenced on the choices in life of four women. A qualitative method 
with a hermeneutic, phenomenologic perspective is applied and four interviews have been 
done with women who all grew up in an agricultural family. The results have been analysed 
through social constructive-, psychodynamic-, attachment- and cognitive theory. The results 
indicate that socialization is a complex process. The women have early been socialized in the 
discourse of work with distinct norms and set of values, which seems to follow them in their 
grown-up life. Not only the discourse but also the early relations within the families seems to 
have been influenced by the conditions of farming. We are of the opinion that the early 
relations within the families have influenced on the choices in life of these four women. Also, 
the commitment to a Free Church communion during the growth has been a strong factor of 
socialization to these women. Above all, we think that the decision of leaving the Free Church 
communion has had a great significance to these women, for example in their choice of 
residential area.  
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1. Inledande avsnitt                     

1.1. Inledning 

Våra liv utformas till stor del från erfarenheter gjorda under vår uppväxt. En gång har vi alla 
presenterats för världen och lärt oss att på olika sätt leva och vistas i den. Men vi föds med 
olika förutsättningar, inte bara biologiskt utan även socialt. Hur vi samexisterar och samspelar 
tillsammans blir en viktig kunskap att inhämta. Denna kunskap ska sedan balanseras mot våra 
egna önskningar och drömmar. Hur har uppväxten format oss, hur går processen till och vilka 
konsekvenser kan uppväxtförhållandena få i våra vuxna liv? Med denna studie har vi velat 
närma oss dessa frågor. Med hjälp av tidigare forskning och teoribildning kring socialisations-
frågor begav vi oss in i fyra kvinnors berättelser om hur det varit för dem att växa upp i jord-
bruksfamiljer, för att kunna få syn på hur socialisationsprocessen kan se ut.  

1.2. Syfte och frågeställning 

1.2.1. Syfte 

Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse och kunskap om den tidiga socialisationspro-
cessens påverkan på individens livsval utifrån exemplet agrarfamiljen. 

1.2.2. Frågeställning 

– Hur kan socialisationen inom en agrarfamilj ha påverkat livsvalen för fyra kvinnor? 

1.3. Koppling till socialt arbete 

Vi ser socialisation som ett centralt begrepp inom det sociala arbetet. Det sociala arbetets 
praktik handlar i stor utsträckning om att tillsammans med klienten utforska och försöka för-
stå dennes identitet och livsval (Denvall, Munther & Trunnerup, 1999, s. 12). Klienten söker 
hjälp för att kunna bryta med tidigare beteenden och förändra sin livssituation. En nyckel till 
förståelse är klientens uppväxtförhållanden. Det är viktigt för det sociala arbetet att ha kun-
skap om hur man tar tillvara denna information.  

  Vi har valt att undersöka socialisationsprocessen utifrån exemplet jordbruksfamiljen av flera 
skäl. En orsak har varit att de jordbruksfamiljer som vi valt att undersöka är av den typ som 
både har levt och arbetat i sin hemmiljö. Vi tänker oss att detta har inneburit speciella upp-
växtförhållanden som påverkat barnen, och att man inom dessa familjer är tydligt påverkade 
av arbetsförhållanden, traditioner, moral, materiellt arv och släktskap. Ett övergripande skäl 
till att använda jordbruksfamiljen som utgångspunkt för vår studie har även varit av etisk ka-
raktär, då det har varit viktigt för oss att kunna göra intervjuer kring barndomen med mindre 
risk att kränka våra intervjupersoners personliga integritet på grund av eventuell känslighet i 
informationen kring sina uppväxtvillkor. Vi tror inte att uppväxten på ett lantbruk har innebu-
rit sämre uppväxtvillkor eller varit av känslig karaktär, och tror därför att villkoren går att 
beröra på djupet utan att våra intervjupersoner lider men av de frågor som ställs.  
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I vår studie ligger inte fokus på de eventuella problem som kan finnas i relationerna inom en 
jordbruksfamilj. Syftet med att ta upp tidigare forskning kring det sociala arvets påverkan på 
socialisationsprocessen har varit att förtydliga vikten av att vara medveten om både det egna 
ursprunget såväl som den andres uppväxtförhållanden i mötet med andra människor. Studier-
na tar emellertid upp ett viktigt faktum som berör svårigheten med att göra upp med uppväx-
ten och familjens påverkan, för att som vuxna kunna göra individuella val baserade på den 
fria viljan.  

1.4. Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel beskriver studiens syfte och frågeställning och ger en kortare fram-
ställning av ämnets historiska bakgrund samt nödvändiga begrepp. Det andra kapitlet behand-
lar uppsatsens metod. I kapitel tre redovisas den tidigare forskningen inom ämnet. Kapitel 
fyra beskriver de valda teoretiska perspektiv som legat till grund för den senare analysen. I 
kapitel fem skildras intervjupersonernas utsagor i en temaindelad resultatdel, vilken även in-
nefattar en kort delanalys i slutet av varje tema med kopplingar till de teoretiska perspektiven. 
Därefter presenteras en sammanfattande helhetsanalys, med kopplingar till både tidigare 
forskning samt teori. I det sjunde och sista kapitlet förs en diskussion kring de dragna slutsat-
serna och studiens frågeställning besvaras, och avslutningsvis förs ett resonemang kring den 
valda metoden, begränsningar av studien samt ges förslag till fortsatt forskning.    

1.5. Bakgrund 

1.5.1. Socialisationshistoria 

Socialisationsforskningen genomgick under 1900-talet flera djupgående förändringar som 
berodde på att synen på grundläggande antaganden förändrades. Vi vill kort återge några av 
de förändringar som vi anser vara viktigaste; 

  Under 1920-talet såg man socialisationen som en process där ett barn försågs med önskvärda 
beteenden. Man såg de vuxna som aktiva givare och barnet som en passiv mottagare. En lyck-
ad socialisation var detsamma som att barnet mottagit och lärt sig en mängd önskvärda bete-
enden (Maccoby, 2007, s. 15f). Detta är ett synsätt som hör hemma i behaviorismen.  

  I det psykodynamiska synsätt som Freud representerade handlar socialisationen om att stävja 
de driftsstyrda impulserna. Föräldrarnas uppgift var att hjälpa barnet att kunna kontrollera 
impulserna på ett socialt accepterat sätt. Socialisationen bygger på att barnet internaliserar ett 
normativt reaktionssätt. Socialisationen sågs som en process, vilken är beroende av den rela-
tion som finns mellan barnet och den vuxne. En studie från 1967 visar att barn hellre tar efter 
mönster hos vuxna individer med makt, det vill säga som är i en position där de har möjlighet 
att styra över åtråvärda belöningar (Ibid., s. 18). Denna studie såg barnet som agent, som 
kommer att välja beteende utifrån en värdering av många olika modeller av beteenden.  

  En annan inriktning inom socialisationsforskningen startade under 1930- och 40-talen. Man 
intresserade sig nu för olika typer av ledarskap hos föräldrarna. Framför allt studerades aukto-
ritärt kontra anti-auktoritärt föräldraskap och vilka konsekvenser dessa uppfostringsmetoder 
fick för barnet. Denna inriktning fick dock svårigheter på grund av att det var få familjer som 
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hade ett renodlat ledarskap. Av olika studier framgår det dock att ett auktoritärt men även 
lyhört föräldraskap har en stor påverkan på barnet (Ibid., s. 19f).  

  År 1969 publicerade John Bowlby sin studie kring anknytningen. Bowlby hade ett evolu-
tionsbiologiskt perspektiv och visade på barnets medfödda behov av att knyta an till en primär 
vårdare. Senare studier inom detta område visar att hormoner som utsöndras under gravidite-
ten påverkar både moderns och barnets förmåga att snabbt kunna lära känna igen varandras 
röst och exakta utseende. En studie från 2006 visar att den en blivande far som engagerar sig 
starkt under graviditeten blir påverkad av hormonerna och kommer att uppvisa samma typ av 
snabbinlärning som modern och det nyfödda barnet (Ibid., s. 21). Socialisationsprocessen be-
tonas som en produkt av evolutionen.  

  Senare tiders forskning har bland annat visat på barnet som en betydligt starkare agent i pro-
cessen än vad man tidigare trott. Barnet inte bara väljer beteende utifrån en mängd olika bete-
endemönster, utan interagerar i sin egen socialisationsprocess genom att ”provocera” fram 
olika beteenden hos sin omgivning. Barnet kommer sedan att välja ut de reaktionsmönster och 
beteenden som det finner mest trovärdigt. Här ses barnet som en kreatör i socialisationspro-
cessen (Ibid., s. 24).   

1.5.2. Socialpsykologi  

Grunden för vårt sociala liv läggs i den vardagliga interaktionen och att det är i vardagen som 
vi formar vår uppfattning om hur vi ska samexisterar tillsammans i samhället (Nilsson, 1996, 
s. 55). Vår sociala identitet och de normer som vi handlar efter härrör från de grupper som vi 
tillhör eller vill tillhöra (Ibid., s. 37ff). Ett viktigt mål för socialpsykologin är därför att stude-
ra hur de sociala strukturerna och de sociala systemen fungerar, och hur de påverkar vår syn 
på världen, oss själva och vår funktion i samhället.  

  Olika begrepp inom socialpsykologin handlar om hur individer påverkas av och påverkar sin 
sociala omgivning. Social påverkan beskrivs som processer, där individers attityder och bete-
enden påverkas av närvaron av andra människor. Denna påverkan kan vara antingen medve-
ten eller omedveten (Ekehammar, 2005 s. 276ff). De sociala normerna förstås av medlem-
marna i en grupp och begränsar deras sociala beteenden, utan att för den skull fungera som 
tvingande lagar. Individens sociala identitet, det vill säga självuppfattningen, skapas utifrån 
grupptillhörigheten till skillnad från den personliga identiteten, som skapas utifrån ens person-
lighet och tidigare relationer till andra människor (Ibid., s. 285).  

1.5.3. Kort om lantbruk 

Flygare har studerat familjejordbruket med avstamp i tre tidsepoker; i början av 1900-talet, i 
mitten av 1900-talet samt i slutet av 1900-talet. Syftet med avhandlingen har varit att under-
söka i vilken grad kulturellt grundade konstruktioner och föreställningar kring arv och överta-
gande cirkulerar mellan de olika generationerna. Resultaten visar att socialisationsprocessen 
som barnens tidiga arbetsdeltagande inom jordbruket inneburit, har varit viktig för barnens 
senare livsval (Flygare, 1999, s. 320). Barnuppfostran har i dåtida agrara miljöer bestått av 
socialisation genom arbetsträning. I den bemärkelsen syftade barnuppfostran till att anpassa 
barnen till ett framtida liv i samma miljö som de var födda i, snarare än att uppmuntra indivi-
duella egenskaper (Ibid., s 278). Inom jordbruksfamiljen är den tidsmässiga uppdelningen av 
arbete och fritid inte reglerad. Upplevelsen av tid är en del av den kulturella kontexten som vi 
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lever i och våra attityder till tid härrör från vårt sätt att organisera oss ekonomiskt, kulturellt 
och socialt. För den agrara familjen präglas mycket av den gemensamma tiden av hårt arbete 
och lite fritid (Ibid., s. 125). Resultaten visar även att på de undersökta gårdarna har sönerna 
varit de främsta kandidaterna för ett framtida liv på gården medan döttrarnas socialisation 
skedde efter andra kriterier (Ibid., s. 393f). Här förs även en diskussion kring den fria viljan 
hos barnen. Flygare menar att de jordbrukande föräldrarna tycks förmedla en önskan om att 
barnen själva ska välja sin egen framtid, samtidigt som de indirekt förmedlar sin förhoppning 
om att barnen fortsätter med jordbruket (Ibid., s. 391).  

  På 1940-talet skedde strukturella förändringar i Sverige och jordbruket rationaliserades sys-
tematiskt, vilket fick långtgående konsekvenser för de agrara villkoren (Sjöberg, 2004, s. 
13ff). I vår studie har vi intervjuat kvinnor som växte upp på 1960- och 70-talen. Deras upp-
växt skedde vid en tidpunkt då jordbruket befann sig på stark nedgång och då mindre jordbruk 
fick svårt att överleva i konkurrensen med större gårdar. 

1.5.4. Begreppsförklaring 

Agrar familj: ”Grundläggande är att denna familj, till skillnad från de flesta andra familjer, 
driver ett företag och att den till skillnad från andra familjeföretagare driver ett jordbruk.” 
(Flygare, 2004, s. 205). I uppsatsen används även de likvärdiga begreppen ”lantbruksfamilj” 
och ”jordbruksfamilj”, eftersom de intervjuade kvinnorna använde sig av dessa omväxlande 
och för att alla tre begrepp förekommer inom den tidigare forskningen. 

Diskurs: Vi definierar diskurs här i enlighet med Foucaults definition, det vill säga ett regel-
system som legitimerar vissa kunskaper och väljer bort andra och som identifierar auktoriteter 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 309). 

Frikyrka: En frikyrka är ett religiöst (kristet) samfund som står utanför statskyrkan. Ett sam-
fund är i sin tur en sekt som ”svalnat”. Sekten kan beskrivas som en mindre, löst organiserad 
grupp av hängivet troende som slutit sig samman i protest, ofta mot den etablerade kyrkan. 
Kyrkan är en stor, väletablerad religiös organisation (Giddens, 2007, s. 431f). Sekter som 
överlever blir med tiden samfund, vilket alltså är en slags semi-integrerad form av religiös 
organisation. 

Livsval: Vi definierar här livsvalen som val av utbildning, yrke och bostadsort.  

Religion: Vi har valt en sociologisk definition av begreppet religion, där religionens organisa-
tioner ses som primära källor för normer och värderingar. Tre viktiga aspekter; 

1. Religionen utgör en form av kultur. En kultur består av gemensamma åsikter, värderingar, 
normer och idéer som tillsammans medför en identitet för en grupp människor. 

2. Religionen inbegriper åsikter och uppfattningar som kommer till uttryck i olika ritualer. 
Alla religioner rymmer denna beteendeaspekt, det vill säga speciella aktiviteter som de troen-
de tar del av och som identifierar dem som medlemmar av den religiösa gemenskapen. 

3. Religionen ger en känsla av mening, en upplevelse av att livet är meningsfullt. Religionen 
gör detta genom att på ett sammanhängande och tvingande sätt förklara vad som transcendrar 
eller överskuggar vardagslivet på ett sätt som andra aspekter av kulturen inte kan, till exempel 
utbildningsväsendet eller tron på demokrati.(Ibid., s. 420)  
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2. Metod 

2.1. Forskningsdesign  

I vår studie har vi utgått från en kvalitativ metod och utfört en djupgående intervjustudie med 
fyra kvinnor som har växt upp i jordbruksfamiljer. Då syftet har varit att undersöka och öka 
kunskapen om hur den tidiga socialisationen inom familjen kan komma påverka individens 
livsval, har vi strävat efter att erhålla fylliga berättelser ur intervjupersonernas livsvärld. Kva-
le definierar en forskningsintervju som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (1997, s. 13). 
Vi har strävat efter att behålla ett aktörsperspektiv genom att intervjupersonerna till stor del 
själva har fått berätta om sina tankar, känslor och handlingar från sin uppväxt (Larsson, 2005, 
s. 110).  

  Under forskningsprocessen har vi växlat mellan teori och empiriska data, där båda kommit 
att påverka varandra i enlighet med den abduktiva forskningsstrategin (Ibid., s. 23). Vi har 
emellertid i hög utsträckning kommit att utgå från de valda teorierna, både som grund för va-
let av de frågor som ingått i den tematiserade intervjuguiden liksom under det nödvändiga 
tolkningsförfarandet av de empiriska data som har samlats in.  

2.2. Vetenskapsfilosofiska positioner 

Studien har en hermeneutisk och en fenomenologisk ansats, vilka har gemensamt att de tar 
spjärn mot det så kallade livsvärldsperspektivet, som avser att förstå den värld som människan 
dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given (Olsson & Sörensen, 2001, s. 98). Den her-
meneutiska tolkningsprocessen har syftat till att ge en helhetsbild av insamlad data (Esaias-
son, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 249ff, Kvale, 1997, s. 51f), medan den feno-
menologiska tolkningen har syftat till att få exakta beskrivningar av intervjupersonens upple-
velse och livsvärld (Kvale, 1997, s. 55). 

  Enligt Olsson & Sörensen, definieras det hermeneutiska perspektivet som ett arbetssätt där 
förförståelse, tolkning och mening bildar centrala begrepp (2001, s. 78). Inom hermeneutiken 
är samtalet och texten betydelsefulla för att uppnå förståelse inför ett fenomen.  Tolkningen av 
mening karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln, under vilken de enskilda delarnas me-
ning bestäms av textens helhetliga mening (Kvale, 1997, s. 42, 50). I studien utgörs den her-
meneutiska cirkeln av fem olika delteman, som skapats utifrån vår förförståelse, de valda teo-
retiska perspektiven och empirin. Utifrån dessa teman har mönster sedan kunnat uttolkas för 
att fastställa mening, efter att de enskilda delarna och den större helheten bildat en samman-
hängande enhet som presenteras i analysen (Larsson, 2005, s. 275).  

