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Abstract 

While people are marrying later and more people are dating before marriage, cohabitation is still a 

rather unusual phenomenon in Japan. This thesis is a case study of cohabitation in Japan which 

purpose is to find out how cohabitation has changed over time in Japan and which factors that make 

people decide to cohabit instead of being traditional and marry. Data about cohabitation in Japan 

from Mainichi Shimbun Population Problems Research Council (2004) and also literature about 

Japanese society will be analysed with help from the Diffusion theory (or the Diffusion of 

Innovation, as it is also called). The Diffusion theory argues that it is social influence that makes 

people choose if they should cohabit or not. Social influence means that the more people that 

cohabit the more it will become social acceptable and even more people will cohabit. Not only 

social influence but also other social aspects, such as religiosity and gender roles, are factors when 

people choose to cohabit or not, therefore we will also look at some of them and how they changed 

in Japan during the time for the researched data. We will find that Japan is still in the first stage in 

the diffusion process of cohabitation that now takes place in many countries in the world. That 

means that it's mostly innovators, who will gain something special from cohabitation, that will 

choose to cohabit rather than marry. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Första gången jag hörde om familjenormer i Japan blev jag mycket förvånad att de på 2000-talet 

hade en så traditionell familjesyn. Jag som kommer från Sverige hade sett och hört om många olika 

familjekonstellationer, själv bodde jag ihop med min partner som jag inte var gift med och inte 

planerade att gifta mig med heller eftersom för mig så är samboförhållande jämställt med 

äktenskap. I min vänskapskrets fanns det många vars föräldrar var skilda, omgifta, aldrig gifta och 

de flesta av dem som var i ett förhållande bodde ihop med sin partner fastän de inte var gifta. När 

jag berättade detta för mina japanska vänner blev de lika förvånade som jag hade blivit när de 

berättade om Japan.  

Detta var några år sedan nu och jag har hört och sett mer om Japan, jag har fått nya perspektiv. 

Saker har förändrats även om det inte är på samma sätt som i till exempel Sverige. I väst har 

förändringen skett i formen av partnerskap, det strikta giftermålet börjar lösas upp och nya 

familjekonstellationer har uppstått för att passa det moderna samhället. I Asien är det inte lika fritt 

att bilda familj som man vill. Där är fortfarande giftermålet normen så istället väljer folk att gifta sig 

senare i livet eller att inte gifta sig alls.
1
 Japan har blivit ett av de länderna i världen med högst ålder 

för första giftermålet, 30,5 år för män och 28,8 år för kvinnor (2010).
2
 Samtidigt är 

samboförhållanden få. De flesta ogifta singlar bor med sina föräldrar, endast 2 % av barnen 2002 

föddes utom äktenskap
3
 och pressen från samhället att gifta sig är fortfarande stor

4
. De allt senare 

giftermålen visar på svårigheter att få det moderna livet att gå ihop med de traditionella normerna 

om hur en familj borde se ut som fortfarande verkar leva kvar i Japan. 

 

1.2 Problemformulering 

Det har gjorts många studier om giftermål och hur allt färre folk gifter sig i Japan men 

samboförhållanden har inte undersökts alls lika mycket. Detta beror till stor del på att det tidigare 

inte har funnits några data om samboförhållanden i Japan att basera undersökningar på.
5  

                                                 
1
 ”The flight from marriage”, The Economist, (20:e augusti, 2011) http://www.economist.com/node/21526329, (åtkomst 

8:e maj, 2012) 
2
 Kazuyuki Kumakura, “Om ett minskande födelseantal och en åldrande befolkning”, (少子高齢化について), Yomiuri 

Online, (Mars, 2012), http://www.yomiuri.co.jp/education/kouza/kokugo/1203/pdf/k1203.pdf, (åtkomst 17:e maj, 

2012) 
3
 Marcus Rebick och Ayumi Takenaka (red.), The changing Japanese family, London and New York: Routledge, 2006, 

s. 8. 
4
 Roger J. Davies och Osamu Ikeno, The Japanese mind, Vermont: Tuttle Publishing, 2002, s.167. 

5
 James M. Raymo, Miho Iwasawa, Larry Bumpass, “Cohabitation and family formation in Japan”,  Demography, 46:4 

(November 2009), s. 785–803, s. 1. 

http://www.economist.com/node/21526329
http://www.yomiuri.co.jp/education/kouza/kokugo/1203/pdf/k1203.pdf
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Eftersom Japan är ett av de få icke-västerländska länderna som visar på allt senare giftermål 

och ett minskat födelsetal
6
 är det intressant att undersöka Japan efter samma modeller som man har 

undersökt andra länder för att senare ha möjlighet att göra tvärkulturella jämförelser. Japan är 

intressant att ta med i tvärkulturella undersökningar om samboförhållanden eftersom Japan har en 

annan historia och en annan religion och på så sätt har fått en annan kultur än vad västerländska 

länder har. Därför kan undersökningar i Japan ge oss ny information om hur samboförhållanden 

förändras beroende på olika socioekonomiska aspekter. Av den anledningen kommer denna uppsats 

att undersöka hur samboförhållanden har förändrats i Japan enligt en modell som Tiziana Nazio 

använder i sin bok ”Cohabitation, family and society”
7
 där hon har undersökt samboförhållanden i 

några länder i Europa. 

Tidigare forskning om samboförhållanden har antingen mest handlat om vad som påverkar 

en individ att ingå ett samboförhållande eller samlade mätningar som visar hur 

samboförhållanden har förändrats i ett samhälle. Inte många har tagit med individens 

samverkan i samhället. Betydelsen av samboförhållanden kan förändras över tiden och 

individer kan bli påverkade av andra individers beslut. På grund av att tidigare forskning inte 

har tagit med i räkningen vad individer grundar sina beslut på har de inte kunnat förklara om, 

när och hur förändringar i samboförhållanden har skett. Enligt Nazio är individers ömsesidiga 

påverkan på varandra och individers karaktär två viktiga faktorer till som måste undersökas för 

att kunna analysera vad som påverkar individer att ingå i ett samboförhållande.
8 

Den teori som 

hennes argument grundas på är Diffusionsteorin, en teori som säger att det är människors 

påverkan på varandra som får nya innovationer, i detta fall samboförhållanden, att spridas i 

samhället. 

Det är inte bara forskare som behandlar Diffusionsteorin som argumenterar för att 

människor påverkar varandra. Sonia Ryang, som bland annat har forskat om sex och kärlek, 

skriver också i sin bok ”Love in modern Japan: It's estrangement from self, sex and society”
9
 

att det inte bara är de som bestämmer som förändrar samhället utan befolkningen själva tar del 

i förändringen genom självreform, självbevakning och självuppfostran.
10

 Alltså alla påverkar 

varandra. 

För att kunna ta reda på hur mycket individerna har påverkat förändringar av 

samboförhållanden i Japan kommer denna uppsats dels att undersöka hur samboförhållanden 

                                                 
6
 Rebick, s. 9. 

7
 Tiziana Nazio, Cohabitation, family and society, London and New York: Routledge, 2008 

8
 Ibid, s. 6. 

9
 Sonia Ryang, Love in modern Japan: It's estrangement from self, sex and society, London and New York: Routledge, 

2006 
10

 Ibid, s. 6.  
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har förändrats under en tidsperiod för att se individernas påverkan på varandra. Den kommer 

också undersöka vad som har skett i samhället under samma tidsperioden för att kunna se hur 

betydelsen av samboförhållanden har förändrats. 

Tidsperioden som denna uppsats kommer ta upp är 1974 – 2004. Anledningen till det är 

att de data som finns att tillgå är gjord 2004 och de har undersökt 6 födelsegrupper.
11

 Av dem 

har 3 stycken valts ut varav de äldsta är födda 1954-1959. De börjar ge sig ut från 

föräldrahemmet när de är ca 20 år, vilket är år 1974 för de äldsta i gruppen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samboförhållanden i Japan har förändrats från 1974 - 

2004 och hur några faktorer kan ha påverkat förändringen. 

 

Frågeställningarna som kommer att besvaras för att undersöka syftet är följande: 

 

1. Hur har samboförhållanden i Japan förändrats från 1974 - 2004? 

2. Hur har familjenormer, familjeförhållanden, könsroller och religiositet förändrats i Japan 

från 1974 – 2004? 

3. Har förändringar inom familjenormer, familjeförhållanden, könsroller och religiositet 

påverkat människor när de väljer att gifta sig eller ingå ett samboförhållande? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som har undersökts för denna uppsats är dels sådan som handlar speciellt om 

giftermål och familjenormer i Japan, dels allmän litteratur om Japans samhälle som också tar upp 

giftermål och familjenormer för att kunna få så mycket olika fakta som möjligt. De som går djupt in 

i ett ämne kan få en annan bild av det ämnet än någon som bara studerar det snabbt. För att få en så 

objektiv bild som möjligt är det därför viktigt att titta på undersökningar från båda sidorna. Sedan 

har också tidigare forskning om Diffusionsteorin, som inte har något med Japan att göra, undersökts 

för att få mer förståelse om teorin så att den kan användas på bästa sätt vid analys av de fakta om 

Japan som har undersökts. 

