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Sammanfattning 
 

Studien syftar till att undersöka hur det barnfria beslutet motiveras. Detta har genomförts 

genom intervjuer med 6 personer som identifierar sig som barnfria, inom ramen för metoden 

grundad teori. Denna metod valdes för att så förutsättningslöst som möjligt studera barnfrihet 

vilket även gör att frågeställningen vuxit fram genom forskningsprocessens gång. Det barnfria 

beslutet kan beskrivas utifrån fem kategorier: Att gå sin egen väg, Normkritik, En 

ifrågasättande omgivning, Reflektion samt Ett välrotat beslut. Dessa kategorier relaterar till 

varandra genom en process av reflekterande som utgår ifrån kärnkategorin Att gå sin egen 

väg, vilket innebär en avsaknad av barnlängtan samt viljan att prioritera annat. Genom 

inverkan av ifrågasättande från omgivningen och en normkritisk hållning leder det barnfria 

beslutet till reflektion och omvärderande. Utifrån denna process blir det barnfria beslutet 

välrotat vilket innebär att det är blivit ett bättre grundat beslut stärkt av yttre motiv. Teorier 

om individualisering, reflexivitet och identitetsskapande utifrån Beck, Beck-Gernsheim och 

Giddens har diskuterats i relation till resultatet. Studiens resultat sammanfaller delvis med 

tidigare studier på ämnet men har ett bredare fokus eftersom det inkluderar både kvinnor och 

män.  

Nyckelord: Barnfrihet, frivillig barnlöshet, grundad teori, individualisering, reflektion 
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Förord 
 

Att skriva denna uppsats har varit ett ensamt arbete, även om både familj och vänner funnits 

där som stöd. När jag i efterhand skriver detta förord kan jag konstatera att jag fick ihop det 

trots allt tvivel och alla stunder jag känt att jag inte vet vad jag sysslar med eller tänkt att 

uppsatsen aldrig kommer bli klar. I slutändan är uppsatsen författad av mig och mig enbart, 

16900 ord från framsida till referenslista. Uppsatsen är skriven inom en snäv tidsram och att 

skriva under tidspress har varit en bra övning i att hålla deadlines. Slutligen vill jag tacka min 

handledare för det stöd jag fick av dig, ett stöd som alltid fanns där när jag behövde men som 

aldrig tog över uppsatsen som därmed fick förbli min egen. Ett särskilt tack till alla 

intervjupersoner, det var fint att språka med er, jag hoppas att jag gör er rättvisa genom denna 

uppsats. God läsning!   
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1. Inledning 
Det finns människor som väljer ett liv utan barn, detta innebär att de bryter samhällets normer 

för hur ett lyckligt liv ska se ut. ”Ska du ha barn?” kommer sällan som en öppen fråga 

eftersom det förutsätts vara givet redan från barnsben. Avgörande för om det blir föräldraskap 

eller barnlöshet verkar snarare handla om faktorer som att hitta en passande partner, ha en 

kropp med reproduktiv förmåga eller en lämplig ekonomi. Liksom heteronormen genomsyrar 

samhället finns en barnnorm som sällan ifrågasätts eftersom de allra flesta tar barnalstrandet 

för givet.  

Den som uttalar sig om att den nog inte vill ha några barn får genast många kritiska 

kommentarer och följdfrågor, något som tidningen Må bra tar upp i en artikel där de listar 9 

saker barnfria kvinnor är trötta på att höra (Alex, 2017, 7/11). Frivillig barnlöshet har blivit 

mer aktualiserat de senaste åren och lyfts i samband med en starkare feministisk och 

identitetspolitisk rörelse, något som också understryks i artikeln där Alex (2017, 7/11) 

skriver ”Det är 2017 – och kvinnor ska ha rätt till sina egna kroppar.” Det är dock tydligt att 

barnfrihet, och därmed rätten att göra vad en vill med sitt liv och sin kropp, fortfarande inte är 

accepterat i allmänhetens ögon då många barnfria upplever kritik. 
 