  Det fenomenologiska perspektivet utgår från ett reflexivt, fördomsfritt och neutralt arbetssätt 
i förhållande till intervjupersonerna (Olsson & Sörensen, 2001, s. 78). Metoden syftar till att 
beskriva människors upplevelser, och vi har i intervjusituationerna getts möjligheten att få ta 
del av intervjupersonernas egna beskrivningar av sin upplevda vardagsvärld (Ibid., s. 106). Vi 
har därför under intervjuerna försökt att förhålla oss öppna för deras upplevelser, genom att 
fokusera på de exakta beskrivningar som getts (Kvale, 1997, s. 42).  

 10



2.3. Datainsamling och urval 

En god intervju avgörs bland annat av omfattningen av rika, specifika och relevanta svar från 
intervjupersonen. Intervjun utgör råmaterialet för den senare meningsanalysen och det är in-
tervjuaren som är själva forskningsverktyget (Ibid., s. 134ff). För att kunna göra en adekvat 
tolkning och analys av det empiriska materialet har det varit viktigt för oss att ta del av ett 
stort teoretiskt material inför utformningen av intervjuguiden samt att noggrant beakta urvalet 
av intervjupersoner.  

2.3.1. Urval av intervjupersoner 

Syftet med att göra en kvalitativ forskningsintervju är att försöka beskriva och förstå mening-
en hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld. I den kvalitativa forskningen är det också 
viktigt att erhålla rika beskrivningar av det studerade fenomenet, och vi har därför valt inter-
vjupersoner som kan ge sådana utförliga och detaljerade utsagor (Larsson, 2005, s. 102). 

  I studien har vi valt att göra djupgående intervjuer med fyra kvinnor ur vår bekantskapskrets, 
utifrån kriteriet att de har växt upp i en jordbruksfamilj. Intervjupersonerna kommer alla från 
liknande uppväxtmiljöer. De har vuxit upp på mindre och mellanstora lantbruk, de har flera 
syskon, de har alla deltagit i gårdens arbete och de har en bakgrund som medlemmar i olika 
frikyrkosamfund. Anledningen till att utgå från den egna bekantskapskretsen har varit att re-
dan i början av intervjun kunna gå djupt in i intervjupersonernas livsvärld och att vi kunde 
räkna med att i hög grad få ta del av sammanhängande och vältaliga beskrivningar i intervju-
situationen. Urvalet har således varit syftesbestämt, i den bemärkelsen att intervjupersonerna 
har bedömts vara kunniga, uttrycksfulla och villiga att tala om sin uppväxt och därigenom 
kunnat bidra till att ge så fylliga beskrivningar som möjligt (Kvale, 1997, s. 135).  

2.3.2. Urval av litteratur och litteratursökning 

En litteratursökning gjordes inledningsvis för att få fram en bild av den tidigare forskningen 
och det aktuella kunskapsläget. Denna probleminventering syftade till att ta reda på i vilken 
utsträckning som ämnet tidigare studerats och därigenom kunde sedan ett adekvat forsknings-
problem formuleras för studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2001, s. 47). Urvalet av litteratur 
skedde sedan dels utifrån den givna kurslitteraturen, vilken ingående behandlat olika teoretis-
ka utgångspunkter, samt utifrån ovan nämnda litteratursökning.  

  Den största delen av studiens litteratur har funnits och lånats genom Stockholms universi-
tetsbiblioteks katalog på Internet (LIBRIS samt Social Services Abstracts), men litteratur har 
även sökts och lånats genom besök i biblioteken på Socialhögskolans, Lärarhögskolan samt 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. De empiriska studier som ligger till grund för upp-
satsens tidigare forskningsavsnitt har insamlats från forskare och sakkunniga i ämnet.  

 De sökord som har använts i sökningen efter litteratur och tidigare forskning var: family*, 
child*, childhood*, agrar*, peasant*, farm*, uppbringing*, socialization* samt connection*.  
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2.4. Intervjuguidens utformning 

Under planeringen av intervjuerna har vi utgått från tre nyckelfrågor; vad, varför och hur 
(Kvale, 1997, s. 91, Olsson & Sörensen, 2001, s. 79). Under datainsamlingen och under inläs-
ningen av teorier och fakta skaffade vi oss nödvändiga förkunskaper i ämnet. Även syftet med 
studien diskuterades och klargjordes, liksom hur själva intervjuerna skulle genomföras. Inter-
vjuguiden (se Bilaga 1) utformades sedan med hjälp av den förförståelse som fanns och ut-
ifrån de teorier som valts för studien; socialkonstruktivism, psykodynamisk teori, anknyt-
ningsteori och kognitiv teori. 

  Intervjuguiden strukturerades utifrån formulerade teman (Kvale, 1997, s. 91ff), men med en 
relativt låg grad av strukturering (Olsson & Sörensen, 2001, s. 80), eftersom vår strävan har 
varit att lyfta fram intervjupersonernas egna beskrivningar av barndomen och livsvärlden un-
der uppväxten. Intervjuguiden delades in i följande teman: 

• självbild 
• bakgrund/personlig historia 
• värderingar om arbete 
• berättelser 
• relationer  
• val  

Frågorna har kretsat kring intervjupersonernas tankar, känslor och beteenden kring uppväxt-
miljö, tidiga minnen av familjen och relationen till föräldrarna, minnen av arbete tillsammans 
med föräldrarna, fritidsintressen, skolgång och utbildning, yrkesval, egna framtidsdrömmar 
och nuvarande levnadssituation.  

  En testgenomgång av intervjuguiden har genomförts av respektive intervjuare, då kommen-
tarer och synpunkter på frågorna har lämnats av två oberoende intervjupersoner. Under dessa 
tillfällen gavs intervjuarna även möjlighet att lägga upp en tidsmässig disposition av intervjun 
samt se över de bandspelare som använts vid inspelningen av empiriska data.    

2.5. Datainsamling, analys och tolkningsförfarande 

Intervjuerna har ägt rum på den plats som varje intervjuperson har föreslagit. Intervjuerna har 
genomförts enskilt, genom att vi har intervjuat våra respektive kontakter. På så sätt har inter-
vjuaren och intervjupersonen kunnat använda sig av sin personliga relation för att kunna upp-
nå förväntat djup i intervjusituationen och ökat möjligheten att få fram de nödvändigt rika och 
täta beskrivningarna av intervjupersonernas uppväxt och senare livsval.  

2.5.1. Intervjuer och intervjubearbetning 

Innan intervjuerna påbörjades, informerades intervjupersonerna om syftet med studien, om de 
tidsmässiga ramarna samt påmindes om möjligheten att när som helst under intervjun kunna 
avbryta eller låta bli att svara på ställda frågor. När intervjuaren har ansett det vara nödvän-
digt, har även följdfrågor ställts för att förtydliga och berika samtalet ytterligare. I slutet av 
intervjun har intervjupersonen getts möjlighet att lägga till eller förtydliga någon del i samta-
let som hon ansett vara nödvändigt.  
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De intervjuade har givits möjlighet att få ta del av studiens resultat efter avslutad rapportering, 
vilka samtliga personer har velat. Samtalen varade mellan en till en och en halv timme, och 
samtliga fyra intervjuer spelades in på kassettband.  Bandningen har gjorts för att kunna åter-
ge och använda korrekta och ordagranna citat (Larsson, 2005, s. 100). Under hela processen 
har det varit viktigt att intervjupersonernas egna beskrivningar fått ligga till grund för den 
senare analysen, vilket är i linje med den fenomenologiska ansatsen.  

  Intervjuerna har transkriberats i sin helhet av den som utfört respektive intervju. Transkrip-
tioner återger samtal ordagrant, men kan aldrig återge blickar, gester eller kroppshållning, 
vilka vi därför har bortsett ifrån vid vår analys (Olsson & Sörensen, 2001, s. 79, 100). Själva 
transkriptionerna utfördes genom att först avlyssna hela intervjun en gång för att i enlighet 
med den hermeneutiska tolkningsmetoden kunna få ut en bild av helheten i det givna svaret, 
innan själva nedtecknandet på dator skedde mening för mening. 

  En första bearbetning av data har gjorts av respektive intervjuare i form av meningskoncen-
trering (Kvale 1997, s. 174ff, Olson & Sörensen, 2001, s. 99). Intervjupersonernas utsagor 
kring varje tema formulerades således på ett mer koncist sätt, utan att enskilda variationer i de 
lämnade uppgifterna gått förlorade. Först efter att meningskoncentreringen gjordes, bytte vi 
det inspelade intervjumaterialet och transkriptionerna med varandra för vidare bearbetning.  

2.5.2. Tematisering och meningstolkning 

I syfte att göra textmassan mer överskådlig har vi gjort en meningstolkning av varje intervju, 
utifrån valda teorier och tidigare forskning. Meningstolkning innebär en strukturering av tex-
tens innehåll för att hitta explicit tolkningsmaterial av olika fenomen i intervjupersonernas 
utsagor (Kvale, 1997, s. 174f). Vi inledde denna fas av arbetet med att var och en för sig tolka 
texterna och plocka ut bärande tolkningar av materialet, vilket även syftade till att höja den 
interna validiteten. Dessa meningstolkningar jämförde vi sedan med varandra för att åstad-
komma liknande resultat och kunde på så sätt finna övergripande teman i intervjuerna. Resul-
tatdelen strukturerades sedan efter dessa valda teman. Varje tema har presenterats med citat 
från samtliga intervjupersoner och en efterföljande delanalys. I delanalysen har vi tolkat utsa-
gorna utifrån vald teori och kopplat samman dessa för att utläsa meningen i det insamlade 
materialet.   

  Även den hermeneutiska ansatsen har utgjort ett viktigt analysverktyg under meningstolk-
ningen och när vi senare utförde den slutgiltiga helhetsanalysen. Tolkningar och kopplingar 
av det empiriska materialet har genom hermeneutiken kunna belysas utifrån dels de valda 
teorierna och dels den tidigare forskningen, vilka har utgjort den förförståelse som vi har an-
vänt oss av i analysförfarandet. Genom att genomlysa det empiriska materialet mot bakgrund 
av flera teoretiska analysperspektiv, har det varit möjligt att göra tolkningar av hur vi kan för-
stå den mening som data påvisar (Larsson, 2005, s. 108). Vi har därför sökt efter utsagor om 
tankar, känslor och beteenden som kan kopplas till socialisationsprocessen. Vi har sökt efter 
beskrivningar av intervjupersonernas uppväxtvillkor som kan har varit av vikt för deras senare 
livsval. 
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2.6. Uppsatsens trovärdighet 

För att uppnå studiens syfte valdes fyra personer ut för var sin djupintervju. På så sätt kunde 
deras utsagor jämföras och därigenom belysa ämnet ur olika personers perspektiv. En viktig 
fråga att ställa sig i studiet av en berättelse, är därför huruvida utsagan är en direkt återgivning 
av ett faktiskt skeende eller om berättelsen har konstruerats som ett händelseförlopp med en 
särskild innebörd. Man måste därför vid tolkningsförfarandet även beakta de olika faktorer 
som funnits i den sociala kontexten vid tidpunkten för intervjuerna. Ett problem med kvalita-
tiva studier är att forskaren i sig utgör både ett mätinstrument och en uttolkare av mening i 
analysen av data (Ibid., s. 115). Det finns emellertid flera strategier för att pröva hållbarheten i 
den kvalitativa studien och på så sätt höja trovärdigheten i de resultat som redovisas. Nedan 
redovisar vi hur dessa strategier har använts samt hur olika validitets- och reliabilitetsfrågor 
har beaktats i studien. 

2.6.1. Intern validitet 

Validiteten i en studie utgör i vilken utsträckning den undersöker det som den är avsedd att 
undersöka (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 108f, Kvale, 1007, s. 215). Vid kvalitativa 
intensivstudier med små urval eftersträvas en hög intern validitet, vilket uppnås bland annat 
genom täta beskrivningar av det studerade fenomenet (Larsson, 2005, s. 116). 

  Vi har i studien valt att låta validitetskontrollen utgå från Kvales sju valideringsstadier (Kva-
le, 1997, s. 214). Kontrollen har sedan skett fortlöpande under hela arbetsprocessen. Intervju-
guiden utformades i ett bestämt syfte att få fram relevanta frågor, till vilka informationsrika 
beskrivningar har kunnat erhållas av intervjupersonerna. Efteråt har dessa noggrant återgivits i 
resultatdelen med hjälp av ett flertal citat. I intervjusituationen berör validiteten emellertid 
även tillförlitligheten i intervjupersonernas svar liksom kvaliteten i själva intervjuandet. Efter-
som intervjuerna gäller intervjupersonernas subjektiva upplevelse, är det dock omöjligt att 
helt kontrollera tillförlitligheten i utsagorna. Intervjuaren har ändå försökt att stämma av de 
givna uppgifterna genom att ställa följdfrågor och be om förtydliganden när detta har ansetts 
vara nödvändigt. Vi har även bemödat oss om att vara noggranna under transkriptionerna, för 
att kunna återge intervjupersonernas utsagor med deras egna uttryck.  

2.6.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten är beroende av hur det undersökta fenomenet har undersökts (Bjereld et al, 
2002, s. 111) och hänför sig bland annat till resultatens konsistens och inre logik (Kvale, 
1997, s. 117). Som tidigare nämnts, fungerar den kvalitativa forskaren både som studiens mät-
instrument och som dess uttolkare av insamlad data. När det gäller själva intervjuerna, spelar 
intervjusituationen och den personkemi som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen 
en stor roll för vilka svar som den intervjuade ger. Vi har i våra intervjuer bemödat oss om att 
inta ett öppet förhållningssätt till de utsagor som har presenterats och inbjudit till samtal i en 
förtroendefull intervjumiljö.  

  Ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten i studien är att låta en annan forskare genomföra eller 
upprepa delar av undersökningen för att se om resultaten blir desamma. Om forskarna kan 
uppvisa samma resultat, har undersökningen en god intersubjektivitet (Bjereld et al, 2002, s. 
111). Vi har därför efter intervjuerna bytt bandinspelningar med varandra och analyserat in-
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nehållet var för sig (se även nedan om undersökartriangulering). Först därefter har en helhets-
analys gjorts utifrån de kontrollerade resultaten.   

2.6.3. Triangulering 

För att öka trovärdheten i datainsamlingen och analysen finns det i forskningssammanhang 
olika former av triangulering. Genom att vi var för sig genomförde en första analys av inspe-
lad data, gjordes en så kallad undersökartriangulering (Larsson, 2005, s. 109) för att ta reda 
på om samma resultat påvisats. De tolkningar som gjorts enskilt kunde därigenom prövas mot 
varandra. Syftet med teoritrianguleringen (Ibid., s. 109) i analyserna har varit att belysa sam-
ma empiriska data utifrån de olika teoretiska perspektiven för att ge en mer mångsidig bild av 
fenomenet. Slutligen genomfördes en triangulering av vetenskapsfilosofiska perspektiv (Ibid., 
s. 109). Studien har utgått från en hermeneutisk och fenomenologiska ansats, men analysen 
kan även sägas vara tvärvetenskaplig eftersom både psykologiska och sociologiska perspektiv 
har tillämpats.   

2.6.4. Generaliserbarhet 

Hur långtgående slutsatser kan egentligen dras utifrån studiens resultat? Eftersom vi har ett 
litet, syftesbestämt, urval av intervjupersoner och inte arbetar med en mixad forskningsdesign 
har möjligheterna till generalisering begränsats. I studien har emellertid en naturalistisk gene-
ralisering kunnat göras då resultatet av empirisk data vilar på personlig erfarenhet (Kvale, 
1997, s. 210). Genom att intervjupersonernas tysta kunskap har kunnat verbaliseras i deras 
utsagor, har den därigenom omvandlats till explicit påståendekunskap. Studiens data kan där-
för sägas ha ökat kunskapen om den tidiga socialiseringsprocessens påverkan på individens 
livsval, utifrån exempel tagna från de fyra kvinnornas uppväxt i jordbruksfamiljer.  

2.7. Etiska aspekter 

Den kvalitativa forskningsintervjun utgör ett mellanmänskligt och emotionellt samspel mellan 
intervjuaren och intervjupersonen, där situationen hos de båda parterna kan framkalla anting-
en positiva känslor som exempelvis ömsesidighet och respekt eller negativa känslor, som ex-
empelvis ångest (Ibid., s. 39). Under hela forskningsprocessen har vi därför noga diskuterat 
och beaktat flera viktiga etiska aspekter.  