Den tidigare forskning som används mest i denna uppsats är Tiziana Nazios bok 

                                                 
11

 Raymo, s. 1. 
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”Cohabitation, family and society”,
12

 som undersöker hur samboförhållanden sprids i samhällen. 

Den jämför några länder i Europa med hjälp av Diffusionsteorin. Eftersom denna uppsats ska kunna 

hjälpa till i tvärkulturella undersökningar har den till stora delar baserats på samma teori och metod 

som ”Cohabitation, family and society”. Ny forskning som har kommit efter den är Kairi Kasearus 

avhandling “Structural changes or individual preferences: A study of unmarried cohabitation in 

Estonia”.
13

 Kesearu tar upp många äldre och nyare teorier som kan användas för att studera 

samboförhållanden och använder sig av några av dem när hon undersöker samboförhållanden i 

Estland. Den har varit till stor hjälp i skrivandet av denna uppsats för att den tar upp fler olika äldre 

teorier och hur man kan applicera dem på samboförhållanden än vad Nazio gör i sin bok. Förutom 

de två nyskrivna avhandlingarna har jag också tagit till min hjälp Everett M. Rogers bok ”Diffusion 

of innovations”
14

 som förklara ingående Diffusionsteorins ursprung och hur den funkar.  

James M. Raymo har skrivit många artiklar om familjeförändringar i Japan och särskilt 

“Cohabitation and family formation in Japan”
15

, som han har skrivit tillsammans med Miho Isawa 

och Larry Bumpass, har kommit till nytta under forskningen till denna uppsats. Där finns data om 

samboförhållanden i Japan och även annan information om förändringar inom familjen. Två andra 

böcker som har tillfört mycket till forskningen är också Marcus Rebick och Ayumi Takenakas bok 

”The changing Japanese family”
16

 och Yoko Tokuhiros ”Marriage in contemporary Japan”
17

 som 

båda berättar vad som har förändrats inom familj och giftermål i Japan under senare 1900-tal och 

början av 2000-talet och försöker att ge en förklaring till varför. 

På japanska är det böcker om genus som till största del har undersökts för denna uppsats. Det 

finns såklart mycket om genus i Tokuhiros och Rebick och Takenakas böcker också men det är 

viktigt att ta med japansk litteratur om genus också för att se om den skiljer sig från den litteratur 

som har skrivits på engelska. Dessutom är det lite äldre japansk litteratur som har undersökts för att 

ge förståelse för hur man tänkte när de böckerna skrevs jämfört med de lite nyare. De som har varit 

till störst nytta i denna uppsats är Hiroyuki Idas ”Shinguru tani no renai-, kazokuron: Jenda furina 

kankei he”
18

 och Kimio Ito, Minori Kimura och Junko Kuninobos ”Joseigaku, danseigaku: 

Jendaron nyumon”.
19

 

                                                 
12

 Nazio 
13

 Kesearu 
14

 Rogers 
15

 Raymo (2009) 
16

 Rebick 
17

 Yoko Tokuhiro, Marriage in contemporary Japan, London and New York: Routledge, 2009 
18

 Hiroyuki Ida, Familjeteorier - Kärlek hos den enskilda individen: Mot jämställda relationer, (シングル単位の恋愛・ 

家族論―ジェンダー・フリーな関係へ), Tokyo: Sekaishisosha, 1998 
19

 Kimio Ito, Minori Kimura, Junko Kuninbo, Femininitet och maskulinitet: En introduktion till genusstudier,  

(女性学・男性学―ジェンダー論入門), Tokyo: Yuhikaku Arma, 2002 
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Till sist är det litteratur om Japan, men inte specifikt om giftermål och familj, som har 

undersökts. Bland annat Roger J. Davies och Osamu Ikenos ”The Japanese mind”
20

 som är en 

lättläst bok om allmänna saker som är bra att veta om Japan och sedan Jeff Kingstons 

”Contemporary Japan: History, politics, and social change since the 1980s”
21

 som är lite mer 

ingående inom de olika ämnena än ”The Japanese mind”. 

 

1.5 Avgränsningar 

Nazio använder sig av en longitudinell metod när hon undersöker hur samboförhållanden har 

förändrats genom åren. Den modellen går inte att använda på Japan då det inte innan 2004 gjordes 

några undersökningar om hur många som har varit eller är i ett samboförhållande av hela 

befolkningen utan man tillfrågade bara ogifta personer.
22 

De data som finns idag består av svar från 

kvinnor i 6 olika födelsegrupper, mellan 1954-1984, som 2004 svarade på om de har varit sambo 

eller inte. Alltså kan man inte ta reda på historiskt hur många som varje år ingick 

samboförhållanden och hur många som gifte sig direkt, utan bara hur många som har varit sambo 

och hur det har förändrats inom födelsegrupperna.
23

 Jag har valt ut tre av dem för min 

undersökning, 1954-1959, 1965-1969 och 1975-1979. De två mellanliggande årskullarna visar inte 

på någon förändring och den sista årskullen 1980-1984 var bara i början av processen att ingå 

samboförhållande eller gifta sig så där var det inte tillräckligt många än som hade lämnat 

familjehemmet för att det skulle bli intressant för undersökningen. Vidare går det inte att undersöka 

män eftersom de data som finns bara handlar om kvinnor. Alltså kommer denna undersökning 

handla enbart om kvinnor födda 1954-1959, 1965-1969 och 1975-1979. 

I sin modell så tar Nazio också upp fler socioekonomiska aspekter som kan vara faktorer när 

folk väljer att ingå samboförhållande eller att gifta sig. Förutom familjeförhållanden, familjenormer, 

religiositet och könsroller som redan har tagits upp, tar Nazio också med lagar och regler, 

utbildningsexpansion och bostadsmarknad.
24

 Då detta är en kandidatuppsats finns inte utrymme att 

undersöka alla aspekterna. Det som kommer att undersökas i denna uppsats är familjeförhållanden, 

familjenormer, religiositet och könsroller som brukar kallas för de kulturella aspekterna. Alla 

aspekterna är viktiga men det är de kulturella aspekterna som är mest speciella för Japan jämfört 

med andra länder.  

                                                 
20

 Davies 
21

 Jeff Kingston, Contemporary Japan: History, politics, and social change since the 1980s, West Sussex: Wiley 

Bleckwell, 2011 
22

 Raymo (2009), s. 3. 
23

 Ibid, s. 9. 
24

 Nazio, ss. 70-96. 
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Bostadsmarknaden har blivit sämre i andra länder också där samboförhållanden är fler än i 

Japan.
25

 Utbildningsexpansionen har skett i de flesta västerländska länder både där 

samboförhållanden är många och där de är få. I Japan finns det inga lagar för par i 

samboförhållanden, men det finns det inte i Italien heller så det är inte så stor skillnad i det 

avseendet mellan länderna.
26

  

De aspekter som skiljer Japan och västvärlden mest åt är dels religionen, konfucianismen har 

spelat en stor roll när det gäller normer för familjer i Japan,
27

 medan i Europa och USA är det 

kristendomen som är den dominerande religionen. Dels har Japan en väldigt stark familjetradition. 

Det var så viktigt i Japan att bevara släktlinjen att man adopterade pojkar från andra familjer så inte 

släkten skulle dö ut.
28

 Detta är en kultur som västerländska länder inte har och det är därför extra 

intressant att undersöka de aspekterna och se hur de har påverkat samboförhållanden i Japan.  

Japan är också ett land där könsrollerna är väldigt starka, detta kan ses i andra länder i världen 

än Japan med men är ändå ovanligt starka för ett så moderniserat land som Japan. Samhället är 

fortfarande uppbyggt så att det för det mesta är kvinnas uppgift att ta hand om barnen och mannens 

att försörja familjen.
29

 

De kulturella aspekterna kommer att undersökas från 1974 då den första årskullen var 20 år 

eftersom det är vid den åldern man börjar ge sig ut ur familjehemmet och då är det intressant att se 

hur samhället såg ut då för att se vad det var som gjorde ifall de valde att gifta sig eller ingå 

samboförhållande.   

 

1.6 Disposition 

Första delen av uppsatsen kommer bestå av en teori- och metoddel där Diffusionsteorin tas upp och 

det förklaras hur den ska användas i just denna uppsats. Andra delen av uppsatsen kommer först ta 

upp makrodelen av undersökningen, d.v.s. data om samboförhållanden som visar hur 

samboförhållanden har förändrats mellan 1974-2004 och sedan mikrodelen, d.v.s. de kulturella 

aspekterna i form av de hypoteser om dem som Nazio har tagit fram i sin avhandling. Varje hypotes 

kommer noggrant att undersökas med hjälp av tidigare forskning om Japan. I diskussionsdelen 

kommer sedan de resultat som kommit fram att diskuteras och analyseras efter Diffusionsteorin. 