I en artikel i Nerikes Allehanda intervjuas Torbjörn som valt ett liv som barnfri, han berättar: 

”Alla gånger jag fått frågan när jag ska skaffa barn har jag svarat ’aldrig’ och varje gång har 

jag mötts med skepsis. ’Du kommer förstå och ändra dig när du blir äldre’ […]” (Löwenfeldt, 

2016, 19/10). Detta tyder på en attityd kring barnfrihet som bygger på att den som väljer bort 

barn inte är myndig nog att ta detta beslut. Att skaffa barn benämns av många som livets stora 

mening framställs som en slags unik upplevelse som enbart föräldrar kan förstå. På grund av 

detta omyndigförklaras de som väljer barnfrihet och deras livsstil värderas inte heller lika 

högt. Att insinuera att barnfria missar något ligger i själva begreppet frivilligt barnlös vilket 

gör att jag i denna uppsats väljer det mer positiva ordet barnfri. Det är ett sätt att vända på 

begreppet och poängtera det positiva i att kunna välja andra saker i livet.  

 

Utifrån detta syftar jag att undersöka barnfrihet utifrån de barnfrias egna upplevelser, istället 

för utifrån artiklar skrivna av andra. Jag anser att de som berörs bör ha ett visst 

tolkningsföreträde och därmed får deras berättelser ta plats. Fokus i uppsatsen är på beslutet 

som ett normavvikande sådant, även om betydelsen av avvikelse inte insinuerats innan det 

påtalats av de intervjuade personerna. Metodansatsen är grundad teori (GT) eftersom det är en 

metod som möjliggör nyfikenhet och upptäckandet av något nytt. Syfte och frågeställning 

beskrivs ytterligare nedan.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

I studiens vagga fanns ingen färdig frågeställning utan enbart intresseområdet barnfrihet. Att 

studera barnfria personer är relevant eftersom det är en mindre grupp människor i kontrast till 

den stora massan där familjebildning i form av barnalstrande är väldigt centralt. I ett samhälle 

där vi antar att det primära målet i livet är att hitta en partner att skaffa barn med finns det 

människor som förkastar detta koncept, som helt enkelt valt att gå en annan väg: utan egna 

barn. Det som under studiens gång blivit tydligt är att fokus legat på beslutet att vara barnfri 

vilket i slutändan resulterat i frågeställningen: Hur motiveras det barnfria beslutet?  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet barnfrihet. De 8 artiklar som finns 

presenterade har hittats genom sökord som voluntary childlessness och childfree i databasen 

Sociological abstracts. Eftersom det finns många artiklar på ämnet har artiklar publicerade de 

närmaste tio åren prioriterats. Artiklarna presenterasio i följande teman: Olika vägar och 

motiv, Betydelsen av kön, Kärleksrelationens betydelse samt Föräldraskap och lycka. Dessa 

teman bestämdes efter genomläsningen av artiklarna och baseras därmed på det som är mest 

förekommande i denna tidigare forskning.  

2.1 Olika vägar och motiv 
Blackstone & Stewart (2012) har sammanfattat tidigare forskning om vuxna utan barn med 

särskilt fokus på barnfrihet. Genom att titta på både forskning som är explicit fokuserad kring 

barnfrihet samt den som även fokuserar kring barnlöshet i stort är syftet att kartlägga 

forskningen kring barnfrihet samt ge förslag på vidare forskning kring ämnet. Vägarna till 

frivillig barnlöshet kan se olika ut, Blackstone & Stewart (2012) kommer fram till att 

kvalitativa och kvantitativa studier delvis besvarar olika frågor och att kombinationen av 

dessa skapar en större förståelse för hur och varför en person bestämmer sig för att leva utan 

barn.  

Shaw (2010) har undersökt tre vita brittiska kvinnors resa mot frivillig barnlöshet. 

Datainsamlingen bestod av semi-strukturerade intervjuer och studien genomfördes med en 

fenomenologisk metod. Personerna som var med i studien definierade sig alla som frivilligt 

barnlösa och poängterade i den definitionen aspekten kring att själv äga sitt eget val att vara 

barnlös. Vägen till denna frivilliga, valda barnlöshet var däremot olika för de olika kvinnorna. 

Här menar Shaw (2010) med stöd i sin studie att det är meningslöst att prata om barnfrihet 

som något statiskt eftersom livet tar olika vändningar. För en av studiens deltagare handlade 

det om att andra saker i livet blev prioriterade, medan det för en av de andra handlade om att 

hennes partner inte hade förmågan att få egna biologiska barn, och för den tredje var det en 

feministisk fråga i yngre år som ledde till sterilisering. Det handlar alltså om något 

föränderligt, flytande som bestäms utifrån ens olika förutsättningar och de väger en tar i livet. 

Detta leder oss in på flera olika motiv till barnfrihet som finns beskriven i en del av den 

tidigare forskningen som finns kring ämnet.  