  Då intervjuaren själv är redskapet för att uppnå kunskap, och resultatet till stor del beror på 
intervjuarens kunnande, känslighet och empati, har resonemangen kring de etiska frågorna 
hos Kvale (Ibid., s. 101ff, 113) samt Olsson & Sörensen (2001, s. 54ff) utgjort en viktig ut-
gångspunkt för studien. Genom att välja en urvalsgrupp som kunnat besvara frågeställningar-
na med mindre risk att deras personliga integritet blivit kränkt på grund av känslighet i infor-
mation kring uppväxtvillkoren, har vi velat försäkra sig om ett hållbart etiskt förhållningssätt 
från processens början. Intervjupersonerna har i ett tidigt skede informerats om studiens syfte 
och sedan gett sitt samtycke till medverkan, med enda reservationen att när som helst under 
intervjun kunna avbryta eller välja att inte svara på någon av de givna frågorna.  

  Stor vikt har lagts på konfidentialiteten och intervjupersonernas rätt till anonymitet, varför 
personlig information som kunnat härledas till de intervjuade har ändrats utan att för den skull 
fördärva studiens empiriska material. Vi har därför använt oss av fingerade namn när vi pre-
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senterat intervjupersonernas utsagor. Den insamlade empirin har sedan förvarats och behand-
lats med de etiska aspekterna i åtanke, vilket bland annat inneburit att vi har varit noggranna i 
vår analys av data och förvarat denna på ett säkert sätt. Våra intervjupersoner har avslutnings-
vis även getts möjlighet att ta del av studiens resultat efter slutfört arbete.  

2.8. Fördelar och nackdelar med vald metod 

Fördelarna med den kvalitativa metoden har varit att djupintervjuerna har gett oss ett rikt ar-
betsmaterial i form av skildrande berättelser med detaljbeskrivningar, som tydligt återspeglat 
intervjupersonernas livsvärld. Utsagorna gav möjlighet att uppfylla syftet med undersökning-
en. En nackdel med urvalet kan vara att vi är bekanta med våra intervjupersoner och därför 
ibland kan ha upplevt oss sakna nödvändig distans till tidigare förförståelse om deras familjer 
och uppväxtvillkor. Detta har vi försökt avhjälpa genom att under hela arbetsprocessen föra 
en löpande diskussion kring våra respektive förhållningssätt liksom kring vår förkunskap i 
ämnet. Att det funnits en förtroendefull relation mellan oss och intervjupersonerna kan emel-
lertid även ha inverkat positivt på de intervjuades svar.  

  Slutligen har det i denna studie tagits exempel från familjejordbrukarens vardag, men resul-
tatet kring socialiseringsprocessens påverkan på en individs livsval hade lika gärna kunnat 
studeras i en annan miljö. Att avgränsa studien till enbart jordbruksfamiljen har givetvis med-
fört en begränsning av undersökningen kring socialisationsprocessen.  
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3. Tidigare forskning 
Vad visar tidigare forskning? När det gäller våra teoretiska utgångspunkter så hittar man om-
fattande studier om anknytning och socialisation, däremot så är kopplingen till barn och arbe-
te ovanlig. Agrarforskningen är ofta skriven utifrån ett historiskt perspektiv. När man skriver 
om barn och familj i jordbruket tycks man sällan använda sig av ett västerländskt perspektiv i 
modern tid.  

3.1. Socialisation och socialt arv 

Lalander & Johansson (1999) har genom ett etnografiskt perspektiv studerat olika ungdoms-
grupper i Sverige och för ett intressant resonemang kring gruppens betydelse för identiteten. 
Grunden för alla relationer skapas i det lilla barnets möte med föräldrarna, och familjen kan i 
det sammanhanget ses som en av de grupper som påverkar en individs identitetsutveckling. 
Deras socialisationsforskning visar att individen söker sig till gruppen för närhet och bekräf-
telse, men att de även kommer att påverka varandra på olika sätt. I resonemanget tas begrep-
pet ontologisering upp, vilket kortfattat betyder ett försök att skapa lagar och regler kring den 
egna existensen (Lalander & Johansson, 1999, s. 60) Att bygga upp tydliga gränser gentemot 
andra och ha regler för rätt eller fel, innebär att man sätter in sig själv i den egna gruppen. 
Världen kan på så sätt upplevas som stabilare och man upplever också att det egna varat är 
betydelsefullt för gemenskapen i kollektivet. Gruppen behöver emellertid inte vara heterogen, 
men skapar en särskild gruppkultur där samspelet regleras genom gemensamma symboler, 
regler, värderingar och attityder.  

  Jonsson (1969) har i sin avhandling studerat hur föräldrar överför det så kallade sociala arvet 
i termer av fattigdom och vanmakt, till sina barn genom sitt förhållningssätt till omvärlden. I 
syfte att undersöka varför vissa pojkar inte slutar att begå brott, trots samhällets hjälp och 
motåtgärder, gjordes en jämförelse mellan de 305 pojkar som någon gång varit intagna på 
Barnbyn Skå under åren 1947 till 1961, och 222 ”vanliga” Sockholmspojkar. De viktigaste 
resultaten i studien visade tydligt att föräldrarnas egen uppväxtmiljö liknade de villkor som de 
själva i sin tur skapade för sina barn.  

  Bland annat Denvall et al (1999) fortsätter resonemanget kring makt och maktlöshet utifrån 
ett klientperspektiv. De påtalar hur svårt det är för klienten Anna att lyckas bryta sin destruk-
tiva livsföring, trots många försök att frigöra sig från sin historia och sina förutsättningar. Re-
sonemanget handlar om att varje människa har sin berättelse, sin historia och sina filter som 
påverkar relationerna och valen i livet.  

  Vi tycker att ovanstående resonemang är viktiga för det sociala arbetet, eftersom uppväxt-
villkoren är ett faktum som berör oss alla som människor och påverkar oss i våra möten med 
andra. Med dessa exempel från forskningen har vi emellertid inte velat låta påskina att våra 
intervjupersoner har haft en problematisk uppväxt. Vi har med dessa exempel endast velat 
belysa vikten av att i mötet med våra klienter ta reda på deras historia och personliga bak-
grund för att kunna förstå deras aktuella levnadssituation. 

 17



3.2. Den moderna barndomens villkor och socialgruppstillhörighet 

Kristjánsson (2001) har i sin avhandling studerat den moderna barndomen och dess villkor, 
med särskild fokusering på västvärlden och Norden i synnerlighet. Avhandlingen syftar till att 
undersöka huruvida vår yrkes- och samhällsställning har betydelse för vilka sociala erfarenhe-
ter vi gör och hur vi uppfostrar våra barn. Resultaten från studien har bland annat kunnat påvi-
sa att arbetarklassföräldrar fäster större vikt vid disciplin och underkastelse hos sina barn i 
högre grad än föräldrar från medelklassen och, i motsvarande grad, mindre vikt vid autonomi, 
intellektuell nyfikenhet och fantasi. Det har påvisats att barn från arbetarklassen tidigare än 
barn från medelklassen socialiseras in i familjens rutiner och att de också i högre grad överger 
sin naturliga biologiska tidsrytm till förmån för den sociala tidsrytm som är nödvändig i för-
äldrarnas pressade arbetsschema. Resultaten lyfter också fram att arbetarklassföräldrar tende-
rar att diskutera och resonera mindre med sina barn samt att de tenderar att visa mindre värme 
och sentimentalitet i relation till barnen jämfört med föräldrar med annan klasstillhörighet. 

  Även Rosato & Schmitz (2006) resonerar i sin kvantitativa rapport kring föräldrars socio-
ekonomiska tillhörighet när de undersöker de värderingar och normer som ligger till grund för 
val av olika familjers barnuppfostran. Syftet med den amerikanska studien har varit att jämfö-
ra data från år 1986 och år 2000 gällande huruvida olika sociala faktorer har påverkat valet av 
uppfostringsmetod i olika familjer. Den barnuppfostran som studerats fokuserar främst på 
föräldrarnas benägenhet att uppmuntra barnet till självständighet respektive till lydnad. Resul-
taten visar att ett flertal individuella och familjestrukturella faktorer medverkar till att det går 
att förutsäga föräldrarnas benägenhet att fostra barnet att bli antingen självständigt eller lydigt. 
Familjens religiösa tillhörighet, inkomst, utbildning och etnisk tillhörighet benämns vara av-
görande för valet av uppfostringsmetod. Ett intressant resultat rör bland annat de jordbrukande 
föräldrarna, som generellt tycks föredra lydnad framför självständighet. Resultaten som påvi-
sats i studien visar emellertid att familjevärderingar inte till någon större del påverkas av soci-
ala förändringar.   

3.3. Anknytning i ett livsloppsperspektiv 

Trommsdorff (2006) har studerat hur föräldrars beteenden påverkar relationen till barnen. 
Hon menar att tidigare anknytningsteoretiker har bortsett från anknytningen i ett livsloppsper-
spektiv, till förmån för studier inriktade mot antingen föräldra- barnrelationen under små-
barnsperioden eller mot vuxna parrelationer. Det saknas mer systematisk forskning som be-
handlar hur relationen mellan barn och föräldrar förändras med åldern, vilket kan tyckas över-
raskande då människan i den industrialiserade delen av världen i dag kan räkna med att åtmin-
stone dela ett halvt sekel tillsammans med sina föräldrar. Trommsdorffs anmärkning rör de 
studier som finns om människan i ett livsloppsperspektiv som hittills har fokuserat på indivi-
dens olika utvecklingsstadier, på livsövergångar och kriser samt på de biologiska, kognitiva, 
emotionella, och sociala förändringar som sker under en livstid. Föräldra- barnrelationen har 
kommit att studeras med utgångspunkt från barndomen och tonårstiden, eller kring det vuxna 
barnet omvårdnad om dess åldrande föräldrar, och idag vet man fortfarande relativt litet om 
hur anknytningen och den senare relationen till föräldrarna påverkar individen under hennes 
liv som vuxen. 

  Även Shemmings (2006) menar i sin rapport att forskare inom anknytningteorin har bortsett 
från ett livsloppsperspektiv, men säger samtidigt att detta är någonting som alltmer börjar 
uppmärksammas. Särskilt intressant är att det idag går att göra studier med vuxna som själva 
var barn då anknytningsteorin först gjorde sig gällande, för att undersöka deras anknytnings-
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strategier. Rapporten bygger på en kvantitativ studie, vilken beaktar anknytningen ur det vux-
na barnets perspektiv. Syftet med enkätundersökningen har varit att undersöka hur de vuxna 
barnens anknytningsstrategier och deras inre representationer av föräldrarna har sett ut eller 
förändrats sedan de själva blivit vuxna. Resultaten har kunnat påvisa att senare relationer mel-
lan det vuxna barnet och dess föräldrar inte bara kan vara en bidragande orsak till stress och 
konflikter i familjen, utan att de även startar olika typer av anknytningsstrategier hos de båda 
parterna samtidigt. Shemmings menar att det skapar flera intressanta följdfrågor kring an-
knytningsteoretiskt perspektiv, bland annat rörande hur och i vilken utsträckning som anknyt-
ningsstrategier överförs mellan generationerna i en familj.  

3.4. Barns deltagande i jordbruket och framtida yrkesval 

Wiley, Bogg & Ho (2005) har genomfört en enkätstudie med 47 barn i åldrarna 7-12 år i syfte 
att utforska vilka socialisationsfaktorer inom jordbruksfamiljerna som påverkade barnens pla-
ner på att i vuxen ålder ta över gården. Man mätte bland annat hur mycket tid som barnen 
ägnade åt arbete (obetalt och betalt), barnens upplevelse av relationen till föräldrarna och ifall 
fadern önskade att något av barnen skulle ta över. Barnen fick själva uppskatta hur mycket tid 
per dag som de ägnade åt lant- eller hushållsarbete. Kvaliteten i relationen mättes bland annat 
i hur ofta barnen upplevde att de hade roligt tillsammans med föräldrarna och om de kunde 
prata med dem om sådant som var viktigt.  Man undersökte också om det hade någon betydel-
se för barnen ifall föräldrarna öppet visade sin oro för gårdens ekonomi.  

  Studien visar bland annat att de som har en positiv relation till sina föräldrar i högre grad 
kunde tänka sig att arbeta inom jordbruket som vuxna än de som upplevde att de hade en mer 
distanserad relation till föräldrarna. Studiens resultat visar att de tre främsta påverkansfakto-
rerna för barnens framtidsplaner att bli jordbrukare är att de arbetar mycket (minst två timmar 
per dag) över hela året, har en god relation till föräldrarna och att föräldrarna öppet visar sin 
oro över ekonomin. Däremot var barnens planer på att bli jordbrukare som vuxna inte beroen-
de av faderns önskan att något av barnen skulle ta över. Studien styrker därmed tidigare studi-
er som visat att det är viktigt för lantbrukare med en tidig socialisation in i arbetet. Denna 
studie visar också på att anknytningen är en viktig socialisationsfaktor för lantbruksbarn.   
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4. Teoretiska perspektiv 
Begreppet socialisation syftar på de processer där barnet förses med färdigheter, sociala ko-
der, språk, normer och värderingar. Socialisationen har ett pragmatiskt uppdrag; att förse per-
sonen med nödvändig kompetens för ett självständigt handlande i den kulturella kontext där 
han eller hon befinner sig (Maccoby, 2007, s. 13). Socialisationen överför kunskaper och erfa-
renheter generationer emellan. Så fortlever en kultur generation efter generation. Detta behö-
ver inte innebära att en kultur inte genomgår förändringar. Adaptern kan välja bort vissa bete-
enden för andra som verkar mer relevanta, vilket sker i grupper som socialiserats till att göra 
rationella förändringar. Men den socialisation som äger rum under barndomen är den som 
sätter djupast spår hos individen även i vuxen ålder. Det sker när vi hamnar i en miljö med 
nya sociala mönster (Ibid., s. 13f). 

  I vår uppsats gör vi antagandet att en förståelse för socialisationsprocessen kräver en multi-
dimensionell analys. För att nå fram till en förståelse för processen har vi valt att analysera 
vårt empiriska material genom socialkonstruktivism, psykodynamisk teori, anknytningsteori 
och kognitiv teori. Vi ser hur dessa teorier hakar i varandra och kan användas för att öka för-
ståelsen av socialisationens komplexitet. Vi gör antagandet att typen av anknytning kommer 
att påverka introjektionen av den generaliserade andre. Anknytningen kan också komma att 
påverka konstruktionen av det egna jaget och därför även vårt handlingsutrymme. Konstruk-
tioner kan ses som kognitiva processer med förklaringsstil som en viktig faktor. Dessa inter-
personella och intrapersonella processer äger rum i den kontext individen befinner sig och vi 
ser det därför som nödvändigt att tillföra analysen en kulturell kontext. 

4.1. Socialkonstruktivism 

De socialkonstruktivistiska teorierna fokuserar på språk och samspel, och beskriver jaget som 
en konstruktion. Man menar att jaget, och upplevelsen av jaget är beroende av den sociala och 
kulturella kontext vi befinner oss i. I den bemärkelsen är människan föränderlig och kontextu-
ell, inte enskild och självständig (Wetherell & Maybin, 1998, s. 259). Centrala teman är öm-
sesidighet/socialt samspel och gemensamma handlingar. Personligheten skapas i ett fält av 
innebörder och praxis, till exempel representationer av en ”vanlig människa”, normalitet, eller 
vad som uppfattas som naturligt. Viktiga beståndsdelar i konstruktionismen är kulturell kon-
text och diskurs (Ibid., s. 254ff).  

4.1.1. Kultur och socialisation 

Enligt socialkonstruktionisterna är människans jagupplevelse beroende av det sociala och 
kulturella sammanhang som vi lever i. Man formas som social varelse från livets början, vi 
föds dock med individuella skillnader vad gäller temperament, läggning och inriktning. Dessa 
faktorer kommer att ha betydelse för hur vi kommer att formas i det sociala samspelet. Sam-
spelet sker i bägge led. Vi formas av vår sociala och kulturella kontext, men vi deltar samti-
digt i dess ständiga omformning. Kulturen är i sig provisorisk. Kulturen kan ses som ett sam-
spel där värderingar och åsikter ständigt skapas och förkastas, det pågår en ständig omför-
handling och konstruktion (Ibid., s. 256 ff.). Barnet är en viktig agent för både sin egen socia-
la konstruktion och som deltagare i en kontinuerlig konstruktion av kulturen. Identiteten pend-
lar mellan det sociala och det individuella.  
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Socialisationen startar redan när vi föds. Våra biologiska förutsättningar kommer att utvecklas 
och påverkas av den miljö vi växer upp i. Inom socialkonstruktivismen ser man språket som 
den viktigaste faktorn för socialisationen (Ibid., s. 279). 

4.1.2. Diskurs, språk och handling 

Wetherell & Maybin talar om identiteten som en diskursiv produkt frambringad av det sociala 
samspelet (Ibid., s. 258). Samtalet kan betraktas som det sociala samspelets viktigaste be-
ståndsdel. Människan för ständigt samtal – vanliga samtal, monologer, dialoger, vår inre be-
rättelse. Där ryms språk, symboler, berättelser, samtalsstilar. Detta påminner om det psykody-
namiska perspektivets tolkning av jaget som ”bebott” av personer som varit betydelsefulla för 
oss under barndomen.  