Detta är i princip samma upplägg som Nazio använder i sin avhandling så den kommer att användas 

                                                 
25

 Francesca Bettio, “Strong in tradition and yet innovative: The puzzles of the Italian family” i Marcus Rebick och 

Ayumi Takenaka (red.), The changing Japanese family, s. 54 – 71, London and New York: Routledge, 2006, ss. 64-

65. 
26

 Nazio, s. 71. 
27

 Davies, s. 62. 
28

 Rebick, ss. 4-5. 
29

 Ida, s.12. 
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i denna uppsats dels för att göra det enklare om man skulle vilja göra en tvärkulturell undersökning 

med Japan och andra länder efter Nazios metod. Den gör det också enkelt för läsaren att förstå vad 

som är makrodelen och vad som är mikrodelen och hur de påverkar varandra i ett samhälle. 

 

2 Teori och metod 

2.1 Teori och begrepp 

Eftersom denna uppsats till stor del handlar om samboförhållande är det viktigt att reda ut vad som 

menas med ett samboförhållande i just denna uppsats. Nazio definierar ett samboförhållande som 

”två partners i ett intimt förhållande som bor ihop men som inte är lagligt gifta”.
30

 

Det är en bra definition som räcker långt, men Nazio har inte tagit med den sociala kontexten i 

detta fall. Thornsson, Axinn och Xie argumenterar att ”beroende på de omständigheter och 

sammanhang personer är i definierar de om de är gifta eller i ett samboförhållande på olika sätt. 

Detsamma är antagligen sant när det kommer till att definiera om man bor ihop eller isär också.”
31

 

Alltså måste man undersöka vad som räknas som samboförhållande i Japan. I de data jag kommer 

använda mig av så blev deltagarna tillfrågade om de någon gång hade varit i ett samboförhållande 

med svarsalternativen, ”nej”, ”ja, jag är i ett samboförhållande nu” och ”ja, jag har varit i ett 

samboförhållande tidigare i mitt liv”.
32

 Ingen definition ges om vad som är ett samboförhållande 

utan det är upp till den tillfrågade själv att definiera. 

Det kan också vara svårt att definiera samboförhållanden för att vissa samboförhållanden inte 

sker kontinuerligt utan man kan bo ihop ett tag och sedan flytta isär och sedan flytta ihop igen och 

för att andra samboförhållanden ingås eftersom det är mer gynnsamt att bo ihop än att bo isär.
33

 

Eftersom det är människor som tillfrågas i de data som används för uppsatsen måste ett 

samboförhållande definieras som ”när den tillfrågade utifrån den sociala kontexten den personen 

lever i anser att den bor ihop med en intim partner som den inte är lagligt gift med”.  

På grund av att det är svårt att definiera vad som är ett samboförhållande är det också svårt att 

samla data om det. Det är särskilt svårt att samla data från kvinnor i Östasien där 

samboförhållanden är stigmatiserade.
34

 Det har dock blivit enklare att göra bra undersökningar i 

                                                 
30

 Nazio, s, 3. 
31

 Arland Thornton, William G. Axinn, Yu Xie, Marriage and cohabitation, Chicago: The University of Chicago Press, 

2007, s. 88. 
32

 Raymo, 2009, s. 7. 
33

 Hiroshi Kojima, ”The effects of premarital cohabitation on family formation behaviours in East Asia and the west”, 

Faculty of Social Sciences, Waseda University, Tokyo, Japan , http://isi2011.congressplanner.eu/pdfs/950860.pdf, 

(åtkomst 15:e maj, 2012), s. 1. 
34

 Ibid, s. 1. 

http://isi2011.congressplanner.eu/pdfs/950860.pdf
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Japan de senaste åren men än har det inte gjorts många studier om samboförhållanden och dess 

effekt på familjeförändringar. En annan orsak till att det är svårt att göra undersökningar om 

samboförhållanden är för att kunna visa på förändring måste man ta med data om vad som har hänt 

innan, inte bara vad som pågår nu. Sådana data kan bli påverkade av fördomar eller bli fel för att 

man inte kommer ihåg exakt vad som har hänt.
35

 

 

Den teoretiska utgångspunkten som kommer användas i denna uppsats för att förklara spridandet av 

samboförhållanden är ”Diffusionsteorin” (Diffusion theory) eller ”Spridningen av en innovation” 

(Diffusion of an innovation) som den också kallas. I denna uppsats kommer den kallas för 

Diffusionsteorin för det är den termen som Nazio använder sig av och uppsatsen kommer till stora 

delar baseras på hennes diffusionsteori.  

För att förklara Diffusionsteorin måste först redas ut vad en diffusion är. Om man tittar på 

översättningen av diffusion på svenska hittar man utspridning, spridning och kringspridning. Alltså 

betyder det att något sprids. I denna uppsats handlar det om spridningen av samboförhållanden. 

Nazio skriver att diffusion relaterar till en inlärningsprocess där ett makrofenomen, som till exempel 

ett ökat spridande av ett beteende, är resultatet av individers handlingar på mikronivån. I hennes 

undersökning är diffusion en process på individens nivå där tidigare ammande av samboförhållande 

av någon i det samhälleliga systemet förändrar sannolikheten att välja att ingå i ett 

samboförhållande för de andra i samma samhälleliga system.
36

 

Till grund för hennes definition finns en klassisk definition av diffusion som gjordes redan 1962 av 

Everett M. Rogers, ”processen där en innovation kommunicerar från en individ till en annan i ett 

samhälleligt system under en tidsperiod”
37

. Diffusion är en slags kommunikation som har hand om 

spridandet av nya idéer. Konsekvenserna av diffusionen är samhällelig förändring, nya idéer 

uppfinns, sprids, blir anammade eller ratade.
38

 En nyare definition som tar med anammande och 

ratande skrevs av Alberto Palloni 2001. ”Diffusionsprocessen är en process där valet eller 

anammade (ratande) av ett beteende eller vana beror på en individs beslutsfattningsprocess som i 

sin tur påverkar anammande (ratande) hos andra personer i det samhälleliga systemet.”
39

 

Alltså finns det två olika aktörer, de som vet om eller har erfarenhet av samboförhållanden och 

de som inte än ha någon vetskap eller erfarenhet. Emellan dem finns det någon slags 

kommunikation (allt från direktkommunikation mellan individerna till opersonliga källor som 

                                                 
35

 Ibid, s. 1. 
36

 Nazio, s, 15. 
37

 Everett M. Rogers, Diffusion of innovations, New York: The Free Press of Glencoe, 1962, s. 19. 
38

 Christin Löffler, Non-marital cohabitation in Italy, Rostock: Universität Rostock, 2009, s. 27. 
39

 Alberto Palloni, ”Diffusion in sociological analysis”, Diffusion process and fertility transitions: Selected 

perspectives, Washington DC: National Academy Press, 2001, s. 66-114, s. 90. 
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massmedia) som binder ihop de två grupperna.
40

 Rogers argumenterar för att individer inte är 

avskilda enheter utan alla är en del av ett samhälleligt system. Hur denna individ handlar beror på 

hur han eller hon identifierar sig i det samhälleliga systemet.
41

 Om hon till exempel identifierar sig 

med en religiös grupp så har hon ingen tanke på att bo ihop med sin partner innan hon gifter sig för 

att det strider mot normen i den gruppen. Det som alltså styr spridningen av diffusionsprocessen är 

den samhälleliga påverka. Man blir påverkad av allt omkring en och gör beslut efter det snarare än 

efter sin egen karaktär.
42

 

Som tidigare nämnts kommer denna uppsats till stor del att baseras på den Diffusionsteori som 

Tiziana Nazio använder i sin bok ”Cohabitation, family and society”.
43

 Hennes teori är en makro-

mikroteori som tar upp relationen mellan individens handlingar på mikronivån och det 

sammanlagda resultatet på makronivån. Alltså ska den försöka binda ihop mikro- och makronivån 

genom att förklara hur förändringar på samhällsnivån påverkar individers beslutsfattningsprocess. 

Dels så använder hon sig av den traditionella diffusionsprocessen där hon argumenterar för den 

samhälleliga påverkan. Dels har hon en egen metod där hon undersöker människors benägenhet att 

agera på samma sätt som andra individer och hur deras val är påverkade av deras samhälleliga 

miljö.
44

 

Detta kommer att undersökas genom att titta på data om förändring av samboförhållanden och 

av fem hypoteser som Nazio använde sig av när hon undersökte länder i Europa. De lyder enligt 

följande: 

 

Hypotes 1: Det förväntas en positiv effekt på spridandet av samboförhållanden när folk från samma 

grupp anammar samboförhållanden. Detta är särskilt starkt i början av spridningsprocessen. 