En friare livsstil 

Blackstone & Stewart (2012) upptäcker flera olika förklaringar till varför en väljer att bli 

barnfri. Delvis finns de anledningar som hänger ihop med en social, samhällelig förändring, 

exempelvis möjlighet till abort och preventivmedel eller kvinnors ökade inflytande och 

rättigheter i och med den feministiska rörelsen. Vid sidan av dessa finns mer individuella 

motiv som självförverkligande, frihet från ansvar samt spontanitet. Möjligheten att utveckla 

djupare relationer till andra vuxna människor poängteras också i studien. Blackstone & 

Stewarts (2012) studie kommer därmed fram till att frihet i en bredare aspekt samt individens 

möjlighet att själv välja väg i livet är centrala motiv till barnfrihet. 

Peterson (2014) har genomfört en diskursanalys om hur barnfria framställs utifrån kön i 

svenska dagstidningar. Artiklarna som analyserats är publicerade mellan åren 2000-2010. Det 

barnfria paret framställs enligt Peterson (2014) som ett par som vill prioritera den romantiska 

relationen, där barn skulle störa relationen snarare än förbättra den. Ett aktivt liv lyfts också 

som en aspekt, och därtill viljan att prioritera spontanitet framför stillsamt familjeliv. 
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Sammantaget beskrivs det barnfria parets liv som ”The carefree life” vilket indikerar frihet 

från ansvar. Den barnfria mannens motiv till barnfrihet porträtteras enligt Peterson (2014) 

främst utifrån att de vill vara unga så länge som möjligt, något som lätt går att länka samman 

med frihet från ansvar och att prioritera annat i livet.  

Miettinen (2010) har genom data från Finnish Social Relationships and Well-being Survey år 

2008 undersökt vidden av den frivilliga barnlösheten samt vilka faktorer som påverkar 

frivillig barnlöshet hos kvinnor och män i Finland. Studiens deltagare var mellan 25-44 år när 

studien genomfördes. Studien utgår ifrån två kategorier vad gäller frivilligt barnlösa: 1. De 

frivilligt barnlösa som inte vill ha några barn och valt att inte ha det. 2. De som egentligen 

föredragit en familj med barn men som av olika anledningar valt att avstå från barn 

(Miettinen, 2010). Studien visade genom självrapporter att barnfrihet är ett komplext fenomen 

utan entydiga svar. Något som däremot är utmärkande för resultatet är att minst hälften av de 

frivilligt barnlösa kände att de inte ville bli låsta eller bundna av barn samt att barn hotade 

deras livsstil. Detta stärker tidigare nämnda artiklars resultat angående att dessa aspekter är 

centrala motiv till barnfrihet.  

Peterson (2015) har undersökt hur barnfria kvinnor definierar frihet, utifrån att detta visat sig 

vara en central del av frivillig barnlöshet/barnfrihet. Studien har utgått från djupgående 

intervjuer med 21 svenska kvinnor som definierar sig själva som frivilligt barnlösa. Artikeln 

är diskursanalytiskt inspirerad, och frihet har i detta fall inte haft en färdig definition från 

början utan dess definition har uppkommit utifrån kvinnornas egna berättelser (Peterson, 

2015). I studien beskrivs två diskurser: en frihetsdiskurs och en riskdiskurs. Den förstnämnda 

kretsar främst kring hur kvinnorna i studien beskriver hur de vill leva ett eget liv, utan att vara 

begränsad eller ”fångad”. Denna begränsning förknippas inte enbart med barn utan vissa 

uttrycker även detta i relation till romantiska partners eller husdjur, de behöver helt enkelt 

mycket egen tid och vill behålla möjligheten att vara spontana. Att prioritera och ta hand om 

sig själv är centralt. (Peterson, 2015). Riskdiskursen beskrivs nedan under temat ”Motstånd 

mot föräldrarollen samt föräldraskapets livsstil”. 

Motstånd mot föräldrarollen samt föräldraskapets livsstil 

Blackstone & Stewart (2012) beskriver motstånd som ett annat vanligt förekommande motiv 

för barnfrihet. Detta innefattar både motstånd mot föräldrarollen som sådan samt mot den 

livsstil som anses förknippad med livet med egna barn. En av de brittiska kvinnorna i Shaws 

(2010) studie (Judith) steriliserade sig för att undvika att bli intvingad i en traditionell och 

begränsande könsroll, något som hon menade skulle undvikas om hon inte blev mamma. 