  I den diskursiva tolkningen av identiteten ligger en tolkning av språket. Alla språkliga ytt-
randen både säger något och gör något (Ibid., s. 275). Samtalet är en slags social förhandling. 
Mening är något som vi skapar tillsammans. Språket är kulturens medium.  

4.1.3. Herbert Mead och den generaliserade andre 

För vår studie av hur uppväxten format livsvalen ser vi Meads teorier som viktiga. Han var 
intresserad av att studera hur det lilla barnet förvärvar förmågan att ta andras roller och kunna 
ta efter andra människors perspektiv (Ibid., s.281f). Enligt honom sker detta i en utveckling i 
tre faser; förberedelsefas, lekfas och spelfas. Varje fas formas av andras roller och attityder. 
Under förberedelsefasen drivs barnet av grundläggande instinkter och drifter, men lär sig vis-
sa beteendesekvenser. Under lekfasen kommer barnet att prova andras roller och temporärt 
överta andras perspektiv. Bland annat kommer barnet att prova attityder som vänts mot det 
själv. I den sista fasen, spelfasen, kommer barnet att kunna organisera flera roller som riktas 
mot barnet, och även vara medvetet om förhållandet mellan andra människors uppfattningar 
och attityder (Ibid., s. 281). 

  Barnets sociala värld vidgas och till slut kan barnet organisera de attityder och perspektiv 
som finns i den sociala grupp som det tillhör. Denna sociala grupp tillhör en ”generaliserad 
andre”. Denne generaliserade andre blir en viktig faktor när det gäller internaliserad kontroll. 
När barnet ställs inför svåra frågor om vilket beteende man skall välja, kan barnet välja att ta 
den generaliserade andres roll. Detta sker i medvetandet som en dialog mellan det Mead kal-
lade för ”I” och ”me”. ”I” står för det intuitiva subjektet och ”me” står för internaliserade atti-
tyder från andra människor (Ibid., s. 282f).        

4.2. Psykodynamisk teori 

Med hjälp av den psykodynamiska teorin kan vi hitta redskap för att förstå den subjektiva 
verkligheten. Utgångspunkten för teorin är det individualistiska perspektivet. Den individuella 
förklaringen eller sökandet efter sanning, går alltid före det generella (Thomas, 1998, s. 305). 
Dessa egenskaper passar väl syftet med vår studie där vi inte söker efter generella förklaring-
ar, utan vill söka efter intervjupersonernas subjektiva upplevelser.  

  Det finns en motsättning mot de övriga perspektiven som vi använder, eftersom medvetandet 
enligt den psykodynamiska skolan är underkastat det omedvetna (Ibid., s. 305).  I det psyko-
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dynamiska perspektivet betonar man emellertid de första levnadsårens betydelse för jagets 
utveckling (Ibid., s. 307).  

4.2.1. Objektrelationsteori och introjektion 

Payne menar att ett viktigt drag i vår personlighet är hur jaget hanterar konflikter, och kopplar 
samman psykoanalysens personlighetsteori (detet, jaget och överjaget) med senare tids foku-
sering på jagpsykologin och objektsrelationsteorin. De senare teorierna visar att yngre barn 
har en förmåga att hantera yttervärldens objektrelationer (Payne, 2002, s. 113f). Våra sociala 
skyldigheter och det sociala ansvaret gentemot våra närmaste och den närliggande omgiv-
ningen kan ge upphov till konflikter och ångest. Ångesten kan i sin tur ge upphov till att vi 
använder oss av olika strategier och försvarsmekanismer (Ibid., s. 114). Här tycks rationaliser-
ingen som strategi vara särskilt intressant för vår studie, då acceptabla motiv bakom vissa 
handlingar formuleras medan de verkliga motiven inte accepteras och trängs bort. 

  För vår problemställning är även introjektionen intressant. Det psykodynamiska synsättet 
menar att vårt inre är laddat med emotionella konstruktioner av yttervärlden. Jaget befolkas av 
internaliserade egna upplevelser av andra människor och relationer. Dessa byggklossar i den 
inre världen kallas för introjektioner (Thomas, 1998, s. 314). Barnets första tid bildar de inre 
objekt som kommer att skapa individens psykiska verklighet. De inre objekten är ”andra per-
soner”, och är versioner av viktiga individer i barnets närhet. Dessa ikoner bär vi med oss 
genom livet och bildar inte bara en mall för hur man relaterar till andra, utan utgör även råma-
terialet för vår jagutveckling (Ibid., s. 315).  

4.3. Anknytningsteori 

Anknytningsteorin, som utgör en del av det psykodynamiska perspektivet, avser att förklara 
den process under vilken den psykologiska relationen mellan barnet och dess närmaste vårda-
re växer fram. Bland andra, beskriver Nilsson (1996, s. 63) och Stern (1990, s. 132) att en 
känslomässig bindning till andra människor är en förutsättning för internalisering och sociali-
sation. I anknytningsteorin betonas det ömsesidiga samspelet och på hur barnet upplever sig 
bli bemött i relation till andra (Bowlby, 1994, s. 28). Anknytningen utgör en viktig förklar-
ingsgrund när det gäller att förstå hur och varför föräldrars beteenden har påverkat barnet.  

4.3.1. Anknytning under barndomen  

Teorin beskriver hur anknytningen i samspelet mellan barnet och dess närstående utvecklas 
till mentala representationer, så kallade ”inre arbetsmodeller”, hos barnet. Det lilla barnet blir 
på så sätt tidigt präglat av sina omvårdare, som förväntas erbjuda skydd, tröst och stöd. Ge-
nom att anknytningsprocessen tydligt bidrar till personlighetsutvecklingen får den därigenom 
betydelse för människan under hela hennes levnad (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 
Mothander, 2006, s.13). Till en början sker kommunikationen mellan barnet och föräldrarna 
genom emotionella uttryck, som senare kompletteras med språket. Den emotionella kommu-
nikationen kvarstår emellertid som ett viktigt inslag i de intima relationerna längre fram i livet 
(Bowlby, 1994, s. 151).  

  Det är anknytningspersonen som utgör basen för hur barnets inre arbetsmodeller ska utveck-
las, vilket innebär att det värde som barnet upplever att det själv och dess vardagliga beteende 
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har i anknytningspersonens ögon kommer att påverka hur det ser sig själv i förhållande till 
andra. I de fall där samspelet mellan barnet och dess närmaste vårdare inte präglas av lyhörd-
het och förutsägbarhet, löper barnet stor risk att utveckla en otrygg anknytning med olika 
känslomässiga och sociala svårigheter till följd (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003, s.117ff). 
Det är viktigt att påpeka att även om anknytningssystemet är verksamt under hela vår levnad, 
så aktiveras det först i hot om fara (Broberg et al, 2006, s. 311).   

  Även om anknytningen under barndomen spelar en stor roll för vår personlighetsutveckling 
och de mönster som en gång bildats ofta kvarstår, menade Bowlby att det behöver inte alltid 
vara fallet. I anknytningsteorin talar man om barns så kallade utvecklingsspår, som barnet har 
en uppsättning av redan vid födseln och som är potentiellt öppna. Det spår som barnet sedan 
kommer att följa, avgörs stund för stund av interaktionen mellan barnet, och senare den vuxna 
människan, sådan hon faktiskt är och den miljö som hon för tillfället vistas i (Bowlby, 1994, 
s. 168). Här kan man fästa vikt vid begreppen tillgänglighet och acceptans i relationen (Bro-
berg et al, 2006, s. 236). Förändringar i vår omgivande miljö kräver emellertid att våra ar-
betsmodeller uppdateras. Den tydligaste grunden för uppdatering är barnets kognitiva och 
motoriska mognad samt den senare tonåringens känslomässiga, kognitiva och beteendemässi-
ga transformering i relation till förändringar i omvårdnaden (Ibid., s.134, 240).  

4.3.2. Anknytning i ett livsloppsperspektiv 

De tidiga relationserfarenheterna färgar emellertid bilden av vad vi som individer kan förvän-
ta oss av socialt samspel. Risken finns att vårt beteende framkallar reaktioner som bekräftar 
våra förväntningar från omgivningen. Broberg et al menar att ”den reflekterande förmågan 
under tonåren möjliggör ett slags bokslut över barndomen” och att individen först under ton-
årstiden kan ta ansvar för sitt fortsatta liv trots de personliga och känslomässiga erfarenheter 
som kommit att prägla uppväxten (Ibid., s. 325).  

  Den fria viljan hos den vuxne möjliggör därför att han eller hon kan bryta sig ur sin tidigare 
utvecklingslinje. Även andra anknytningsteoretiska relationer gör sig gällande i vuxenlivet. 
Bland annat har Ainsworth diskuterat huruvida förhållandet till mor- eller farföräldrar, andra 
nära släktingar, äldre syskon, förskolepersonal eller motsvarande, nära vänner, psykoterapeu-
ten eller Gud skulle kunna fylla en substituerande funktion när de primära anknytningsperso-
nerna av olika anledningar är eller har varit otillgängliga (Ibid., s.281). Det är främst i ett livs-
loppsperspektiv som anknytningen är intressant för vår studie, eftersom vi tror att relationen 
till framför allt våra föräldrar kan komma att påverka oss i våra senare livsval.  

4.4. Kognitiv teori 

Tankar och minnen är avgörande faktorer för människan. De kognitiva teorierna försöker för-
klara dessa och vilken inverkan de har i våra liv. Den teori som vi har valt att belysa kan sägas 
befinna sig i ett gränsland mellan kognitiv teori och existentialism, nämligen George Kellys 
teori om personliga konstruktioner.  

4.4.1. Attribution 

Människan reagerar olika på olika situationer, vilket har att göra med i vilken utsträckning 
som hon har förmåga att generalisera från en situation till en annan. Med attributionsstil me-
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nas en individs tendens att aktualisera vissa typer av förklaringar framför andra inför de olika 
situationerna (Lalljee, 1998, s. 140). Man har i experiment påvisat att attributionen (även kal-
lad förklaringsstilen) har en tydlig koppling till känslolivet. En viss typ av attribution är till 
exempel mer vanligt förekommande hos personer som lider av depression (Ibid., s. 143). In-
tressant för vår studie är att skillnaderna i attribution/förklaringsstil troligen beror på sociali-
sationen (Ibid., s. 146). Barn tenderar att ta efter den förklaringsstil som den primära omvård-
nadspersonen har (i vår studie gäller detta främst mödrarna). 

4.4.2. George Kelly och personliga konstruktioner 

I vår studie av socialisationsprocessen är George Kellys teori kring medvetandet väsentliga. 
Hans fokus låg på att utforska på vilket sätt vi uppfattar och tolkar våra livserfarenheter, och 
skapade en teori kring personligheten och hur den formas. Kellys vetenskapsfilosofiska ut-
gångspunkt var konstruktiv alternativism. Denna teori antog att alla våra tolkningar av världen 
är möjliga att ompröva och omtolka. Vi har alltså en ständig tillgång på alternativ till vår för-
ståelse. Inom praktisk filosofi är detta också en uppmaning till individen. Ingenting är heligt 
eller absolut sant, allt är möjligt att omvärdera och tolka på nytt. Enligt Kelly finns objektiva 
fakta, men de uppfattas på olika sätt hos olika personer. Fakta och händelser finns bara i män-
niskans medvetande och det finns många olika sätt att konstruera dem på. Varje händelse eller 
fakta kan få en mängd olika betydelser beroende på vilket perspektiv man tar. Verkligheten är 
den verklighet som vi konstruerar. Därför är heller inte vårt handlande, våra val determinera-
de. Det finns alltid alternativa möjligheter. Dessa begränsas endast av våra kunskaper som ger 
oss förmågan att se dem. Kelly menade att varje människa är en slags vetenskapsman som 
formulerar en hypotes kring sitt liv, och att vi försöker väga in vad som verkar vara rimligt 
och trovärdigt i våra tolkningar. Vi vill också kunna göra förutsägelser om framtiden (Hjelle 
& Ziegler, 1992, s. 393ff).  

  Det centrala begreppet i Kellys teori är personliga konstruktioner. Hur vi kategoriserar och 
benämner världen kommer att vara avgörande i vår konstruktion av vår förståelse. Enligt Kel-
ly är detta en omedveten process för de flesta av oss (Stevens, 1996, s. 178ff). Genom att ana-
lysera en persons konstruktioner kan man få en bild av dennes beteende och hur individen 
attribuerar till omvärlden. Kelly hävdar också att våra känslor färgas av hur vi konstruerar 
verkligheten. När bärande konstruktioner i vårt medvetande ifrågasätts kan detta väcka ångest. 
Vi tänker oss att denna teori är viktig för att förstå socialisationens verkningspotential i oss. 
Den visar också på att vi har ett fritt handlingsutrymme i att konstruera vårt jag som paradox-
alt nog kan upplevas vara determinerat genom vår socialisation i barndomen. Under barndo-
men kan individen ha försetts med en begränsad perspektivrepertoar, som kommer att förut-
säga framtida ”fria” val. Vi ser socialisation som en form av begränsning.  
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5. Resultat 

5.1. Inledning 

I syfte att ge läsaren nödvändig bakgrundsinformation om respondenternas uppväxt och nuva-
rande livssituation inleds kapitlet med en kort beskrivning av samtliga intervjupersoner. I re-
sultatdelen redovisas sedan citat från intervjupersonerna tematiskt (se nedan). Varje deltema 
inleds med en kort ingress kring valt tema och sedan presenteras de citat som bäst besvarar 
studiens frågeställning. I slutet av varje tema görs en delanalys utifrån de valda teorierna. Te-
maindelningen har sett ut som följande: 

 

• TEMA 1 – ”Familjen” 
 

• TEMA 2 – ”Relationer” 
 

• TEMA 3 – ”Arbete” 
 

• TEMA 4 – ”Frikyrkan” 
 

• TEMA 5 – ”Livsval” 

5.2. Presentation av intervjupersonerna 

Klara: 32 årig kvinna, sambo, bor i Stockholms innerstad, är beteendevetare. Hon har tre 
syskon. Familjen var tidigare med i Missionskyrkan, men tillhör idag Svenska Kyrkan. 
Kommer från en mindre by utanför en större stad i mellan Sverige, där familjen drev ett små-
skaligt jordbruk. Gården har funnits i familjens ägo i flera generationer, men såldes för ca 
femton år sedan.  

Ellen: 31 årig kvinna, lever ensam i en storstad, är agronom och håller för närvarande på att 
doktorera på grödor. Hon har tre syskon. Har rest och vistats mycket utomlands, framför allt i 
Latinamerika. Familjen tillhör Baptistkyrkan, som Ellen lämnade under gymnasietiden. Växte 
upp utanför en mindre stad i Mellansverige, där familjen har ett jordbruk inriktat på främst 
mjölkproduktion. Gården har funnits i familjen i flera generationer och drivs idag av Ellens 
far.  

Kicki: 37 årig kvinna, sambo, två barn. Hon har en fil. kand. i psykologi, religion och idéhi-
storia och arbetar med personalfrågor på ett större företag. Flyttade från Stockholms innerstad 
för tre år sedan till en mindre gård, 3 mil utanför en liten tätort i mellan Sverige. Har skog, får 
och höns. Växte upp tillsammans med två bröder på en mindre gård utanför en mellanstor stad 
i södra Sverige. Gården arrenderades av fadern, fram till mitten av 90-talet. Fadern är uppväxt 
inom ett storjordbruk, som ärvdes av en bror. Familjen tillhörde Missionskyrkan under upp-
växtåren, vilken Kicki lämnade under gymnasietiden. 
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Majken: 44-årig kvinna, bor i villa utanför Stockholm tillsammans med sambo och två barn. 
Hon har nyligen återvänt till Sverige efter många år utomlands. Har bott i flera olika länder, 
mestadels i Australien. Under sitt vuxna liv har hon flyttat ca 30 gånger. Utbildad till sjukskö-
terska, har drivit eget företag och är sjukskriven sedan 11 år tillbaka. Hon är det femte barnet 
av sju syskon och växte upp på en mellanstor gård i södra Sverige. Gården drevs som ett fa-
miljejordbruk, och övertogs efter faderns död av den yngste sonen. Föräldrarna tog även hand 
om socialt utsatta personer. Familjen var medlemmar i Pingströrelsen, som Majken gick ur 
vid 16 års ålder, då hon också valde att flytta hemifrån.  

5.3. TEMA 1 – ”Familjen” 

Det är inom familjen som den starkaste socialisationen sker. Familjen står för relationer och 
social kontext under uppväxten. Familjen är även intressant då den markerar ett socialt och 
kulturellt förhållningssätt mot omvärlden.  

5.3.1. Intervjupersonernas minnen av atmosfären i hemmet 

Vi har valt att återge intervjupersonernas upplevelse av atmosfären i hemmet för att introduce-
ra läsaren till deras beskrivningar av uppväxtvillkoren. 

Klara: 

”Jag minns en känsla av gemenskap, som jag liksom kan tycka känns bra nu och som jag 
tror att jag uppskattade då också.” 