Positivt inflytande från tidigare födelsegrupper blir allt mindre i samband med att samhället 

accepterar samboförhållanden.
45

 

 

Hypotes 2: Religiositet förväntas ha en positiv effekt på sannolikheten att gifta sig och en negativ 

effekt på anammelse av samboförhållanden. Detta visar sig mest i mer religiösa länder.
46

 

 

Hypotes 3: Graviditet förväntas påskynda partnerskap och ha mest effekt på giftermål.
47

  

                                                 
40

 Nazio, s. 16. 
41

 Rogers, ss. 302-303. 
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Hypotes 4: När allt fler i samhället skiljer sig förväntas det ha en negativ effekt på giftermål och en 

positiv effekt på anammelsen av samboförhållanden.
48

 

 

Hypotes 5: Kvinnor som jobbar förväntas få fördelar av att ingå samboförhållanden, särskilt i 

länder med traditionell könsdelning av arbete. Däremot så förväntas färre kvinnor som jobbar att 

gifta sig.
49

 

 

I slutskedet kommer dessa resultat analyseras efter Diffusionsteorin. Hur har samboförhållanden 

förändrats? Har tidigare födelsegrupper påverkat de senare födelsegrupperna i deras beslut att ingå 

samboförhållande eller gifta sig? Vilka förändringar i samhället har påverkat beslutet om att ingå i 

ett samboförhållande eller att gifta sig? 

 

Det finns många äldre teorier om utbredningen av samboförhållanden både på makro- och 

mikronivå. På makronivån finns bland annat den kritiserade Funktionalistteorin. Anledningen till 

kritiken är bland annat att den inte räknar med mänsklig inverkan när den förklarar den sociala 

verkligheten. Med det sagt är den ändå viktig att ta upp eftersom den har spelat en stor roll för 

uppkomsten av nyare teorier. Funktionalistteorin menar att familjen är en institution som har olika 

funktioner i samhällssystemet. Förändringar i systemet sker när en institution börjar göra något som 

var en annan institutions funktion. Detta sker på grund av en ökad befolkningsmängd som följs av 

ökad konkurrens mellan de olika institutionerna. Ju mer detta händer ju mer tar staten kontroll över 

folket och försöker få alla att fylla sina ursprungliga funktioner igen. När det handlar om giftermål 

och samboförhållanden så vill staten att folket ska gifta sig eftersom det ger dem mer kontroll, alltså 

blir det i dessa stater en norm att gifta sig.
50

 

En teori som använder sig av Funktionalistteorin som struktur är Konvergensteorin. Inom den 

finns ett utvecklingsparadigm där man menar att modernisering är en enhetlig process. 

Familjeformationer förändras i samma riktning som individernas behov men i slutändan är det 

samma för alla länder. För att olika samhällen utvecklas i olika hastighet kommer förändringen inte 

att vara samtidigt i alla länder men alla kommer att nå samma mål.
51

 Utifrån det har man 

karaktäriserat olika steg i samboförhållandens utveckling och delat in världens länder i tre till fyra 

                                                                                                                                                                  
47
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 Ibid, s.78. 
50

 Kairi Kasearu, Structural changes or individual preferences: A study of unmarried cohabitation in Estonia, Estonia: 
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olika kategorier. Man argumenterar för att det finns ett allmänt mönster för utvecklingen av 

samboförhållanden som först syns i norra Europa och sedan går vidare söderut.
52

  

De makroanalyserna av samboförhållanden ger oss en bild av hur spridningen av 

samboförhållanden sker men de tar inte upp varför den sker. De har inte med någon analys på 

mikronivån som visar på hur individens beslut förändras.
53

 De grundar också sina idéer på att alla 

länder kommer att förändras likadant men alla individer i alla länder är olika och de olika länderna 

har olika kultur som man måste ta med i beräkningen. De har alla olika utgångspunkt så vad säger 

att de alla kommer sluta på samma sätt?  

På mikronivå finns den ekonomiska familjeteorin och den sociala utbytesteorin som båda 

argumenterar för att en individ alltid baserar sina beslut så att kostnaden blir så låg som möjligt och 

vinsten blir så stor som möjligt. Så om de vinner mer på att ingå ett samboförhållande än att gifta 

sig så kommer de ingå ett samboförhållande.
54

 

Alla de tidigare teorierna ger oss bra förklaringar till varför man väljer att ingå 

samboförhållanden istället för att gifta sig. De tar upp förändringar, särskilt för kvinnor, i arbetslivet 

och visar att samboförhållanden är ett attraktivt val för dem eftersom det är mer flexibelt än ett 

äktenskap. Det betyder dock att länder som har hög arbetslöshet, där tillfälliga jobb är vanligast och 

kostnaderna för att klara sig själv är höga borde ha högst antal samboförhållanden men nästan allt 

det stämmer in på både Italien, Spanien och Japan och alla de tre länderna har förhållandevis lågt 

antal samboförhållanden.
55 

Alltså måste det finnas en annan förklaring. Vad de här 

undersökningarna inte räknar med är hur individerna samverkar i samhället, hur en tidigare individs 

val påverkar ens eget val.
56 

Det är till det Diffusionsteorin kommer att användas i denna uppsats. 

En annan teori som också tar med i sina beräkningar hur individerna och samhället påverkar 

varandra är Utvecklingsidealismen. Den menar att idéer om hur samhället har förändrats har spridit 

sig så mycket att individerna baserar sina val på dem. Utvecklingsidealismen argumenterar för att 

folk tror på vad som sägs och beter sig enligt det oberoende av om det är sant eller inte.
57

 

Utvecklingsidealismen liknar på många sätt Diffusionsteorin, skillnaden är att Diffusionsteorin 

menar att det är det som verkligen sker, snarare än idén om det som sker i sig är det som påverkar 

människor. Alltså, folk ingår i ett samboförhållande för att deras föräldrar, kollegor och vänner har 

gjort det innan dem, inte för att de har hört att folk ingår samboförhållanden. Visserligen påverkar 

vad som sägs i ett samhälle dess normer men att bara idén om att samboförhållanden har blivit 
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vanligare gör att människor ingår samboförhållanden räcker inte som förklaring. Nazios 

Diffusionsteori har flera dimensioner och tar upp många fler aspekter till varför samboförhållanden 

sprids. Därför är det den teori som kommer att användas i denna uppsats. 

 

2.2 Metod och material 

Denna uppsats kommer att vara en teoribekräftande fallstudie av samboförhållanden i Japan. Den 

följer en liknande teori och metod som Nazio använder sig av i sin undersökning av 

samboförhållanden i länder i Europa så den kommer alltså att undersöka om samma teori går att 

applicera på samboförhållanden i Japan och är därför en teoribekräftande studie.
58

 En fallstudie 

passar bäst till denna uppsats eftersom det är ett bra sätt att undersöka ett fall ingående även om 

man inte har så mycket tid och resurser till sitt förfogande och eftersom detta är en kandidatuppsats 

måste tiden och utrymmet begränsas. 

Det är dock svårt att generalisera resultaten av en fallstudie eller använda det som grund att 

bevisa eller motbevisa generaliseringar som redan finns eftersom det bara är ett fall som undersöks 

till skillnad från till exempel komparativa studier där två eller fler fall undersöks och jämförs. En 

fallstudie kan däremot ge mycket till framtida undersökningar och uppbyggnaden av nya teorier.
59

 I 

detta fall är det tänkt att denna undersökning ska kunna användas till komparativa studier med andra 

länder i framtiden.  

Undersökningen kommer att utföras både kvantitativt och kvalitativt eftersom den ska 

analyseras efter en makro-mikroteori där både förändringar i samhället i sin helhet och förändringar 

på den personliga nivån ska behandlas. För förändringar i sin helhet, där man vill ha ren data och 

det som är gemensamt för alla passar en kvantitativ metod bäst.
60

 Därför kommer den kvantitativa 

metoden att användas för att samla in data om samboförhållanden. I första hand handlar det om den 

första nationella undersökningen om befolkning, familj och generationer (SPFG). Den gjordes av 

Mainichi Shimbun Population Problems Research Council 2004 och 2421 japanska kvinnor 

deltog.
61

  

När man vill ha reda på sammanhang och strukturer, se saker ifrån människors synvinkel passar 

den kvalitativa metoden bäst.
62

 Därför kommer den kvalitativa metoden användas för att undersöka 

förändringar inom de kulturella aspekterna i japanska samhället. Utifrån ett antal böcker och artiklar 
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om förändringar inom familjenormer, familjeformationer, könsroller och religiositet i Japan 

kommer de fem hypoteserna som tagits upp i teoridelen att undersökas.  

 

3 Undersökning 

3.1 Makroundersökning – Data om samboförhållande i Japan 

Man kan bara se diffusionsprocessen med tidens gång,
63 

men eftersom det inte har gjorts så många 

undersökningar om samboförhållanden i Japan så går det inte att göra en bra longitudinell 

undersökning i denna uppsats utan den kommer att baseras påundersökningar som gjordes i april 

2004 av Mainichi Shimbun Population Problems Research Council.
64  

En nyare undersökning som har gjorts av Hiroshi Kojima 2005 och 2009
65

 kommer också att 

tas upp för att kunna jämföra med Mainichi Shimbuns data och för att göra det enklare att se 

diffusionsprocessen då den är gjord två årtal som ligger senare än Manichi Shimbuns undersökning. 

