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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Studien granskar familjens roll i de stora årskullarnas (födda 1945-1950) liv, hur värden omsätts till handlingar av omsorg och hjälp som ges åt
utflyttade barn och deras familjer samt åt egna föräldrar. Syftet är också att granska huruvida de stora årskullarna på basen av gruppens inre
koherens kan beskrivas som en generation.
Det empiriska materialet består av en omfattande (N=2628) enkätundersökning som Statistikcentralen utförde 1998. Som metoder tillämpas
variansanalys och multipla jämförelser med hjälp av vilka årskullarna jämförs med en äldre (födda 1935-1944) och en yngre åldersgrupp (födda
1951-1970). Förutom åldersgruppen beaktas könets, barnantalets, religiositetens och alkoholkonsumtionens inverkan på hjälpanet. Dessutom
granskas inkomsternas inverkan på hjälpen som ges åt utflyttade barn medan relationen till föräldrarna antas inverka på hjälpen som åt dem.
Utöver de statistiska metoderna stöder jag mig vid analysen på övrig forskning inom området.
Resultaten visar att de stora årskullarna är en familjecentrerad grupp som hjälper och hyser omsorg för familjemedlemmar som inte bor i samma
hushåll. Jämfört med den äldre gruppen är årskullarna inte lika familjeorienterade vilket i hög grad beror på att familjens roll förändrats med
tiden. Könet har en avgörande inverkan på hjälpandet, oavsett egen ålder hjälper kvinnorna både utflyttade barn och föräldrar mera än männen.
Även barnatalet och graden av närhet i relationen till föräldrarna är avgörande för hjälpandet.
Beträffande generationsaspekten kan man konstatera att årskullarna är en synnerligen enhetlig grupp där ingen enstaka årskull avviker från
signifikant från de övriga. Män och kvinnor skiljer sig i detta avseende inte från varandra liksom bland de två övriga åldersgrupperna.
Åldersgruppen kan således sägas vara en homogen grupp och kan påstås utgöra en generation.
De viktigaste källorna består av både inhemsk och utländsk forskning kring familjen, familjelivet och generationerna. Riitta Jallinoja har en
central ställning som författare till många texter kring temat familj medan diskussionen kring generationerna centrerar kring Karl Mannheims
essä The Problem of Generations.
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