Ellen: 

”Man fick ofta klara mycket på egen hand och efter eget huvud.” 

Kicki: 

”Ja, jag tyckte att vi hade roligt och så /…/men jag ser det som att… min mamma var en 
ganska varm människa och det var tack vare henne som det var en varm atmosfär. Det var 
mycket barn som kom hem till oss.” 

Majken:  

”Det känns som att vi aldrig lärde känna varandra. Det var som att var och en av oss lev-
de i var sin bubbla, och så var alla de här bubblorna tillsammans. Vi delade väldigt lite, 
känslor, hur man mådde och så med varandra.” 

”Jag tyckte nog mest att det var jobbigt att vi var så många jämt. Och mamma hade ju 
svårt att hinna med. Jag tyckte att ’varför skall hon ha fler personer att ta hand om än sina 
sju barn?’. Det var väldigt mycket folk hemma hos oss.”  
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5.3.2. Familjens förhållningssätt mot omvärlden 

Vi tänker oss att intervjupersonernas minnen av familjens förhållningssätt mot omvärlden 
förmedlar en position och en diskurs i förhållande till omgivningen, och att detta också har 
varit en socialisationsfaktor att beakta.  

Klara:   

”Det finns en viktig grej med min uppväxt, som är att min mamma ändå kom från en annan 
miljö. Hon var lite avvikande och min farmor och farfar accepterade henne aldrig fullt ut, 
för de var bönder och då skulle man göra på ett speciellt sätt och min mamma gjorde inte 
det. Hon var annorlunda gentemot samhället och vi blev ju också någon form av hybrid – 
där mitt emellan liksom.” 

Ellen: 

”Jag kände ofta när jag var liten att mina föräldrar var väldigt försiktiga, alltså liksom 
skämdes för sig själva i mötet med andra. Som när vi åkte till kyrkan eller till andra… man 
kände ju hur mina föräldrar hade en väldigt stor respekt och att de kröp under direkt, att 
de ofta kände sig underlägsna på något vis.” 

Majken:  

”Jag har den bilden att bara man inte gjorde något som skadade deras rykte i bygden eller 
i församlingen så var det nog bra. Så fort man överskred den här gränsen som fanns, då 
var det ju inte alls bra, då kunde de inte hantera det. Så det var väldigt mycket smygandes 
och ljugande” 

5.3.3. Delanalys av TEMA 1 

I våra intervjupersoners berättelser träder det fram en komplex bild av hur de upplevt upp-
växtvillkoren inom familjen. Familjen och den omgivande miljön har generellt ett stort infly-
tande på barnets utveckling (Broberg et al, 2006, s. 311).  

  Både Klara och Kicki beskriver att de upplevt varm gemenskap i hemmet, medan Ellen och 
Majken förmedlar att de fått klara sig mycket själva trots att de haft andra i sin närhet. Käns-
lan av gemenskap har enligt det socialkonstruktivistiska synsättet emellertid sin grund i den 
sociala världen och det är därför svårt att se längre än vad vår kollektiva berättelse visar (We-
teherell & Maybin, 1998, s. 300). Det finns många olika sätt att konstruera vår verklighet, 
eftersom de objektiva fakta som finns uppfattas olika av olika personer (Stevens, 1998, s. 
178ff). Vi tror därför att oavsett hur intervjupersonerna har uppfattat att atmosfären i hemmet 
varit under uppväxten, så har deras upplevelse av familjens förhållningssätt till varandra och 
omvärlden kommit att utgöra en grund för deras fortsatta utveckling.  

  Alla kvinnorna, utom Kicki, beskriver på olika sätt att de som barn uppfattat att ett avvikan-
de från omgivningens gängse normer innebär ett gränsöverskridande. Klara och Majken för-
medlar att det har funnits krav på att man ska vara på ett speciellt sätt för att bli accepterad av 
andra. Enligt utsagorna har kvinnorna under uppväxten presenterats för vissa normer och vär-
deringar som indikerat vilket beteende som varit önskvärt inom och utanför familjens kontext. 
Dessa attityder tycks sedan ha organiserats i deras medvetande genom internalisering (Bro-
berg et al, 2006, s. 133, Payne, 2002, s. 111ff, Wetherell & Maybin, 1998, s. 282f). Vi tänker 
oss att upplevelsen av förväntningar från familj och andra i intervjupersonernas omgivning 
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gällande att inte vara avvikande, har påverkat deras egen föreställning om hur man ska bete 
sig och vara för att bli accepterad som person. Klara beskriver också att det varit hennes 
mamma som har avvikit från jordbrukets kontext. Detta tolkar vi som att moderns handlande 
har inneburit ett utökande av den repertoaren av personliga konstruktioner som intervjuperso-
nen har presenterats för under sin uppväxt, eftersom hon har kunnat förmedla ett annat för-
hållningssätt till omvärlden (Stevens, 1998, s. 179).  

5.4. TEMA 2 – ”Relationer” 

Inom familjen utgör relationerna mellan familjemedlemmarna ett viktigt element, som påvisar 
bland annat närhet, tillit och förtroende. Relationerna kan även innebära förväntningar och 
ibland uttalade eller outtalade krav på anpassning och acceptans av de traditioner och normer 
som finns inom familjen. Det är i relationerna till föräldrarna som grunden till vårt framtida 
sociala samspel läggs. 

5.4.1. Minnen av relationen till fadern 

Vi har valt att låta intervjupersonerna beskriva sina minnen av relationen till fadern för att 
kunna utläsa deras upplevda närhet till honom.  

Klara:  

”Mitt barndomsminne av min pappa… ibland så känner jag att jag inte har något och det 
tror jag är för att han var en man som liksom hade jättemycket ansvar på sina axlar, och 
som arbetade från klockan sex på morgonen till liksom åtta-nio på kvällen varje dag, 
veckan runt. Han var verkligen jordbrukare på alla sätt. Han hade aldrig några konversa-
tioner med mig, han lekte inte med mig.” 

Ellen:  

”Jag och min pappa var på något vis ganska nära ändå, tycker jag. Jag tyckte att han för-
stod mig någon gång där i 13-14 års åldern. Alltså, vi bråkade väldigt mycket och han 
tyckte nog inte att han förstod mig sådär.” 

Kicki:  

”/…/ jag har alltid, från det att jag var liten, varit på pappas sida. Och jag tänker att det 
beror på att mamma alltid har varit den starkare av dem två. Hon har alltid varit mer dri-
vande, varit den som klarat av grejer bättre. Pappa är ju depressiv också. /…/ Förut har 
jag känt att pappa inte har så mycket kvaliteter, när han gnällde jämt, men han berättade 
mycket sagor för oss. Han nattade oss ofta och då berättade han. Han var väldigt bra på 
att hitta på sagor/…/ så det var nog den kontakten.” 

Majken: 

”Jag kan inte säga att jag haft någon relation till min pappa. Jag har inga minnen av att vi 
ens har varit själva tillsammans i fem, tio minuter. Jag har aldrig pratat med min far… 
Han var väldigt mycket med i olika styrelser, så jag var hans skrivhjälp i många år, och då 
hade vi ju lite kontakt på den nivån. Men aldrig att vi har haft en personlig kontakt eller 
umgåtts. /…/ Men jag har inga minnen av att jag till exempel suttit i hans knä. Jag minns 
inga kramar eller någon fysisk kontakt.” 
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5.4.2. Minnen av relationen till modern 

Vi har valt att låta intervjupersonerna beskriva sina minnen av relationen till modern för att 
kunna utläsa deras upplevda närhet till henne.  

Klara: 

”Min mamma har haft diskussioner med oss kring moral och etik /…/. Men sen så tror jag 
att vi har ju varit rätt självständiga, vi har inte haft människor som har pratat väldigt 
mycket med oss… och framförallt så, min mamma har gjort det till viss del men inte pappa 
alls nästan.” 

Ellen: 

 ”/…/ och ett tag var det som att jag kände mig som en mamma för henne, och sen har hon 
kommit ifatt.” 

Kicki:  

”Mamma är alltid den som jag har pratat mest med. Och jag kommer ihåg när jag skulle 
göra läxorna, så hjälpte hon till med läxorna. /…/ Vi har alltid haft bra kontakt.” 

Majken:  

”Jag har aldrig haft en bra relation till varken min mamma eller min pappa. /…/ Jag har 
inte haft bättre kontakt med henne (modern), men vi har ändå umgåtts mer genom att jag 
har gjort saker med henne. Men jag kände inte att jag kunde vända mig till henne. /…/ Jag 
känner inte att jag har stått henne nära någon gång. /…/ Jag har inga minnen av att jag 
har gjort mysiga saker tillsammans heller. Enkla saker, suttit och läst, gått och badat och 
suttit på en filt tillsammans. Jag har inga sådana minnen.” 

5.4.3. Minnen av relationer till andra 

Intervjupersonerna har även fått beskriva sina relationer till andra, eftersom vi tror att andra 
viktiga personer i barnets närhet också har påverkat uppväxtmiljön och den socialisering som 
skett under barndomen. 

Klara: 

”Jag är uppvuxen med en extra vuxen, för farfar var hemma hos oss varje dag ända tills 
han i princip blev jättesjuk. Han var där från tidig morgon till sena kväll varje dag och 
farmor var också ganska mycket där… men mest farfar. /…/ Sen var det så att vi var två 
familjer som bodde ganska nära varandra, som var nästan som en familj kan man säga för 
vi hade inte så många grannar. Dom hade tre barn och i ungefär samma åldrar som vi och 
vi är fortfarande idag som syskon.” 

Ellen: 

”Vi bodde på tillsammans på gården med min farbror och hans familj, farmor och farfar… 
även mormor var med en hel del.” 

”Min första vän hade jag typ när jag var sexton-sjutton år.” 

 

 29



Kicki: 

”Nu när jag tänker också, det var ju väldigt positivt att mamma var hemma också. Det var 
en trygghet. /…/ Så det var en ganska trygg värld. Det fanns vuxna som man kunde lita på, 
och inte vara rädda för.” 

”/…/ jag hade en faster som tyckte väldigt mycket om mig.” 

”Liksom ofta låg man i morfars och mormors sängar och det kunde alla vuxna göra. Gå 
och lägga sig lite där och ligga och prata /…/ och det var mycket skratt, en väldigt varm 
atmosfär.” 

”Jag hade ju en granne som hette X, och hon och jag vi lekte jämt.” 

Majken: 

”Jag hade en nära relation till min kusin, men vi var ju kompisar. Vi var jämngamla. Men 
det fanns ingen vuxen släkting som var viktig för mig.” 

”Jag hade ibland någon kompis. Annars var jag mycket själv.” 

5.4.4. Delanalys av TEMA 2 

Utsagorna ovan beskriver hur våra intervjupersoner har upplevt närheten i relationerna under 
uppväxten och ger en bild av en familjegemenskap till stor del präglad av de arbetsmässiga 
förhållandena på gården.  

  Klara beskriver att på grund av faderns ansvarsbörda har hon upplevt att modern fått ett stör-
re utrymme i relationen till henne och syskonen. Ellen uttalar en viss närhet till sina föräldrar 
och att de kommit varandra närmare under hennes tonår. Kicki beskriver att hon haft en bra 
relation till mamman och en mer komplex relation till pappan. Relationen till pappan har del-
vis präglats av att han lidit av depressionssjukdom. Dessa tre har även beskrivit att de haft 
nära relationer till andra vuxna i sin omgivning. Enligt en anknytningsteoretisk tolkning av 
relationerna kan det innebära en känsla av att vara förstådd av den andre. Ett nyckelord i 
sammanhanget är begreppet tillgänglighet, i bemärkelsen att någon funnits till hands för inter-
vjupersonerna under uppväxten (Broberg et al, 2006, s. 235f). På så sätt har grunden för deras 
jag byggts upp redan under de första levnadsåren genom samspelet med de huvudsakliga om-
sorgspersonerna (Ibid., s.13, Thomas, 1998, s. 307). Vi tolkar utsagorna som att den av föräld-
rarna som intervjupersonen upplevt sig haft en närmare relation till genom en vardaglig inter-
aktion i hemmet och/eller på gården, i högre grad också har kunnat påverka hennes världsbild 
genom att de utgjort den modell efter vilken hon har utvecklat sin inre arbetsmodell.   

  För Majken är frånvaron av en nära vuxenrelation påtaglig och beskriver att den kontakt som 
har funnits har varit av starkt arbetsmässig karaktär. Hon uttrycker i sina uttalanden en avsak-
nad av möjlighet att anförtro sig till föräldrarna, både på ett fysiskt och på ett emotionellt 
plan. Vi tänker oss att föräldrarna genom det gemensamma arbetet i hemmet och på gården 
ändå har kunnat förmedla sitt förhållningssätt till sysslorna och att dessa attityder internalise-
rats i hennes medvetande genom imitation av föräldrarna.   

  Samtliga beskriver att de åtminstone i perioder haft nära kamrater, även om Ellen uttrycker 
att hon utvecklat vänskapsrelationer först i senare tonåren. Klara och Kicki beskriver att 
grannbarnen stått dem särskilt nära. Generellt sett, behöver alla människor under uppväxten 
ha tillgång till äldre barn och andra vuxna i sin omgivning för att kunna utvecklas till socialt 
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fungerande medborgare i samhället (Broberg et al, 2006, s. 311). Vi tror att även dessa rela-
tioner har haft betydelse för hur intervjupersonerna har uppfattat sin uppväxt, eftersom de har 
stått för en vidgning av repertoaren av personliga konstruktioner (Stevens, 1998, s. 179).   

5.5. TEMA 3 – ”Arbete” 

Vi tänker oss att en speciell socialisationsagent inom lantbruksfamiljen är ”arbetet”. Arbetet 
förmedlar en tradition (genom i dessa fall fäderna som ärvt kunskaperna), en diskurs, färdig-
heter och värderingar. Inom socialisationsteorierna talar man om att de dagliga rutinerna är de 
starkaste socialisationsfaktorerna. För dessa barn har arbete och deltagande i arbetet varit en 
daglig rutin. 

5.5.1. Föräldrarnas diskurs gällande arbetet 

Det framgår av intervjun att arbetet varit en livsstil. Arbete i form av kroppsarbete som delas 
mellan alla medlemmar har varit ett bärande inslag i familjerna. Arbetet verkar också ha haft 
ett livsfilosofiskt inslag och har tillmätts ett mycket högt värde av föräldrarna. 

Klara:  

”Både min mamma och min pappa är ju ’arbetare’ så det finns ju ett värde och man är 
duktig om man jobbar. Det finns ju en självklarhet i det och det handlar om att göra rätt 
för sig.”  

Ellen:  

”Eftersom ’livet är jobbet och jobbet är livet’ så hade mina föräldrar väldigt få vänner. 
/…/ Det var också självklart att alla skulle göra sitt, att arbetet måste bli klart. Det kunde 
ju inte vänta.” 

Kicki:  

”Jag kan tycka att det var lite så att man skulle jobba och vara snäll och duktig.”  

”/…/  min pappas devis under hela livet har ju varit att man skall lida. Så om man gnällde 
eller så, så tyckte han att ’man skall lida i livet, det får du lära dig, det är enkelt’. Så att 
det skulle man göra. Så vi var ju med på alla höskördar och tog in hö. Och flyghavre 
plockade vi i det oändliga.” 

Majken:  

”Jag växte ju upp i en miljö där det var väldigt lite nöje och väldigt mycket jobb. Och för 
att vara duktig så skulle man producera.” 

”Hon skötte ju allt, allt som görs inne i huset, som maten, det skötte ju mamma. Men hon 
var ju även ute och skötte pappas sysslor. Så hon jobbade ju väldigt mycket alltid. /…/ 
Pappa skötte lantbruket och skogen. Ja där var det han som styrde och ställde.” 

5.5.2. Intervjupersonernas deltagande i arbetet som barn 

Intervjupersonerna berättar om det sätt på vilket de deltog i arbetet som barn. Vi har valt att 
återge deras minnen av sitt eget deltagande i arbetet, eftersom arbetsuppgifterna i hög ut-
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sträckning har präglat uppväxten. Hög frekvens på arbetet har inneburit att det haft en stor 
betydelse som socialisationsfaktor. Samtliga intervjupersoner har börjat hjälpa till vid fem- till 
sex års ålder.  

Klara: 

”Min yngsta syster och jag var ju mycket inomhus och hjälpte mamma, men sen var det ju 
alltid, var det liksom skörd eller att man skulle hässja hö eller var det att det skulle plockas 
potatis, sten eller flyghavre… alla såna saker, då var ju alla tvungna att vara med. Jag 
tror inte att jag tyckte att det var speciellt roligt. /…/ Men sen så tror jag faktiskt att jag 
ansågs vara annorlunda ganska tidigt. Alla mina syskon tyckte att det var jättekul att vara 
med djuren och det tyckte inte jag. Jag tror att dom tog lite hänsyn till det, att man förstod 
att jag var den som hade läshuvud i familjen.”  