 

Tabell 1 Mainichi Shimbun Population Problems Research Councils undersökning av 

samboförhållanden
66

 

 Erfarenhet av 

samboförhållanden 

(%) 

Genomsnittslängd av 

samboförhållanden 

(månader) 

Samboförhållanden 

som resulterat till 

giftermål (%) 

Totalt 15 21 58 

    

1954 – 1959 10 22 64 

1965 – 1969 17 26 62 

1975 – 1979 21 21 40 

 

Endast kvinnor var med i undersökningen som bestod av tre frågor. Den första var, ”har du 

någonsin varit i ett samboförhållande?” Med svarsalternativen ”nej”, ”ja, jag är i ett 

samboförhållande nu” och ”ja, jag har varit i ett samboförhållande tidigare i mitt liv”. Den andra 

frågade hur länge det senaste eller pågående samboförhållandet hade pågått med 10 svarsalternativ 
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från mindre än en månad till fem år eller mer. Den sista frågan var om man hade gift sig med den 

man senast var i ett samboförhållande med eller om man planerade att gifta sig med den man var i 

ett samboförhållande med då.
67

 Som man kan se i tabell 1 har samboförhållanden fördubblats på 20 

år, vilket enligt Nazios undersökningar är mer än i Italien och Spanien men mindre än Tyskland och 

Frankrike.
68

 

Antal samboförhållanden som resulterat till giftermål har blivit färre vilket också är en 

indikation på att samboförhållanden har blivit vanligare och friare. I den äldsta födelsegruppen gifte 

sig mer än hälften med de som de var i ett samboförhållande med, men färre ingick 

samboförhållanden, alltså var det ett större steg att ta och nästan ett löfte om att man senare skulle 

gifta sig. I den yngsta födelsegruppen gifte sig mindre än hälften med de som de ingick ett 

samboförhållanden med men fler personer har någon gång varit i ett samboförhållande. Alltså är det 

allt fler som testar på att vara i ett samboförhållande (kanske flera gånger) och det blir friare att 

bestämma om man ska gifta sig med den man bor ihop med eller inte.  

 

Kojimas undersökningar skiljer sig lite ifrån Mainichi Shimbuns men visar ändå på en ökning av 

samboförhållanden. 

 

Tabell 2 Hiroshi Kojimas undersökning av samboförhållanden 2005
69

 

 Erfarenhet av 

samboförhållanden 

(%) 

Genomsnittslängd av 

samboförhållanden 

(månader) 

Genomsnittsålder 

vid första 

samboförhållandet 

Totalt 13,2 36 22,7 

Kvinnor 13 24 23 
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Tabell 3 Hiroshi Kojimas undersökning av samboförhållanden 2009
70

 

 Erfarenhet av 

samboförhållanden 

(%) 

Genomsnittslängd av 

samboförhållanden 

(månader) 

Genomsnittsålder 

vid första 

samboförhållandet 

Totalt 22,5 28 24,2 

Kvinnor 19,9 29 23,2 

 

Både kvinnor och män har tillfrågats i denna undersökning och här visas resultatet dels från alla de 

tillfrågade och dels från bara kvinnor. 

Denna undersökning kan endast jämföras med den totala siffran från Mainichi Shimbuns eftersom 

Kojima inte har delat upp sin undersökning i olika födelsegrupper. År 2005 var det totala antalet 

kvinnor som någon gång varit i ett samboförhållande 13 % medan Mainichi Shimbun visar 15 % 

redan ett år tidigare. Det är dock inte så konstigt eftersom en statistisk undersökning av många olika 

anledningar kan få olika resultat och de är inte så avskiljande från varandra. Det intressanta i 

Kojimas undersökning är att bara 4 år senare, 2009 så har nästan 20 % av kvinnorna någon gång 

haft ett samboförhållande. Det är en stor ökning och om det är verkligheten visar det verkligen 

vilken inverkan diffusionsprocessen har på samboförhållanden i Japan. Kojima skriver dock att det 

är svårt att få svar från kvinnor i Ostasien eftersom samboförhållanden inte är något man pratar 

öppet om där, men att det på senare tid har blivit en mindre jobbigt ämne i Japan.
71

 Därför kan 

ökningen bero på att fler vågar och vill berätta sanningen så ökningen på 6,9 procentenheter på 4 år 

är kanske inte bara en ökning av samboförhållanden utan också en ökning av acceptansen av 

samboförhållanden. En ökad acceptans av samboförhållanden är också en indikation på att 

diffusionsprocessen faktiskt sker. Tillsammans med en ökning av antalet personer som ingår 

samboförhållanden kommer också en ökning av acceptansen av samboförhållanden. Det är det som 

är själva grundtanken i Diffusionsteorin. Så enligt Kojimas undersökning har diffusionsprocessen 

satt igång och samboförhållanden är på god väg att bli accepterat i samhället. 

Eftersom ingen av dessa undersökningar är utförd under en längre tidsperiod är det svårt att se 

en verklig förändring och det behövs mer tid för att verkligen se hur samboförhållanden har 

utvecklats i Japan men det är de enda data som finns så de slutsatser som kommer att göras kommer 

att baseras på dem. 
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3.2 Mikroundersökningen – Socioekonomiska förändringar 

Nazio argumenterar för att tidigare anammande av samboförhållanden inte är den enda faktorn som 

får andra människor att ingå samboförhållanden utan institutionella faktorer spelar också in.
72

 

Därför kommer denna del av uppsatsen att ta upp förändringar inom några av de institutionella 

faktorerna som kan ha påverkat samboförhållanden i Japan. Dessa kommer att undersökas enligt 

hypoteser som Nazio har om hur de olika institutionerna påverkar samboförhållanden. 

 

3.2.1 Hypotes 1 – Samhällelig påverkan 

Hypotes 1: Det förväntas en positiv effekt på spridandet av samboförhållanden när folk från samma 

grupp anammar samboförhållanden. Detta är särskilt starkt i början av spridningsprocessen. 

Positivt inflytande från tidigare födelsegrupper blir allt mindre i samband med att samhället 

accepterar samboförhållanden. 

 

Det finns inte några historiska data om samboförhållanden i Japan att undersöka men om man tittar 

på de data som finns så har samboförhållanden ökat 70 % mellan de två äldsta födelsegrupperna i 

undersökningen, men bara 24 % mellan de två yngre födelsegrupperna. Kojimas undersökning är 

bara gjord två årtal så det går inte att använda hans data alls för att se hur stor ökningen är varje år. 

Det går inte heller att använda den ihop med Mainichi Shimbuns data eftersom det enligt hans 

undersökning var färre personer som hade varit i ett samboförhållande 2005 än vad Mainichi 

Shimbuns data från 2004 visade. 

Om vi tittar på de data som går att använda ser det ut som om verkligheten inte går ihop med 

denna hypotes. Som tidigare tagits upp, och som kommer att tas upp under undersökningen av de 

resterande fyra hypoteserna, så verkar samboförhållanden fortfarande vara i början av sitt spridande 

i Japan. I alla fall om man jämför med länder som Sverige och Danmark där samboförhållanden är 

mycket vanligare än giftermål.
73

 Alltså borde ökningen av folk som är eller har varit i ett 

samboförhållande vara större i varje födelsegrupp. Något man dock måste ta hänsyn till är att de 

äldre födelsegrupperna var äldre när undersökningen utfördes så de har haft mer tid att vara i 

samboförhållanden än de yngre har haft. Det kan vara en anledning till varför samboförhållanden 

inte ser ut att ha ökat som förväntat. Om man gör samma undersökning om tio år har antagligen fler 

från den yngsta födelsegruppen haft ett samboförhållande. Sedan är det inte säkert att Japan någon 
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gång kommer att komma till samma nivå som Sverige och Danmark. Alla länder behöver inte 

utvecklas likadant och det finns alltid en risk för att en diffusionsprocess avbryts, alltså att den nya 

idén, i detta fall samboförhållanden, av någon anledning inte fortsätter anammas utan man återgå till 

det gamla eller hittar en ny bättre idé.
74

 

Visserligen är det vad Mainichi Shimbuns data visar på, men om man tittat på Kojimas data 

bara som den är så verkar det, som tidigare nämnts, som om ökningen är stor varje år och kanske till 

och med att acceptansen har blivit större. För en ökning med 6,7 procentenheter på 4 år är en 

relativt stor ökning. Den enda slutsatsen som kan göras är att samboförhållanden ökar och verkar 

fortsätta öka även om vi inte vet hur snabbt. Något annat kan vi inte veta innan fler undersökningar 

görs. 

 

3.2.2 Hypotes 2 – Religiositet 

Hypotes 2: Religiositet förväntas ha en positiv effekt på sannolikheten att gifta sig och en negativ 

effekt på anammelse av samboförhållanden. Detta visar sig mest i mer religiösa länder. 