Ellen: 

”Jag tror att jag har varit med i arbetet nästan så länge som jag kan minnas. Men sen var 
det ju mycket ansvar och det blev mer när man blev äldre. Jag minns att mamma ibland 
kunde försöka låta en slippa lite grann, då sa hon att man var tvungen att hjälpa till med 
städningen eller något, för att man skulle slippa arbetet någon gång. Men då fick jag ändå 
städa.” 

”Jag visste ingenting annat förrän sen när jag började skolan eller först när jag blev ännu 
äldre som jag kunde se att det inte var likadant för alla, det trodde man ju innan dess lik-
som, att alla andra hade det som man själv.”   

Kicki: 

”Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte att jag var duktig, sådär på grejer. Speciellt i skogen 
då kommer jag ihåg att jag tänkte att nu skall jag ta i och kämpa. /…/  Jag tror inte att jag 
tänkte så mycket på det då, men sedan så märkte man ju att det var skillnad, när man bör-
jade skolan då såg man ju att mina kompisar jobbade ju inte på samma vis då. Då vet jag 
att jag tänkte ’varför skall vi jobba med det här?’.  Eller det var väl när man förstod att 
’ha det såhär är inte det enda sättet man kan ha det på’. Men jag kommer inte ihåg att jag 
tyckte att det var väldigt hemskt. Det var ibland på helgerna så skulle vi sköta om lagår-
den, och det tyckte jag var jobbigt. Då skulle man gå upp tidigt på sin lördag och ta fram 
mat till djuren /…/ Det kan jag minnas att jag tyckte var orättvist.”  

Majken:  

”Jag tror aldrig att vi blev tvingade att hjälpa till, det var mer… Jag har alltid känt att jag 
borde, jag skulle, ’mamma behöver hjälp’. Så det har alltid varit en svår balans för mig. 
’Jag borde hjälpa till, men jag vill leka’. Lite dåligt samvete vad man än gjorde. /…/ Jag 
har nog alltid tyckt väldigt synd om mamma, att hon hade så mycket att göra. Och jag ville 
gärna underlätta för henne. Men samtidigt så… det är inte min grej att vara huslig. Och 
jag trivdes inte på landet. Det var inte jag. Så jag försökte ju hjälpa till mycket, men jag 
var nog väldigt rastlös som liten. Jag tyckte att det var tråkigt, jag tyckte att det var fruk-
tansvärt tråkigt.” 

 ”Jag tror att pappa var svårare att arbeta med. Jag tror att mamma tillät oss mer att vara 
barn. Jag tror att min syster och jag hade det lättare, vi var inte tvingade. Killarna skulle 
hjälpa till, det var mer ett tvång. /…/ Jag har ingen klar bild av vad de gjorde, det var så 
uppdelat.” 
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5.5.3. Intervjupersonernas tankar gällande arbetets påverkan 

Vi har valt att återge intervjupersonernas tankar gällande hur det tidiga deltagandet i arbetet 
har påverkat dem, för att kunna beskriva i vilken utsträckning som den rådande diskursen i 
hemmet har socialiserats in i deras medvetande. Vi tror att arbetet har inneburit någonting mer 
än konkreta sysslor. Förhållningssättet till arbetet verkar ha följt med i vuxen ålder.  

Klara:  

”Alla vi syskon har haft extraarbeten sen vi var 12-13 år och vi har haft mängder av arbe-
ten. Och vi har alltid varit väldigt uppskattade för vi har varit sådär trofasta, liksom inte 
ljugit, inte tagit nånting, jobbat extra utan att säga det... för det är en självklarhet. Vi är 
uppvuxna med att det är det enda sättet på vilket man kan göra sitt jobb.” 

Ellen:  

”Jag har svårt att vara ledig och att ta mig tid att göra annat, som att träffa vänner till ex-
empel, det såg jag aldrig mina föräldrar göra. /…/ Jag har väl fått det med mig, mitt för-
hållningssätt till det jag gör, att det inte bara är ett jobb utan nåt, jaaa… nåt som är jag.” 

Kicki: 

”Ja, när jag reflekterar över det kan jag ju tycka att tänk vad duktig jag var, att jag klara-
de av det /…/ Eller att ’jaha, det var säkert nyttigt för mig att kunna plocka flyghavre vid 
gärdarna, upp och ned’. För det var ju inte så att jag blev knäckt av det. Och då kan jag 
känna idag att det är en bra kunskap som jag har med mig. /…/  Jag är glad för min upp-
växt på landet. Jag tycker att den har lärt mig mycket och stärkt mig som människa.” 

Majken:  

”Jag tror att vi är väldigt och har varit väldigt driftiga /…/ och vi är ju kända för att jobba 
hårt. /…/ Jag kan känna mig stolt över att jag inte är rädd för att ta i. Vi skulle ordna fika 
för 75 personer till Lucia och då kan jag tänka att det kan jag göra själv. /…/ Jag är inte 
rädd för att göra saker. Det är jag tacksam för. Det är bara att köra på och jobba hårt. 
Men jag har också lärt mig att det finns annat än arbete, det har jag fått lära mig. Jag tror 
att man måste ha en balans.” 

5.5.4. Delanalys av TEMA 3 

Det har funnits en tydlig diskurs kring arbetet. Samtliga intervjuade talar om arbetet i senten-
ser som ”att göra rätt för sig” (Klara), ”livet är jobbet och jobbet är livet” (Ellen), ”man skall 
lida i livet” (Kicki) och ”för att vara duktig så skulle man producera” (Majken). Vi tänker att 
det varit en viktig del av föräldrarnas fostran av barnen att föra vidare värderingar som rör 
arbetet och att dessa har internaliserats hos intervjupersonerna under uppväxten dels genom 
imitation av föräldrarna och dels genom språket (Thomas, 1998, s. 314). Klara verbaliserar sin 
inställning till arbete som trofasthet, ärlighet och att jobba extra utan att berätta det för någon. 

  Att diskursen kring arbete har formulerats så tydligt inom gruppen ”lantbrukare” bör kopplas 
till tidigare forskning kring hur grupper skapas genom tydliga regler och lagar (Lalander & 
Johansson, 1999, s. 55ff). Denna ontologisering syftar till att bygga upp en stabil identitet av 
gruppen i dess relation till omvärlden. Vi tänker oss att jordbrukskulturen befunnit sig i en 
position i skärningspunkten mellan tradition och omstrukturering under de år som våra inter-
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vjupersoner växte upp. Denna osäkra position kan ha förstärkt dess diskurs av regler och nor-
mer. 

  Barndomen har alltså för samtliga i olika grad kopplats till att göra nytta och att vara behövd 
som arbetskraft. Under skolåldern har intervjupersonerna jämfört sig med andra barn och upp-
täckt att de haft annorlunda förutsättningar. Under denna tid har man tyckt att det har varit 
orättvist till viss del. Vi ser det som en början till att ifrågasätta de konstruktioner som man 
socialiserats in i, för att så småningom omstrukturera jaget och den egna identiteten (Maybin 
& Wetherell, 1998, s. 259). Samspelet med den nya miljön i skolan har försett individerna 
med nytt byggmaterial i konstruktionen av jaget.  

  Majken talar om hur hon känt ständigt dåligt samvete. Man kan tolka det som att hon inte 
helt har internaliserat den pragmatiska idén kring arbete. Ur ett psykodynamiskt perspektiv 
kan man tolka det som en konflikt mellan det pragmatiska jaget och det luststyrda detet och 
att jaget upplevt att det brutit mot sociala skyldigheter och ansvar (Payne, 2002, s. 113f). Så 
länge konflikten inte har kunnat lösas, till exempel med hjälp av en vuxen person, har jaget 
upplevt en ångest, här representerat som ”dåligt samvetet”.  

  Våra intervjupersoner är även bärare av kunskaper som förts vidare i generationer. Kicki 
säger att hon är mycket glad för sin uppväxt inom lantbruket därför att hon känner sig som en 
duktig och stark person som besitter viktiga färdigheter. Men Ellen och Majken uttrycker 
även att de har behövt lära sig att ta ledigt. Ellen berättar att hon inte har sett sina föräldrar ta 
ledigt för att t.ex. umgås med vänner. Vi tolkar det som att hon har saknat en introjektion av 
att ”ta ledigt”, men att hon däremot internaliserat en bild av jaget som ”alltid arbetar” (Tho-
mas, 1998, s. 315).  

  Socialisationen kommer att forma individens attribution eller förklaringsstil (Lalljee, 1998, s. 
140, s. 146). Barnens imitation av föräldrarna och andra viktiga personer är en viktig faktor. 
Hur dessa personer har bemött barnet är förmodligen av stor betydelse för den förklaringsstil 
som man kommer att använda sig av på ett omedvetet plan. För våra intervjupersoner har 
uppmärksamhet, uppskattning och beröm varit tydligt förknippat med arbete och prestation. 
De har då en förklaringsstil som kommer att ge dem en inre känsla av styrka vid prestationer, 
framförallt arbetsrelaterade prestationer. 

5.6. TEMA 4 – ”Frikyrkan” 

Vid våra intervjuer upptäckte vi ett bifynd: samtliga intervjupersoner hade som barn varit 
medlemmar i frikyrkan. Sociologiskt sett har religion en mycket stark påverkan när det gäller 
normer och värderingar. Religionen kan definieras som en egen kultur med en egen diskurs. 
För våra intervjupersoner har frikyrkan varit ytterligare en stark socialisationsfaktor. 

5.6.1. Familjens diskurs gällande frikyrkan 

Vi har här strävat efter att återge den bild av sin uppväxt inom frikyrkan som intervjuperso-
nerna har gett. Aspekter som vi återger i citaten är familjens position i förhållande till den 
religiösa organisationen, intervjupersonens upplevelse av familjens förhållande till organisa-
tionen och hur stor betydelse som familjen verkar ha gett samfundet. 
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Klara: 

”Vi var med i Missionskyrkan. Farmor och farfar var väldigt trogna missionare och min 
mormor var en väldigt, väldigt trogen pingstvän… så jag är uppvuxen frikyrkligt. /…/ fa-
miljen gick tillsammans ur när jag var kanske tio år, och blev medlemmar i statskyrkan 
istället.” 

Ellen: 

”Förutom allt arbete… det fanns inte så mycket tid till annat, men vi gick ju i Baptist-
kyrkan på söndagarna. Det var bra på ett sätt, jag menar, det var ju så som vi kom i kon-
takt med andra. Framför allt under tonåren var det bra för jag hade inte så mycket kontakt 
med andra innan och nu kunde jag åka på läger ibland och så.”  

Kicki: 

”Under min uppväxt, mina föräldrar var ju med i frikyrkan, så det blev ju aktiviteter som 
var kopplade till det. Jag var med i scouter, eller Juniorerna som det hette. Och en kör… 
ja, så man var ju mycket i kyrkan. Dit kunde jag inte ta mig själv, så då fick jag alltid 
skjuts av föräldrarna, eller vi åkte ju ofta dit tillsammans.” 

Majken: 

”När jag var liten så fanns det ett kapell där vi bodde på landet. Och där var ju pappa och 
mamma med väldigt mycket, så det var söndagsskola varje söndag. /…/ Pappa ledde grup-
pen, och mamma spelade orgel /…/ så de var aktiva.” 

5.6.2. Intervjupersonernas tankar gällande frikyrkan 

Vi återger här intervjupersonernas egna utsagor om sin upplevelse av frikyrkan. Vi är intres-
serade av att studera vilken verkan denna socialisationsagent har haft i intervjupersonernas 
liv.  

Klara: 

”Jag minns en mamma som var jätteengagerad och väldigt duktig, men samtidigt väldigt 
falsk liksom. När jag minns tillbaka så ser jag ju hur mycket hon ljög för sin omgivning om 
vem hon var, hon skulle alltid vara otroligt perfekt och duktig. /…/ Men vi växte upp i ett 
jordbrukssamhälle och fick lära oss om världen och om att ha respekt för andra männi-
skor, och hon hade ett socialt engagemang som sträckte sig utanför kyrkan.” 

Ellen: 

”Jag gick ur (frikyrkan) när jag gick i gymnasiet någon gång där tror jag, det kändes inte 
längre rätt och jag var väldigt ifrågasättande. Det kändes inte längre som att jag passade 
in.” 

Kicki: 

”Jag kommer ihåg att jag inte ville bli fast i frikyrkan. Jag gick ur. Det var nästan som ett 
mål i sig. Att inte fastna i den världen, utan att hitta något annat.” 

”Om jag hade flyttat tillbaka till X-staden är jag rädd att människorna i kyrkan skulle ha 
åsikter om mig och mitt liv igen, och det har de absolut ingen rätt till.” 
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Majken: 

”Jag kände i flera år att jag inte ville vara med längre. Så när jag var 15, 16 år så tog jag 
mod till mig och gick till pastorn i församlingen. Jag fick inte gå ur då, för han tyckte att 
jag inte visste vad jag gjorde, så jag stod kvar som medlem, till för några år sedan. /…/ 
Jag var den första i släkten som drog mig ur frikyrkan och jag blev kallad för svarta fåret 
hemma, och hopplösa X.” 

5.6.3. Delanalys av TEMA 4  

Det är tydligt att intervjupersonernas barndom även präglats av att familjerna varit aktiva 
inom frikyrkan. Giddens definierar frikyrkor som sekter som ”svalnat” och blivit till samfund 
(2007, s. 431f). Dessa samfund är delvis etablerade i samhället, men kan samtidigt definieras 
som en grupp vars speciella regler och normer betraktas som mer eller mindre legitima av den 
etablerade kyrkan. Vi tänker oss att frikyrkans diskurs kring normer och värderingar flätats 
samman med familjernas diskurs kring arbete och ansvar och konstruerat socialisationen un-
der intervjupersonernas uppväxt. I samtliga fall har man varit medlemmar i samfunden under 
generationer, vilket ytterligare stärker bilden av sociala skyldigheter (Payne, 1997, s. 114). 
Alla utom Klara har tagit ett aktivt beslut att välja att lämna respektive samfund under sen 
tonårstid. Denna ”brytning” har alltså skett i samband med tonårstiden, när sökandet efter en 
egen identitet pågår intensivt. I Klaras fall gick hela familjen ur frikyrkan när hon var i tioårs-
åldern. 

  Ellen anger att deltagandet i frikyrkan varit ett välbehövligt avbrott i arbetet och som innebu-
rit en kontakt med människor utanför familjen, ett sätt att bryta med isolering.  För henne har 
det varit en positiv social gemenskap. Detta kan även utläsas ur Kickis kommentarer om en 
social samvaro i kyrkan och deltagande i t.ex. juniorerna. Dessa båda har träffat jämnåriga i 
kyrkan och har haft tillfälle att bygga upp relationer till dessa utanför familj och skola. Ellen 
och Kicki talar här om aktiviteter som byggt relationer under barn och ungdom och som varit 
socialiserande till sin karaktär. Majken berättar att de hade ett eget kapell på gården, vilket 
hon verkar uppfatta som en social begränsning utan möjlighet till kontaktskapande utanför 
familjen. Föräldrarnas engagemang i kapellet kan dessutom ytterligare ha varit ett skäl till att 
det var svårt att bygga upp en kontakt med föräldrarna, på grund av tidsbristen. 

  Vi tolkar det som att tillgången till frikyrkans normer och värderingar visat intervjuperso-
nerna på alternativa livsvärldar, men att dessa upplevts som begränsande till sin karaktär. De 
kan även ha upplevts vara starkt förknippade med familjens och släktens traditioner. Man har 
kunnat göra uppror och bryta med kyrkan, och därmed även släktens traditioner. Man har 
kunnat manifestera sitt livsval genom att välja bort kyrkan, men genom detta val tror vi att 
man har ifrågasatt tidigare generationers värderingar. 

  Ellen och Kicki har kunnat göra valet att välja att bryta upp från kyrkan eftersom man be-
dömt att valet dels har varit möjligt att göra, dels att det har varit nödvändigt för att kunna 
göra andra val och dels för att intervjupersonerna har upplevt att valet har existerat (Hjelle & 
Ziegler, 1992, s. 400ff). Klara var med om att hela familjen gick ur kyrkan tillsammans. De 
övriga fattade ensamma beslutet om att utträda. Detta har skett i samband med frigörelse från 
föräldrahemmet och även inneburit att de känt sig tvingade att flytta ifrån orten som Kicki 
beskriver. Intervjupersonerna uttrycker det som att det varit enda möjligheten till att få ut-
vecklas på sitt eget sätt. Vi tolkar detta som att det varit viktigt att bryta med den starkt socia-
liserande miljön för att skaffa nya perspektiv i omskapandet av attribution och kategorier 
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(Stevens, 1996, s. 178ff). Vi tänker oss att frikyrkan kan ha stått för bärande konstruktioner i 
medvetandet, som intervjupersonerna valt att ifrågasätta. Att omvärdera centrala konstruktio-
ner kan ha väckt ångest hos dem själva (Ibid., s. 184). 