 

I Japan är statsreligionerna idag buddhism och shintoism men den religion som troligen har haft 

mest effekt på familjeformationer i Japan är konfucianismen eftersom buddhismen och shintoismen 

inte har någon klar filosofi om hur samhället och familjer ska se ut.
75

 I konfucianismen däremot är 

det väldigt viktigt. Konfucianismen var stor i Japan under Edoperioden (1603-1868)
76

 men då 

påverkade den mest de övre samhällsklasserna. De styrande lät det vanliga folket fortsätta som de 

hade gjort tidigare för att det var enklare att kontrollera dem så.
77

 Familjesystemet så som det ser ut 

idag har sina influenser från Meijiperioden (1868-1912) då regeringen försökte modernisera landet 

genom teknik från väst men samtidigt fick med influenser från familj- och samhällssystem vilket de 

inte önskade. Som en motvikt mot det började de använda sig av konfucianismens moral när de 

stadgade nya lagar och lade stor vikt vid undervisning om konfucianism i skolan.
78

 1898 infördes en 

ny familjelag med konfucianismens tankar som grund som sade att alla familjer måste tillhöra 'ie' 

systemet, ett patriarkaliskt och patrilineärt system som lade stor vikt vid familjen som stomme i 

samhället.
79

 Trots att man tog bort 'ie' systemet efter kriget då många flyttade in till städer och 
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systemet där man bodde i stora familjer byttes ut mot nya kärnfamiljen så lever moralen om 'ie' 

fortfarande kvar i Japan.
80

 Många unga idag tycker att det borde vara tillåtet att ha olika efternamn 

även efter att man har gift sig, vilket inte är tillåtet idag
81

 och verkligen inte var det under 'ie' 

systemet när kvinnan var tvungen att ta mannens namn. Samtidigt undviker många kvinnor att gifta 

sig med äldsta sonen i en familj för att de vet att traditionerna fortfarande är starka och det kan bli 

mycket jobb för dem som hustru till honom.
82

 

Alltså börjar familjesystemet som var baserat på konfucianismen lösas upp allt mer men 

idealen finns ändå kvar i folks undermedvetna. Så på ett sätt kan man säga att Japan fortfarande är 

ganska religiöst, men det är inte alls samma slags religion som i Europa med kristendomen som 

utövas på ett helt annat sätt än konfucianismen. Jämfört med det är Japan inte alls religiöst. Därför 

är det svårt att säga om religionen idag påverkar giftermål och samboförhållanden men traditioner 

som kommer från religionen påverkar definitivt om man väljer att gifta sig eller att ingå 

samboförhållanden. Traditionen är fortfarande stark och fortfarande gifter sig de flesta någon gång
83

 

även om det sker allt senare, men det börjar lösas upp lite vilket syns på ett stadigt ökande av 

samboförhållanden. 

Det går inte att säga exakt hur mycket konfucianismens ideal har lösts upp sedan 1974 men de 

flesta nytänkande som Tokuhiro intervjuade runt år 2000 var födda på 60-talet
84

 och tillhör alltså 

födelsegruppen i mitten. Så det är där någonstans som förändringen verkar ta sin början och 

antagligen fortsätter det åt det hållet. 

 

3.2.3 Hypotes 3 – Graviditet 

Hypotes 3: Graviditet förväntas påskynda partnerskap och ha mest effekt på giftermål. 

 

Denna hypotes stämmer bra in på Japan. 1975 blev 8 % av barnen till innan föräldrarna var gifta 

medan det var nästan 30 % 2005.
85

 Samtidigt är det få barn som föds utanför äktenskapet, sedan 

1960 har det pendlat mellan 1-2 % och ligger fortfarande kvar på den nivån.
86

 Alltså är det få 

personer som förblir ogifta om de bestämmer sig för att behålla barnet när de blir gravida, ungefär 
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en fjärdedel av alla giftermål mellan 2000 och 2005 blev påskyndade av graviditet.
87

 Det finns dock 

inga data på hur många som har varit sambo innan graviditeten, men en ökning av graviditet innan 

giftermål visar att par umgås mer innan giftermålet än de gjorde tidigare. Det finns uppgifter som 

bekräftar att folk dejtar allt fler innan de gifter sig och har  mer sexuellt umgänge innan giftermålet 

än tidigare.
88

 Som nämnts innan har antalet personer som har samboförhållande ökat så det kan 

också spela in i ökad graviditet innan giftermål. Trots detta visar data att de flesta känner pressen 

från samhället att gifta sig när de blir gravida så det verkar inte vara allmänt accepterat i Japan att 

ha barn utom giftermål även om föräldrarna skulle bo ihop. Dessutom gör lagar fortfarande skillnad 

på om föräldrarna är gifta eller inte, som till exempel när barnen blir inskrivna i födelseregistret blir 

de behandlade olika om deras föräldrar är gifta eller inte. Om de är gifta står det ”första sonen” 

jämte namnet om det är den första sonen det paret får, men om föräldrarna inte skulle vara gifta står 

det bara ifall det är en pojke eller en flicka.
89

  

Samboförhållanden och förändrade dejtingbeteenden gör att allt fler giftermål blir påskyndade 

av graviditet, men graviditet verkar inte ha någon påverkan på samboförhållande eftersom det inte 

är socialt acceptabelt att ha barn utom äktenskap. Sedan 1974 har det alltså blivit allt mer accepterat 

att umgås innan äktenskapet men det är fortfarande inte accepterat att ha barn utom äktenskapet. 

 

3.2.4 Hypotes 4 – Skilsmässor 

Hypotes 4: När allt fler i samhället skiljer sig förväntas det ha en negativ effekt på giftermål och en 

positiv effekt på anammelsen av samboförhållanden. 

 

Skilsmässor var länge ett ovanligt fenomen i Japan. Mellan 1970 till 1990 ökade antal hushåll som 

tog ut skilsmässor från ungefär 96 000 till 158 000 medan de år 2000 var uppe i hela 243 000.
90

 

Idag slutar mer än 20 % av giftermål i skilsmässa. Trots att det är så vanligt är det fortfarande inte 

accepterat av alla, barn till skilda föräldrar blir mobbade, man måste jobba övertid trots att man är 

singel och har barn att ta hand om och ibland kan det till och med vara svårt att hitta någon stans att 

bo som singelförälder.
91

 

Fler än 70 % av skilsmässorna tas ut av kvinnor, vilket visar att en stor anledning till att 

skilsmässor har ökat så dramatiskt är att det är sådana starka könsroller i Japan. Kvinnorna tar störst 
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ansvar i hushållet trots att all fler kvinnor har börjat ge sig ut i arbetslivet, så i vissa fall kan de ha 

både ett heltidsjobb och förväntas sköta alla hushållssysslor. Många har tröttnat på att leva så och 

tänker att det är bättre att leva själva och tar ut skilsmässa.
92

 Skilsmässor har alltså ökat markant 

sedan 90-talet och japaner gifter sig allt senare, men anledningen till senarelagda giftermål beror 

nog mer på en ökad individualistisk och feministisk medvetenhet än att man inte tror på giftermålet 

längre för att så många i ens omgivning har skilt sig.
93

 Trots att samboförhållanden har ökat på 90-

talet så har det inte ökat i samma grad som giftermål har minskat hos unga människor. Utan istället 

bor de flesta unga människor kvar hos sina föräldrar tills de gifter sig
94

 och de flesta unga vill 

fortfarande gifta sig. I en undersökning 2005 svarade 87 % av ogifta män och 90 % av ogifta 

kvinnor att de någon gång planerade att gifta sig.
95

  

Denna hypotes stämmer alltså inte i Japans fall. Skilsmässor och samboförhållanden har ökat, 

men inte relativt till varandra. Samboförhållanden har ökat ganska jämt sedan 70-talet medan 

skilsmässor var ovanligt fram till 90-talet då det tog en rejäl ökning. Skilsmässor kan påverka 

senarelagda och minskat antal giftermål
96

 medan de inte verkar ha så stor effekt på 

samboförhållanden i Japan. 

 

3.2.5 Hypotes 5 – Könsroller på arbetsmarknaden 

Hypotes 5: Kvinnor som jobbar förväntas få fördelar av att ingå samboförhållanden, särskilt i 

länder med traditionell könsdelning av arbete. Däremot så förväntas färre kvinnor som jobbar att 

gifta sig. 