5.7. TEMA 5 – ”Livsval” 

Att välja utbildning, arbete och bostadsort hör till våra mest betydelsefulla val i livet. Dessa 
val har stort inflytande på hur våra liv gestaltar sig. Vi beskriver hur intervjupersonerna gjort 
dessa val.  

5.7.1. Intervjupersonernas tankar kring val av arbete och utbildning 

Vi har återgett intervjupersonernas tankar kring val av arbete och utbildning för att kunna 
beskriva deras aktuella livssituation.  

Klara:  

”Eftersom jag har jobbat väldigt mycket ideellt så har det varit för att jobba mot ett bättre 
samhälle och för att försöka lösa saker på ett mer strukturellt plan. Jag har liksom aldrig 
lutat åt att bli psykolog.”  

Ellen:  

”Hade jag inte haft lantbruksbakgrund så hade jag aldrig läst till agronom, det tror jag 
inte. Men jag såg någonstans hur dåligt det gick för min familj, ekonomiskt och rent ar-
betsmässigt. Alltså, det kändes som att jag ville göra någonting åt det, för det funkar ju 
inte. /…/ Det är mitt bidrag till jordbruket och det känns viktigt också att få ge tillbaka nåt 
till mitt ursprung, det är i alla fall en tanke som jag har haft.” 

Kicki:  

”Jag tänker att det var ju tur att mamma bröt sig loss från landet. För annars hade det 
kanske varit svårt för alla oss barn att göra det. Om hon hade varit kvar i äktenskapet och 
inte utbildat sig, så hade det kanske varit svårt för oss andra. För hon var ju lite föregång-
are för min bror och mig. Det har påverkat oss att hon gjorde det. Att vi inte valde att vara 
som pappa, det känner jag, att det var tur…” 

Majken:  

”Jag gick gymnasiet och ville bli lärare. Men så träffade jag min före detta man, som inte 
kom från Sverige. Och då tänkte jag att lärare inte var något bra yrke i den internationella 
världen. Så då utbildade jag mig till frisör. Men sedan när jag flyttade till Australien så 
utbildade jag mig till sjuksköterska, men sedan startade vi ett eget företag. Det var en ny 
affärskedja i Australien, det var ett bageri. /…/ Det var fruktansvärt mycket arbete. /…/ 
Jag har ju växt upp i en arbetarfamilj. Att läsa var inte nödvändigt, man kunde lyckas väl-
digt bra utan att utbilda sig. Det var inte viktigt för mamma och pappa att vi läste vidare. 
Så det var ju vi själva som väldigt, väldigt gärna ville läsa vidare som gjorde det” 

”Många av mina bröder säger att jag ju hade möjligheten att få gå på gymnasiet och uni-
versitet. För dem var inte det ett alternativ, för så fort som dom slutade skolan så skulle de 
börja jobba på gården, jag vet att min äldsta bror började gymnasiet, men han fick inget 
stöd hemifrån så han slutade.” 

 37



5.7.2. Tankar kring val av bostadsort 

Intervjupersonernas tankar kring val av bostadsort har valts för att ge en beskrivning av deras 
inställning till landet och den egna uppväxtmiljön. Vi tror att dessa uppväxtvillkor är sam-
manvävda med andra socialiseringsfaktorer, som exempelvis arbetet och den frikyrkliga ge-
menskapen.  

Klara: 

 ”Jag skulle hellre dö än att bo i byn där jag växte upp! Och det menar jag verkligen, jag 
skulle hellre dö än att bo där! För mig så känner jag bara, att bo på landet, i en mindre by, 
det är inskränkt och det är hämmande och du får inte avvika och du kan inte uttrycka dina 
specialintressen. Jag vill inte att mina barn ska växa upp så. Det finns bra ställen att bo på 
landet, när man bor närmare stan och det är naturligt för barnen att liksom umgås med 
människor inne i stan – det kan jag tänka mig, för jag tycker om känslan som jag hade när 
jag var liten att kunna gå ut i nattlinne utanför dörren eller att ingen ser dig exakt hela ti-
den och det är ren luft och såna saker. Men då skulle jag bo max en mil utanför en stad.” 

Ellen:  

”Till landet… Javisst, men inte hem till byn igen, det känns tyvärr för infekterat. Det finns 
ju så många andra ställen i världen att bo på, men jag tycker ju också om att bo i stan som 
jag gör nu. Antingen vill jag bo mitt inne i stan eller på landet, nåt mitt emellan finns inte 
utan ska jag bo på landet så ska jag bo på landet. Då ska man ha sina höns och sånt lik-
som, men det skulle jag mycket väl kunna tänka mig.” 

Kicki:  

”Jag kan heller inte se en barndom i ett villaområde, i ett hus i en förort. Det har jag ock-
så jättesvårt att se. För det har jag försökt att tänka, att vi bara skulle ha ett hus. Men det 
känns också, jaha hur skall man göra då? Så det kanske är därför som vi har flyttat nu när 
vi har fått barn. För det var ju jag som köpte huset, och inte min sambo. Det var jag som 
budade och allting, och hittade huset till och med. Min sambo var inte lika drivande.” 

Majken: 

”Nej, jag har inte sökt mig tillbaka till landet. Tvärtom har jag sökt mig till städer. /…/ 
Personligen så ville jag inte ha något med gården att göra. Jag kunde inte komma tillräck-
igt långt bort från den. Men det finns nog faktiskt en längtan tillbaka till landet. /…/ Jag 
saknar lugnet och den frihet som finns på landet. Man behövde aldrig låsa. Vi låste inte 
våra bildörrar. Det var ganska avslappnat.”  

5.3.2. Delanalys av TEMA 5 

Vid valet av utbildning och yrke framstår det som att Klara och Kicki har använt sina mödrar i 
skapandet av inre arbetsmodeller för möjliga val. Dessa kvinnor har tidigare (se under 5.4.2., 
s. 30) berättat att de hade en bra relation till mödrarna och att mödrarna även har uppmuntrat 
sina döttrar till studier. Vi tolkar det som att de genom den goda anknytningen (Broberg et al, 
2006, s. 13) har internaliserat arbetsmodeller som fungerat väl i samspelet med till exempel 
skolans diskurs. Jaget har inte upplevt en konflikt vid internalisering av till exempel skolans 
diskurs (Payne, 2002, s 113f). 
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Det finns även tidigare forskning som visar på att det har varit vanligt inom lantbruksfamiljer 
att modern har stått för kopplingen till livet utanför gården (Flygare, 1999, s. 146). Fadern har 
ofta varit den som ärvt gården, och som varit traditionsbärare av jordbrukskulturen. Mödrarna 
till våra intervjupersoner har själva inte vuxit upp inom lantbruket, och har därför kunnat till-
föra andra perspektiv. Ellen ger också uttryck för det som framkom i studien av faktorer som 
påverkar framtida yrkesval för lantbruksbarn (Wiley, Bogg & Ho, 2005). Föräldrar som visa-
de oro för sin ekonomi hade oftare barn som valde att ta över gården. Ellen säger att hon valt 
att bli agronom för att hennes föräldrars gård ”gick så dåligt”.  

  Det går att tolka intervjupersonernas utsagor om behovet av förebilder som en del av Kellys 
personlighetsteori (Hjelle & Ziegler, 1995, s. 393ff). Vi är fria i den mån att vi vet att frihet 
existerar. Alternativen till hur livet kan konstrueras ser vi först när vi vet att andra alternativ 
finns. Intervjupersonerna uttrycker att man har behövt byta miljö för att få andra perspektiv. 
Vi tänker oss också att dessa intervjupersoner till viss del ger uttryck för en konflikt mellan en 
önskan om att föra en tradition vidare, trots att det i många fall varit ekonomiskt omöjligt, och 
att följa den moderna vägen; individualismen. 

  Val av bostadsort är inte lika valbart som utbildning och yrke, utan är oftast underordnade 
dessa. Klara och Ellen studerar fortfarande och bor där studierna bedrivs, men resonerar kring 
vad som skulle vara möjligt i framtiden. Klara vill inte tillbaka till en landsbygd som hon upp-
fattar som begränsande. Det finns en tydlig koppling till berättelser ovan om hennes mamma 
som avvikare och att de som familj blev en slags ”hybrid”. Ellen trivs i staden, men kan tänka 
sig ett liv på landet under förutsättning att hon kan ha en mindre gård. Något mellanting kan 
hon inte tänka sig. Kickis berättelse om att hon flyttade till landet efter att hon fått barn, tyder 
å ena sidan på att hon valt att följa en tradition som hon själv har vuxit upp med. Vi ser det 
som att hon bär på en inre modell av en barndom på landet och att hon inte kan se –och därför 
inte heller välja– andra alternativ. Hon talar även om att hon har en positiv bild av sin uppväxt 
på landet. Även hon har en upplevelse av ett jordbruk som varit svårt att bära ekonomiskt. 
Hon säger också att hon känt ett ansvar för pappan och att hon velat hjälpa honom. Nu har 
hon och hennes sambo en mindre gård, som de inte är ekonomiskt beroende av eftersom de 
har andra yrken. Hennes pappa säger sig också vara glad för deras skull som kan ha en gård 
utan att var ekonomiskt beroende av den. Å andra sidan kan man tolka henne tvärtom som att 
hon vuxit upp med tillgång till flera olika perspektiv (både jordbruk och studier) och att hon 
har haft större valmöjlighet. Majken valde att utbilda sig inom internationellt gångbara yrken 
som frisör och sjuksköterska. Vi ser det som att hon drevs av en stark längtan att söka sig bort 
från sin uppväxtmiljö som hon sett som begränsande. Hennes drivkraft kan ha varit den olösta 
konflikt som förknippats med gårdens levnadsvillkor och att man möjligen kan se hennes 
många flyttar som en rationalisering (Payne, 2002, s. 113f). Det ligger också nära till hands att 
tolka hennes livsval när det gäller arbete och bostadsort som ett sökande efter en mer varierad 
alternativrepertoar (Hjelle & Ziegler, 1995, s. 393ff). 

  Det är naturligtvis även nödvändigt att föra upp diskussionen av våra intervjupersoners livs-
val på samhällsnivå. Under senare delen av 1900-talet genomgick lantbruket i Sverige stora 
strukturomvandlingar som gjorde det svårt att få en mindre gård att bära sig ekonomiskt och 
detta har förmodligen påverkat våra intervjupersoners inställning till att leva som lantbrukare. 
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6.  Sammanfattande helhetsanalys 
Vi kommer att sammanföra tolkningarna från föregående kapitel med kopplingar till teori och 
tidigare forskning. Vi tänker oss att helhetsanalysen ska besvara huruvida det finns något som 
är speciellt med socialisationen inom dessa fyra jordbruksfamiljer, hur arbetet kan ha påverkat 
relationerna i familjen och hur dessa relationer har påverkat kvinnorna.  

6.1. Diskurs och social kontext 

Våra intervjupersoner har vuxit upp i en miljö som till stora delar präglats av arbete och med-
lemskapet i frikyrkan. Det är två starka kulturer med tydliga norm- och värderingssystem. 
Man kan även se dem som två grupper som kämpar för sin överlevnad och för sin trovärdig-
het (Giddens, 2007, s. 431f). Båda grupperna befinner sig i en position mellan tradition och 
förändring. Våra intervjupersoner har levt i familjer som slitit hårt för att få jordbruket att bära 
sig. Ellen säger: ”Men jag såg någonstans hur dåligt det gick för min familj, ekonomiskt och 
rent arbetsmässigt.” Andra påverkans faktorer har varit sjukdom. Kicki berättar att: ”Pappa 
är ju depressiv också.”  Stort socialt engagemang och en känsla av avvikelse har präglat Kla-
ra under barndomen, medan Majken talar om hur föräldrarnas enorma arbetsbörda med gård, 
ledarskap i en liten församling och stora sociala engagemang påverkade henne. 

  Vi tänker oss att dessa diskurser och hela den sociala kontexten när det gäller föräldrarnas 
arbetsvillkor, ekonomiska situation, ideologiska engagemang etc. har erbjudit byggmaterialet 
till deras repertoar av personliga konstruktioner som Kelly talar om (Stevens, 1998, s. 179). 
Men arbetet framstår som ett tydligt exempel. Arbetet som intervjupersonerna utförde som 
små har blivit en stark socialisationsfaktor, eftersom man som barn både själv ägnat mycket 
tid till arbetet och dels sett sina föräldrar ägna mycket tid till arbetet. Arbetet har värderats 
högt och har haft tydliga normer kring ansvar, produktivitet, uthållighet (”det handlar om att 
göra rätt för sig”,” ’livet är jobbet och jobbet är livet”, ’’man skall lida i livet). 

  Genom denna ständiga närvaro av arbete och det höga värde som det tillmätts tänker vi oss 
att det har präglat identiteten hos intervjupersonerna. De talar om att de både av sig själva och 
av andra upplevs som duktiga och driftiga, att de har en stor arbetskapacitet. Socialisationen 
kommer att forma individens förklaringsstil (Lalljee, 1998, s. 140, 146). Barnens imitation av 
föräldrarna och andra viktiga personer är en viktig faktor. Hur dessa personer har bemött bar-
net är förmodligen av stor betydelse för den förklaringsstil som man kommer att använda sig 
av på ett omedvetet plan. För våra intervjupersoner har uppmärksamhet, uppskattning och 
beröm varit tydligt förknippat med arbete och prestation. De har då en förklaringsstil som 
kommer att ge dem en inre känsla av styrka vid prestationer, framförallt arbetsrelaterade pre-
stationer. 

  Detta bekräftas av tidigare forskning om olika jordbruksförhållanden, som påvisar att livet 
och arbetet inom agrarfamiljen är särskilt traditionsbundet och att beteenden och relations-
mönster ofta ärvs mellan generationerna (Flygare, 1999). Även den sociologiska forskningen 
har kunnat påvisa att barn från arbetarklassen tidigt socialiseras in i familjens rutiner och att 
familjens religiösa tillhörighet också påverkar valet av uppfostringsmetod (Kristjánsson, 2001 
och Rosato & Schmitz, 2006).  
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6.2.  Relationerna inom jordbruksfamiljen 

Vi har i vår studie försökt studera hur relationerna inom och utanför den agrara familjen under 
uppväxten kan ha påverkat våra intervjupersoners handlingsmönster. Utsagorna påvisar alltså 
att konstruktionen av familjens normer och värderingar huvudsakligen har baserats på det 
gemensamma arbetet och genom aktiviteterna inom frikyrkan. 

  Våra intervjuer visar att föräldrarnas, framförallt fädernas, brist på tid utanför arbetet på går-
den har kommit att påverka närheten i relationerna inom uppväxtfamiljen. Intervjupersonerna 
säger bland annat att relationen till fadern varit av starkt arbetsmässig karaktär och att han på 
grund av arbetet ofta varit frånvarande i hemmet. Klara berättar: ”Mitt barndomsminne av 
min pappa… ibland så känner jag att jag inte har något och det tror jag är för att han var en 
man som liksom hade jättemycket ansvar på sina axlar, och som arbetade från klockan sex på 
morgonen till liksom åtta-nio på kvällen varje dag, veckan runt.” Klara och Kicki menar att 
de stått sina mödrar närmare under uppväxten och att modern har presenterat andra förhåll-
ningssätt till omvärlden. Klara säger: ”Men vi växte upp i ett jordbrukssamhälle och fick lära 
oss om världen och om att ha respekt för andra människor, och hon (modern) hade ett socialt 
engagemang som sträckte sig utanför kyrkan.” Det psykodynamiska och det anknytningsteo-
retiska perspektivet menar här att det är i samspelet med de huvudsakliga omsorgspersonerna 
som strukturen hos våra jag byggs upp under de första levnadsåren (Thomas, 1998, s. 307). I 
sammanhanget är tillgängligheten viktig att beakta, i bemärkelsen att mödrarna har funnits till 
hands för kvinnorna under deras tidiga utveckling (Broberg et al, 2006, s. 311). Vi tror att 
denna närhet till mödrarna även har inneburit att våra intervjupersoner har fått ett ökat hand-
lingsutrymme, eftersom närheten till modern har fått stå modell för kvinnornas senare möjlig-
heter att göra andra livsval. 

  Majken påtalar en tydlig brist på närhet i relationerna under uppväxten. ”Det var som att var 
och en av oss levde i var sin bubbla, och så var alla de här bubblorna tillsammans. Vi delade 
väldigt lite, känslor, hur man mådde och så med varandra.” Vi tänker oss att hennes identi-
tetsuppfattning påverkats av avsaknaden av gemenskapskänsla och att hon har introducerats 
för en begränsad repertoar av personliga konstruktioner (Stevens, 1998, s. 179). Genom att 
presenteras för föräldrarnas förhållningssätt till gården och omvärlden, tycks hon ändå ha in-
ternaliserat föräldrarnas perspektiv och gjort om dessa så att de till slut utgjort en del av hen-
nes inre arbetsmodeller (Broberg et al, 2006, s. 133). ”Jag kan känna mig stolt över att jag 
inte är rädd för att ta i”. Det psykodynamiska och det socialkonstruktivistiska perspektivet 
fokuserar på när, hur och i vilket syfte som vi bygger upp våra inre, symboliska representatio-
ner av omvärlden. Vi har tolkat hennes inställning till arbetet som att det sammanfaller med 
samhällets normer gällande prestation och lönearbete, och att detta kan ha bidragit till att ska-
pa en positiv självbild.  