 

Japan har en väldigt traditionell könsdelning av arbete där kvinnan är den som ska stanna hemma 

med barnen och mannen är den som ska försörja familjen.
97

 Ändå 2003 var 56,8 % av de japanska 

kvinnorna verksamma i arbetslivet, vilket inte är mycket om man jämför med ett land som Sverige 

där 71, 5 % av kvinnorna arbetade, men det är mycket i ett land som har så starka könsroller. I 

Italien var det till exempel bara 42,7 % av kvinnorna som arbetade.
98

 Dock brukar kvinnorna få 

sämre jobb än männen eftersom i det flesta fall ändå är de som stannar hemma med barnen och när 

de ska ut på arbetsmarknaden får de sämre jobb eftersom de inte har så mycket erfarenhet och 
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utbildning som män. På grund av det får kvinnor ofta lägre lön än män och det gör att mannen ändå 

blir den stora familjeförsörjaren i slutändan.
99

 Detta sker dels på grund av att Japans arbetsmarknad 

är så dåligt anpassad för en jämställd familj. Många företag har inte bestämda arbetstider utan det är 

mycket övertid och man får ingen dispens att gå hem bara för att man har små barn. Dagis och 

fritids är inte heller så vanligt i Japan.
100

 Alltså måste en i familjen stanna hemma med barnen om 

det inte finns en mormor eller farmor i närheten som kan ta hand om barnen vilket blir allt 

ovanligare.
101

 Många företag har börjat jobba för bättre balans mellan jobb och fritid för sina 

anställda så att både kvinnor och män kan hjälpa till hemma, men det är fortfarande långt kvar.
102

 

Uppdelningen av arbete beror till stor del på de starka könsrollerna som gör det självklart för 

kvinnor i Japan att vara hemmafruar.
103

  

Mycket på grund av den synen att man ska stanna hemma med sina barn för att vara en bra 

mamma så är det många som tänker efter längre innan de skaffa barn. Alla vill inte stanna upp sin 

karriär, därför är det många kvinnor som väljer att inte gifta sig eller skaffa barn alls eller gör det 

allt senare i livet så att de ska ha tid att ha en karriär först. Japan har blivit ett av de länder med äldst 

medelålder för giftermål i världen, 30,5 år för män och 28,8 år för kvinnor 2010, en ökning sedan 

1975 då det var 27 respektive 24,7 år
104

. Människor som förbli ogifta har också ökat, 1975 var det 

2,1 % för män och 4,3 % för kvinnor medan det 2000 var 12,6 % för män och 5,8 % för kvinnor.
105 

Eftersom Japan är så könsuppdelat borde de japanska kvinnorna få många fördelar av att ingå 

samboförhållanden istället för att gifta sig men samboförhållandet verkar inte blivit så accepterat än 

att det är ett alternativ. Visst har samboförhållanden ökat samtidigt som allt fler väljer att inte gifta 

sig eller gifta sig senare i livet men de allra flesta verkar fortfarande, som tidigare nämnts bo kvar 

hos sina föräldrar tills de gifter sig.
106

 Samboförhållanden måste få mer acceptans i samhället och 

bli vanligare innan kvinnor ser det som ett alternativ till att bo med sina föräldrar tills de gifter sig. 

Sedan 1974 har det blivit allt vanligare att vänta med giftermål och barn vilket antagligen beror 

på att allt fler kvinnor vill göra en karriär och det är svårt i Japan att ha både karriär och en familj 

samtidigt. 
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4 Diskussion 

4.1 Avslutande diskussion 

Denna uppsats har fokuserat på att studera förändringar inom samboförhållanden i Japan, ett 

fenomen som ännu inte är särskilt utbrett i landet. Anledningen till studien var att se vad det är för 

faktorer som får folk att välja att ingå i ett samboförhållande istället för att gifta sig direkt som är 

det vanligare alternativet i Japan. Detta för att kunna få mer förståelse, dels om samboförhållanden 

och dels om Diffusionsteorin som är den teori som har använts i denna uppsats. Argument som 

fanns i uppsatsen för att folk väljer att ingå ett samboförhållande är den samhälleliga påverkan som 

enligt diffusionsteorin är det som får människor att anamma nya innovationer, i detta fall att ingå 

samboförhållanden istället för att vara traditionell och gifta sig. När allt fler ingår i ett 

samboförhållande så hör fler människor talas om det och fler människor ser det som ett alternativ 

till att gifta sig.  

 

I början av uppsatsen togs tre övergripande frågeställningar upp som skulle undersökas i denna 

uppsats. De löd som följer: 

1. Hur har samboförhållanden i Japan förändrats från 1974 - 2004? 

2. Hur har familjenormer, familjeförhållanden, könsroller och religiositet förändrats i Japan 

från 1974 – 2004? 

3. Har förändringar inom familjenormer, familjeförhållanden, könsroller och religiositet 

påverkat människor när de väljer att gifta sig eller ingå ett samboförhållande? 

  

Den första frågeställningen besvarades i makroundersökningen. Där såg vi att människor som väljer 

att ingå samboförhållande ökar i varje födelsegrupp. Alltså blir de påverkade av varandra men 

eftersom fenomenet inte är särskilt utbrett i Japan än så har den samhälleliga påverkan inte riktigt 

satt igång utan förväntas öka mer för varje kommande födelsegrupp. Ökningen förväntas alltså vara 

större i varje födelsegrupp i början av diffusionsprocessen för att sedan minska igen när den största 

delen av befolkningen är eller har varit i ett samboförhållande.
107

 Denna undersökning visar inte 

den trenden, utan här ser vi att samboförhållanden har ökat 70 % mellan de två äldsta 

födelsegrupperna i undersökningen men bara 24 % mellan de två yngre. Trots att det är vad denna 

undersökning visar så behöver det inte vara sanningen. Undersökningen är gjord vid en speciell 

tidpunkt och är alltså inte en longitudinell undersökning som visar hur mycket samboförhållanden 

ökar varje år utan visar hur många i varje födelsegrupp som har haft eller är i ett samboförhållande 
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vid tidpunkten för undersökningen. Den äldsta födelsegruppen är äldre än den yngre vid tidpunkten 

för undersökningen och har därför haft längre tid på sig att ingå samboförhållanden. Om vi gör 

samma undersökning om tio och tjugo år så kommer antagligen antalet som har varit eller är i ett 

sambo förhållande i de yngre födelsegrupperna att öka eftersom då har det gått mer tid. Dessutom 

har bara tre födelsegrupper mellan 1954-1979 undersökts, för att kunna se en verklig förändring 

behöver man undersöka fler födelsegrupper i framtiden.  

Om det skulle visa sig att ökningen av antal personer blir mindre mellan varje födelsegrupp så 

betyder det att födelsegruppen 1965 – 1969 var de som ökade mest och att Japan efter det har 

samboförhållanden nått den acceptans det kan få och kommer fortsätta öka men inte lika mycket 

varje år. Detta är dock inte alls så som Nazios hypotes om ökningen av samboförhållanden ser ut 

men om det verkligen blir så kan Japan visa en ny slags utveckling av innovationer som inte har 

hittats förut. Det är dock antagligen troligare att om inte ökningen fortsätter vara större mellan varje 

födelsegrupp så kommer diffusionsprocessen att avbrytas och allt färre ser samboförhållande som 

ett bra alternativ till giftermål och återgår antingen till att gifta sig direkt eller hittar ett nytt bättre 

alternativ. Vad som talar emot detta är Hiroshi Kojimas undersökningar från 2005 och 2009 som 

visar att samboförhållanden har ökat från 13,2 % - 19,9 % på 4 år, vilket är en väldigt stor ökning. 

Om den visar sanningen så betyder det att diffusionsprocessen nu verkligen har satt igång och det 

kanske inte bara är en ökning av folk som ingår samboförhållanden utan dessa data kan också visa 

på en ökad acceptans av samboförhållanden. Tidigare har samboförhållanden varit ett stigmatiserat 

ämne i Japan, men på grund av att det har blivit mer allmänt accepterat vågar folk vara mer 

sanningsenliga när de svarar på om de har varit i ett samboförhållande eller inte. I vilket fall så 

verkar det som att samboförhållanden fortfarande öka men det är svårt att säga hur snabbt och om 

det kommer att fortsätta eller inte. 

 

Nästa fråga besvarades i mikroundersökningen där samhällelig påverkan, religiositet, graviditet, 

skilsmässor och könsroller på arbetsmarknaden undersöktes. Där såg vi att alla områden hade 

förändrats sedan 1974, det året den första födelsegruppen var 20 och började ge sig ut i samhället, 

men det går fortfarande långsamt.  

Japan är inte längre speciellt religiöst, men starka traditioner, särskilt från konfucianismen 

lever fortfarande kvar i samhället men det börjar sakta lösas upp och den yngre generationen verkar 

mer öppen för förändringar än den äldre. Det är till exempel många som inte vill behöva ha samma 

efternamn när de gifter sig. I en av intervjuerna som Yoko Tokuhiro har gjort i sin bok ”Marriage in 
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contemporary Japan”
108

 säger den tillfrågade att hans flickvän, Kyoko, inte vill att staten ska lägga 

sig i deras förhållande och att hon tycker att 'ie' system är ett sätt att trycka ner kvinnor och det vill 

hon inte vara med i.
109

  

En annan sak som visar att traditioner fortfarande lever kvar är att de flesta väljer att gifta sig 

när de blir gravida. Antal utomäktenskapliga barn har legat på 1-2 % sedan 1960-talet och ligger 

fortfarande kvar där. Däremot har antal barn som blir till innan giftermål ökat. Det, tillsammans 

med en ökning av personer man dejtar och har sexuellt umgänge med, visar att samhället blir allt 

mer öppet för umgänge innan giftermål. Trots det så är det traditionella fortfarande starkast och när 

det väl gäller så väljer de flesta att gifta sig. 

Något som har förändrats förhållandevis mycket i samhället är skilsmässor. Sedan 90-talet har 

antal giftermål som slutar i skilsmässor ökat markant, idag är det över 20 %. Det visar att 

visserligen så är traditionen att gifta sig stark men själv giftermålet är inte så heligt längre. Det är 

fortfarande inte enkelt att ta ut skilsmässa och det är mycket skam i det men folk gör det.  

När de gäller arbetsmarknaden har det blivit enklare för kvinnor att få bra jobb och det är 

många som vill ha det men det gamla idealet att kvinnors viktigaste uppgift är att vara en bra 

mamma lever fortfarande kvar vilket gör att många väljer att jobba deltid eller att inte jobba alls. 

Detta ideal har gjort att samhället inte har förändrat sig när de gäller arbetstider och vård av barn. 

Om man vill bli befordrad måste man jobba sent och dagis och fritids finns det ont om. Det leder till 

att de kvinnor som vill göra karriär gifter sig och skaffar barn senare eller inte alls. Så könsrollerna 

på arbetsmarknaden har förändrats lite men själva arbetsmarknaden har inte förändrats mycket alls.  

Familjenormer, familjeförhållanden, könsroller och religiositet har blivit mindre konservativa 

sedan 1974, allt fler kvinnor drar sig ur dåliga äktenskap, väljer karriär före familj och så vidare 

men förändringarna går fortfarande väldigt långsamt. Det är fortfarande bara de modiga och de med 

starkast vilja som klarar av att gå emot de traditionella värderingar som faktiskt fortfarande lever 

kvar i Japans samhälle. Det är dock ett bra tecken att några vågar och vill för de kommer antagligen 

göra att fler efter dem också vågar. I ett så traditionellt land som Japan är det viktigt med 

innovatörer, någon måste våga bryta traditionerna för att andra ska våga göra det. Eftersom denna 

förändring i samhället redan har börjat ske kommer den antagligen att fortsätta mot ett samhälle 

med allt lösare samhällskonstruktion men man måste ta med i räkningen att de flesta japaner 

värderar traditioner väldigt högt och även om innovatörer gör en sak behöver inte det övertyga dem 

om att det är något bra. Det kan bli motsatsen och innovatörerna ses som en egen grupp som sysslar 
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med sina konstiga idéer och ingen vill räknas in i den gruppen så de flesta håller sig ifrån det som 

innovatörerna gör. 

 

Den tredje frågan besvarades delvis i mikroundersökningen och kommer att analyseras mer nu. 

Ingen av förändringarna i samhället verkade påverka samboförhållanden särskilt mycket. Den 

förändringen som antagligen har påverkat samboförhållanden mest är religiositeten. 

Konfucianismen, som är den religion som har påverkat familjenormer mest, utövas inte längre men 

traditioner från den lever fortfarande kvar. I och med att de sakta men säkert håller på att lösas upp 

är det också allt fler som väljer att ingå samboförhållanden. Traditionen är fortfarande starkast så de 

är fortfarande inte många men de blir fler. Förändrade beteenden innan giftermål, ökat antal 

skilsmässor och allt fler kvinnor som ger sig in på arbetsmarknaden har inte direkt påverkat 

samboförhållanden, däremot så visar det på en förändring av ideal i samhället som antagligen har 

och kommer att påverka samboförhållanden i framtiden. För att samboförhållanden ska bli socialt 

acceptabelt måste dels fler personer ingå ett samboförhållande och dels måste det blir accepterat i 

samhället som ett alternativ till giftermål och för att det ska ske måste först Japans samhälle bli mer 

öppet för nya idéer. Enligt Nazios hypoteser så ska kvinnor i länder där könsrollerna är starka få 

mest fördel av samboförhållanden eftersom samboförhållanden inte är så hårt styrda och har så höga 

krav som giftermål. Det blir enklare att leva i en relation och fortfarande kunna nå sina mål. Så 

logiskt sett borde samboförhållanden vara ett bra alternativ i Japan. Problemet i Japan är, som tagits 

upp innan, de starka traditionerna som är svåra att gå emot. Japaner gör som traditionen och 

samhället säger, det är svårt att få in nya idéer i ett sådant traditionellt samhälle.
110

 Det som talat för 

att Japan en dag antagligen kommer att komma till den punkt när samboförhållanden ses som ett 

accepterat alternativ till giftermål är att alla samhällen förändras hela tiden och att 

diffusionsprocessen har satt igång, så Japan behöver bara lite tid. 

 

Under undersökningen av förändringar i Japans samhälle blev det tydligt varför diffusionsprocessen 

inte har kommit så långt i Japan än. Japans samhälle är fortfarande mycket traditionsbundet och det 

verkar nästan bara vara de nytänkande som får ut något extra av att ingå ett samboförhållande som 

gör det än så länge.
111

 Att det finns sådana som Kyoko som inte vill att regeringen ska lägga sig i 

hennes privatliv visar att diffusionsprocessen ändå har börjat i Japan, för de nytänkande är det första 

steget. Först blir folk påverkade av dem, då börjar en förändring i samhället ske och det blir allt mer 
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accepterat att ingå samboförhållanden.
112

 Så de som just nu väljer att ingå ett samboförhållande gör 

det för att de har en speciell önskan eller vilja att gå emot det traditionella eller av annan anledning 

vinner mer på att ingå ett samboförhållande än att gifta sig. Samhället har ännu inte förändrats så 

mycket att det påverkar människor positivt att ingå samboförhållanden annat än att vissa väljer att 

gå emot de stränga traditionerna just därför att de är så traditionella och inte passar ihop med en 

modern människas livsstil. Däremot för det vanliga folket som inte vågar gå emot traditionerna så är 

samboförhållanden fortfarande inte ett alternativ men om allt fler väljer att ingå ett 

samboförhållande för att det passar deras livsstil bäst kommer samhället tillslut tvingas acceptera 

samboförhållanden och när det blir accepterat kommer det vanliga folket också vilja följa med 

strömmen.  

 

4.2 Svårigheter 

Det har varit svårt att undersöka diffusionsprocessen i Japan eftersom det inte finns några 

longitudinella data att tillgå utan man har fått dra slutsatser av de data som finns. Dessutom är 

enkätundersökningar, som mycket av denna undersökning har baserats på, aldrig helt tillförlitliga, 

man måste alltid ta med i räkningen att alla kanske inte svara helt ärligt eller tar undersökningen på 

fullt allvar. Dessutom, som tidigare nämnts, är samboförhållanden fortfarande ett stigmatiserat 

ämne i Japan därför kan det vara extra svårt att få ärliga svar.
113

 Av de anledningarna måste man 

alltid tänka på att det kan finnas en felmarginal i resultaten och att den felmarginalen faktiskt kan 

vara så stor att resultaten kan bli helt annorlunda nästa gång man gör den. De slutsatser som har 

gjorts i denna uppsats är slutsatser baserade på resultat som har fåtts i denna undersökning. 

Det har också varit svårt att välja ut vilka socioekonomiska aspekter i Japans samhälle som är 

viktigast att ta upp. Alla spelar egentligen lika stor roll i förändringen av samhället men eftersom 

detta är en kandidatuppsats måste utrymmet begränsas och då har de aspekter som är mest speciella 

för Japan valts ut. Så man måste komma ihåg att det kan vara så att någon aspekt som inte alls är 

speciell för Japan, och därför inte har tagits upp i denna uppsats, har påverkat utvecklingen av 

samboförhållanden mer än någon av de som har tagits upp. Alltså går det inte att säga exakt vad det 

är som har påverkat förändringar i samboförhållanden innan man har undersökt alla aspekter i 

samhället. 
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4.3 Framtida forskning 

Det skulle vara mycket intressant att fortsätta göra undersökningar om samboförhållanden i Japan 

för att man i framtiden kan få longitudinell data att använda sig av för att kunna se hur 

diffusionsprocessen utvecklas. Detta kan både ge information om utvecklingen av 

samboförhållanden i Japan och tillföra mer data till att utveckla Diffusionsteorin med. Det skulle 

också vara intressant att undersöka alla socioekonomiska aspekter som Nazio tar med i sin 

undersökning i Europa för att kunna se om någon av de andra aspekterna har påverkat 

samboförhållanden mer än de som har tagits upp i denna uppsats. 

Denna uppsats är bara en fallstudie om Japan och det skulle också vara intressant om man 

använde den och jämförde resultaten från den här undersökningen med resultat från andra länder för 

att se vad som skiljer sig åt och vad som verkar vara likadant mellan länderna inom spridningen av 

samboförhållanden för att få mer förståelse om vad det är som gör att folk väljer att ingå ett 

samboförhållande eller att gifta sig. 
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