  Först när våra intervjupersoner har presenterats för andra möjliga perspektiv till sig själva 
och till omvärlden, tycks det som att de fått ökade möjligheter att göra ett eget, friare val. 
Kicki säger:”Jag tänker att det var ju tur att mamma bröt sig loss från landet. För annars 
hade det kanske varit svårt för alla oss barn att göra det.” Hur kvinnorna har kategoriserat 
och benämnt världen har varit avgörande för deras konstruktion av verkligheten, vilket är i 
linje med Kellys personlighetsteori. Enligt Kelly är detta en omedveten process för de flesta 
av oss (Stevens, 1996, s. 178ff). Genom den upplevda närheten till sina mödrar och de före-
bilder som mödrarna har representerat, har våra intervjupersoner kunna bryta med den starkt 
socialiserande miljön. Våra intervjupersoners berättelser antyder även att relationer till släk-
tingar och jämnåriga har varit viktiga för konstruktionen av jaget. Kicki berättar: ” Jag tror 
inte att jag tänkte så mycket på det då, men sedan så märkte man ju att det var skillnad, när 
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man började skolan då såg man ju att mina kompisar jobbade ju inte på samma vis då.” Vi 
tror emellertid att kvinnornas möjlighet att utöva sin autonomi även har inbegripit ett visst 
mått av reflektion över de alternativ som de har trott sig ha (Ibid., s. 219).  

  Att mödrarna oftare än fäderna ändå tycks förmedla ett annat förhållningssätt till omvärlden 
bekräftas också i den tidigare forskningen (Wiley, Bogg & Ho, 2005 och Shemmings, 2006 
och Flygare, 1999). Även den tidsmässiga aspekten på familjens gemenskap som våra inter-
vjupersoner har vittnat om, har tidigare diskuterats av forskare (Flygare, 1999 och Kristjáns-
son, 2001).  

6.3. Socialisationens betydelse för individens livsval 

Vi har i vår studie visat att socialisationen är en komplex process och vi har lyft fram hur den 
sociala kontexten samverkar med inter- och intrapersonella faktorer. Hur har socialisationen 
påverkat de fyra kvinnornas livsval? Det går inte att förbise påverkan av att den agrara om-
strukturering som pågått sedan 1940- talet har inneburit att mindre gårdar blivit olönsamma 
och att detta naturligtvis kan ha bidragit till kvinnornas val av yrke. Men Kicki och Ellen har 
trots detta valt en viss inriktning mot jordbruk. Vi vill här nedan sammanfatta kvinnornas so-
cialisation och livsval. 

  Vi ser det som att Klara i hög grad har påverkats av den nära relationen till sin modern och 
av en brist i relationen till fadern. Moderns sociala engagemang har troligen påverkat hennes 
val av yrke och starka samhällsintresse. Hon uppfattar landsbygden som inskränkt och kan 
inte tänka sig att leva som under barndomen. Detta kopplar vi samman med att modern upp-
fattades som avvikande och att Klara upplevt att repertoarerna av personliga konstruktioner 
begränsades av den omgivande miljön under uppväxten.  

  Ellen är tydligt präglad av arbetets diskurs genom att hon tidigt socialiserades in i arbetet på 
gården. Denna diskurs har förmedlat att ”livet är arbetet och arbetet är livet” och hon har en 
tydlig ansvarskänsla för gården. Som skäl till val av utbildning har hon angett att hon vill för-
bättra förutsättningar för faderns jordbruk. Hon har internaliserat bilden av föräldrarnas för-
hållningssätt till tiden och säger att hon som vuxen har svårt att ta ledigt. Under tonåren ifrå-
gasatte hon de konstruktioner som förmedlats till henne genom frikyrkans diskurs, som ledde 
till att hon lämnade samfundet.   

  Kicki hade många nära relationer under uppväxten och hon beskriver atmosfären i familjen 
som varm. Hon hade en god relation till modern medan relationen till fadern komplicerades 
av att han i perioder led av depression. Han förmedlade en diskurs kring att arbeta uthålligt. 
Hon berättar att modern varit en förebild för henne i valet av studier bland annat. Hennes 
uppväxt präglades även av ett engagemang inom frikyrkan, som dels innebar en social ge-
menskap men även förmedlade normer och värderingar som Kicki under tonårstiden bröt sig 
loss ifrån. Hennes val av bostadsort präglas delvis fortfarande av denna brytning. Hennes po-
sitiva minnen av barndomen har förmodligen även påverkat hennes val att driva ett mindre 
jordbruk vid sidan av sitt heltidsarbete. Flytten till gården skedde i samband med att hennes 
första barn föddes. Vi tolkar det som att hennes egen barndom aktualiserat detta beslut efter-
som den internaliserats som en tydlig modell vars konstruktioner hon inte upplevt ett behov 
av att ifrågasätta. 

  Majkens uppväxt är tydligt präglad av brister i relationerna inom hennes familj. Hon beskri-
ver att nära relationer var i stort sätt obefintliga och att uppväxten varit ensam. Föräldrarna 
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förmedlade en diskurs kring arbetet med mycket höga krav på prestation och ett outtalat krav 
på absolut engagemang. Som vuxen ser hon sig som en person med stor arbetskapacitet, men 
att hon även behövt lära sig att ta ledigt. Hon beskriver sin uppväxt som isolerad med begrän-
sade intryck utifrån. Vi tolkar hennes många flyttar utomlands som ett behov av att vidga re-
pertoaren av personliga konstruktioner och möjligen även som en rationaliserad konflikt till 
sin uppväxtmiljö. Hennes val att bryta sig ur frikyrkan innebar också ett brott med föräldrar-
na. 

6.3.1. Socialisation och konflikt 

Vi tycker att det är intressant att visa på hur en konflikt till den miljö som man har socialise-
rats in i kan leda fram till ett val. Vi visar här på hur denna process kan ha gått till genom att 
ta exemplet ”frikyrkan”.  Tre av de fyra kvinnorna berättar i intervjuerna att de valt att gå ur 
den frikyrka som de har tillhört. Hur kan denna process ha sett ut? Varför gör intervjuperso-
nerna just detta val? Vi tänker oss att de -som Kelly beskriver det- har liksom en forskare va-
liderat den diskurs som de socialiserats in i och funnit den vara falsk i förhållande till andra 
som uppfattats som gällande. Ellen säger: ”Det kändes inte längre som att jag passade in”, 
vilket vi tolkar som att hon prövat den diskurs av normer och värderingar som gällt inom fri-
kyrkan och med hennes internaliserade ”me” och funnit att de inte stämt överens. Denna tro-
värdighetsbedömning har skett i ett inre samtal mellan ”I” och ”me” (Wetherell & Maybin, 
1998, s. 283), där ”me” är den generaliserade andre. Denne inrojektion av modeller och vär-
deringar fungerar som en slags vikt att väga emot den diskurs som ifrågasätts.  

  Kicki säger att det var mycket viktigt för henne att gå ur kyrkan: ”Det var nästan som ett 
mål i sig. Att inte fastna i den världen, utan att hitta något annat”. Man kan se det som att 
detta beskriver nästa steg i valprocessen. Vi tänker att det går att använda Kellys personlig-
hetsteori för att förstå hennes resonemang på ett djupare plan. Ellen och Kicki har socialise-
rats in i en diskurs som de börjar uppfatta som falsk. Kicki kan sägas vara ute efter att finna 
nya konstruktioner, nya byggbitar för jaget. Enligt Kellys personlighetsteori kommer vi att 
kunna göra denna typ av valideringar under hela livet och att det är en process som sker 
omedvetet. Vi kommer att ha möjlighet att konstruera om jaget och våra förklaringsmodeller 
(Stevens, 1998, s. 184). Vi tycker att det är viktigt att notera att denna drivkraft att pröva och 
finna ”trovärdiga” konstruktioner verkar vara mycket stark. Majken beskriver att hennes be-
slut inte accepterades av församlingens ledare och av hennes familj och släkt: ”Jag var den 
första i släkten som drog mig ur frikyrkan och jag blev kallad för svarta fåret hemma, och 
hopplösa X.”  Det tycks som att kraften i att finna ett ”trovärdigt” jag alltså har varit starkare 
än viljan att anpassa sig till normer och regler som inte längre känns giltiga.  
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7. Diskussion 
Socialisationen är en process som måste beaktas på flera olika nivåer, en fusion av det struk-
turella och det individuella. Vår studie av dessa fyra kvinnors uppväxt ger en komplex bild av 
uppväxten inom en jordbruksfamilj. Normer och värderingar har förmedlats genom jordbru-
kets kulturella diskurs som förmedlat traditioner och förhållningssätt till arbete. Kvinnornas 
uppväxt har även präglats av föräldrarnas frikyrkliga engagemang. Dessa diskurser har flätats 
samman i vardagen och utgjort grunden för deras socialisation. Man har tidigt fått vara med 
och dela ansvaret för gårdens skötsel och tidigt lärt sig att anpassa sig till dess speciella förut-
sättningar. Vår studie visar även på relationernas betydelse för konstruktionen av jaget och 
livsvalen. Relationerna är betydelsefulla i socialisationsprocessen. Vi vill även tillägga att de 
stora strukturella omvandlingar som skett inom jordbruket under den senare delen av 1900-
talet, och som inneburit att det varit svårt att driva ett lönsamt jordbruk i mindre skala kan ha 
påverkat kvinnornas valmöjligheter.  

  Vi vill avsluta med en personlig kommentar kring föreställningar kring en uppväxt inom 
jordbruksmiljö. Vi anser att det finns en oproblematiserad bild av barns uppväxt på landet, 
och att man sällan lyft fram den stora arbetsbördan för de vuxna och vad det kan innebära för 
barnet. 

7.1. Slutsatser 

De slutsatser som vi kunnat dra utifrån intervjusvaren är att;  
– Arbetet och medlemskapet inom frikyrkan har varit starka socialisationsfaktorer för 

dessa fyra kvinnor, som även påverkat deras senare livsval. 
– Anknytningen tycks ha en inverkan för deras senare livsval. 
– Den arbetstidsmässiga aspekten bör beaktas, liksom upplevelsen av tillgänglighet när 

det gäller upplevd närhet i familjerelationerna. 
– Större repertoar av personliga konstruktioner tycks påverka kvinnornas handlingsfrihet 

och ökar möjligheten att fatta egna beslut rörande exempelvis olika livsval. 

7.2. Besvarande av frågeställning 

Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse och kunskap om den tidiga socialise-
ringsprocessens påverkan på individens livsval utifrån exemplet agrarfamiljen. Uppsatsens 
frågeställning gällde hur socialisationen inom en agrarfamilj kan ha påverkat livsvalen för 
fyra kvinnor.  

  Vi har visat att socialisationen varit en komplex process som påverkat kvinnornas senare 
livsval. Kvinnorna har tidigt socialiserats in i en arbetets diskurs med tydliga normer och vär-
deringar och dessa tycks ha följt kvinnorna upp i vuxen ålder. Relationerna inom familjen har 
även de varit påverkade av jordbrukets förutsättningar. Vi tycker oss se att de tidiga relatio-
nerna påverkat kvinnornas senare livsval. Även familjernas engagemang i frikyrkan har varit 
en stark socialisationsfaktor för de fyra kvinnorna. Vi ser framförallt att beslutet att bryta med 
kyrkan har haft stor betydelse för kvinnorna, bland annat i val av bostadsort. 
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7.3. Studiens avgränsning och begränsningar 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie av fyra kvinnor om deras uppväxt i en jordbruksfamilj, 
eftersom vi velat få en fördjupad förståelse för fenomenet och inte i första hand strävat efter 
att få generaliserbara data. De frågor som vi velat besvara har rört livsvalen när det gäller val 
av utbildning, arbete och val av bostadsort. Då vi velat fokusera på avgörande livsval som inte 
kunde upplevas som alltför privata att tala om, har frågor kring kvinnornas egen familjebild-
ning valts bort. Av utrymmesskäl har vi även valt att inte diskutera uppväxtvillkoren ur ett 
genusperspektiv, trots att denna fråga har funnits med oss i processen och återfunnits i den 
tidigare forskningen. Utsagorna har vi sedan analyserat huvudsakligen utifrån de psykologiska 
perspektiven, eftersom vi anser att dessa bäst kunnat besvara studiens frågeställning.  

  Till sist vill vi tillägga att dessa kvinnor och deras uppväxtförhållanden naturligtvis är långt 
mer komplexa än vad som låter sig fångas av oss i detta format. 

7.4. Metodkommentarer 

När det gäller kvalitativa studier är det svårt att säga huruvida berättelserna är direkta återgi-
vanden av ett faktiskt skeende eller om de utgör en efterhandskonstruktion som gjorts av in-
tervjupersonerna i ett särskilt syfte. En hermeneutisk tolkning av intervjupersoners utsagor 
innebär även alltid en viss risk att denna görs felaktigt och vi har därför undvikit alltför djärva 
tolkningar i vår analys. Kombinationen av en kvalitativ forskningsmetod och en kvantitativ 
ansats skulle kunna säkerställa studiens resultat ytterligare. De fylliga och informationsrika 
intervjusvaren kan emellertid ändå sägas ha uppnått sitt syfte, genom att utsagorna har bidra-
git till att öka kunskapen om den tidiga socialisationsprocessen.  

  Att intervjupersonerna sedan tidigare ingår i vår bekantskapskrets menar vi har inverkat po-
sitivt på svaren. En del av utsagorna har emellertid inneburit att vi i efterhand har gjort bifynd, 
gällande att samtliga av våra intervjupersoner har erfarenhet av en frireligiös uppväxt. Dessa 
berättelser har framställts spontant av kvinnorna själva.  

7.5. Förslag till fortsatt forskning  

En intressant fråga är hur den nya tidens teknik påverkar barnets socialisation. Man kan tänka 
sig att barn av idag har tillgång till ett betydligt större urval av diskurser. Intrycken från om-
världen har blivit betydligt fler. Hur påverkar detta socialisationen inom familjen? 

  Vidare skulle man kunna gå vidare med en studie av normalitet/normalitetsbrottets betydelse 
under uppväxtåren. Man skulle kunna göra en jämförande studie av hur barndomsdiskursen 
har sett ut under uppväxtåren och jämföra med intervjupersonernas uppväxtförhållanden. Hur 
har man framställt den ideala/normala barndomen under senare delen av 1900-talet inom 
forskning, facklitteratur och media? Våra intervjupersoner har upplevt att det funnits en skill-
nad mellan dem och andra barn, vad har denna skillnad bestått av och vad har den inneburit? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

TEMA 1 ”Självbild” 
– Skulle du vilja berätta lite grann om dig själv? (egen familj, utbildning, arbete, fritid, 

intressen, boende) 

TEMA 2 ”Bakgrund/personlig historia” 
– Berätta om hur det var när du växte upp? (uppväxtfamilj, syskon, släkt, kompisar) 
– Var bodde ni när du växte upp? 
– Vilken typ av jordbruk var det som familjen drev? 
– Berätta om dina föräldrars ev. annan sysselsättning och utbildning? 
– Berätta om dina syskons nuvarande sysselsättning? 

TEMA 3 ”Värderingar om arbete” 
– Fick du hjälpa till hemma på gården under uppväxten? 
– Vad fick du göra? 
– Vad fick du för reaktioner på det du gjorde/inte gjorde? 
– Kommer du ihåg vad du tänkte om detta? 

Tema 4 ”Berättelser” 
– Hur pratade man hemma om arbetet?/Vilka bilder har din familj gett dig av arbetet? 
– Vad pratade de vuxna om hemma? 
– Vad pratade man inte om? 

Tema 5 ”Relationer” 
– Berätta om dina barndomsminnen, vad har du för minnen av din pappa/mamma? 
– Vill du beskriva hur din relation till in pappa ser ut idag? /till din mamma? 
– Berätta om vilka drömmar du hade när du var liten? 
– Hur blev drömmarna bemötta av dina föräldrar? 
– Berätta om hur dina drömmar såg ut när du var ung? 

Tema 6 ”Val” 
– Du valde att flytta till stan. Vad tyckte dina föräldrar om det? 
– Hur upplevde du själv att det var att byta miljö? 
– Vad har du för tankar om att själv kanske flytta tillbaka till landet?/ Att du har flyttat 

tillbaka till landet, berätta om detta? 
– Hur har dina föräldrar talat med dig om detta? 

 
–    Avslutningsvis, gällande din utbildning till…? När bestämde du dig för att läsa till…?  
–    Berätta om dina tankar gällande valet av utbildning? 

 

–    Finns det någonting som du skulle vilja tillägga eller förtydliga innan vi avslutar?  
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