Judith och Beth som intervjuades i studien hade båda i relationer till sina mödrar vilket också 

bidrog till att de inte själva ville bli mammor (Shaw, 2010).  

Här blir även riskdiskursen som Peterson (2015) tar upp i sin artikel relevant. Risken utgörs 

här av negativa konsekvenser som kan förekomma i samband med moderskapet. Bilden av 

moderskapet sammankopplas i detta fall med kontrollförlust. För dessa kvinnor beskrivs 

därmed moderskapet som ett hot mot vad de tycker är viktigast i livet; sin frihet. Detta 

motstånd mot moderskapet pekar även på en generell skepsis till traditionella könsroller vilket 

Blackstone & Stewart (2012) menar är en tendens hos frivilligt barnlösa.  

2.2 Betydelsen av kön 
I flera av artiklarna benämns kön på ett eller annat sätt. Ibland kretsar studierna enbart kring 

kvinnliga barnfria medan det i andra fall undersöks om kön har betydelse kopplat till 
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barnfrihet. Resultaten poängterar både likheter och skillnader gällande kön, på vilket sätt 

presenteras nedan.  

I artikeln Absent Non-Fathers skriver Peterson (2014) om hur den barnfria kvinnan och den 

barnfria mannen porträtteras slående olika. Den barnfria kvinnan är tyngd av problem, 

ständigt i försvarsposition gentemot stereotyper kring henne som självisk och ifrågasatt i sin 

roll som kvinna. ”The problematic life” är orden som får sammanfatta denna porträttering av 

den barnfria kvinnan vilket står i stark kontrast till det porträtteringen av det barnfria paret 

samt den barnfria mannen. Den barnfria mannen är för det mesta osynlig i media, och de som 

får representera de barnfria männen är ibland pappor i en ny ”barnfri” relation. Detta är fallet i 

en av tidningsartiklarna som analyseras i Petersons (2014) studie där Marie och Tommy 

porträtteras som ett barnfritt par trots att Tommy är förälder. 

De barnfria män som intervjuas i tidningsartiklarna poängterar främst biologiska aspekter som 

att inte ha något behov av att sprida vidare sina gener (Peterson, 2014). Vidare poängteras 

även att män inte har samma stress med att skaffa barn då tidsfönstret för detta inte är lika 

snävt för en man som för en kvinna. Detta tillsammans porträtterar den barnfria mannen som 

”unaffected”, och det är i relation till detta inte så underligt att den barnfria mannen främst är 

osynlig i svensk media, det är helt enkelt den barnfria kvinnans problem som tar plats. Likaså 

är det främst kvinnorna som tar plats i parintervjuerna.  

Waren & Pals (2013) har gjort en studie med utgångspunkt i en amerikansk nationell 

undersökning (the National Survey of Family Growth, 2002) för att granska huruvida de 

förklaringar som finns för frivillig barnlöshet även är applicerbara på frivilligt barnlösa män. 

Detta görs med bakgrunden att forskning kring frivillig barnlöshet varit väldigt fokuserad 

kring frivilligt barnlösa kvinnor. Detta görs utifrån demografi, socialisation, ekonomi och 

attitydskillnader. 

Waren & Pals (2013) har kommit fram till att demografiska aspekter samt attityd påverkar 

frivillig barnlöshet på samma sätt för kvinnor och män medan ekonomiska aspekter tydligt 

skiljer sig åt mellan könen. De största skillnaderna vad gäller mäns och kvinnors motiv till 

barnfrihet gäller aspekter som utbildning och ekonomi. Studier har tidigare visat att högre 

utbildning ökar chanserna för att en kvinna ska välja ett liv utan barn, något som inte stämmer 

för män. God ekonomi, att satsa på en karriär och vara högt utbildad tycks bli svårt för en 

kvinna att kombinera med att ha egna barn, detta gäller inte för män (Waren & Pals, 2013). 

Miettinens (2010) resultat motsäger vad Waren & Pals studie visar på genom att sambandet 

mellan utbildningsnivå samt karriärsorientering och barnfrihet uteblir. Detta förklaras genom 

att Finland har ett helt annat statligt stöd som därmed bidrar till att moderskap och karriär inte 

är lika starka motsättningar som det är i en amerikansk kontext. Detta förklarar skillnader i 

studier som riktar sig till barnfria personer i USA kontra studier fokuserade på länder som 

Finland, Norge eller Sverige med mer omfattande välfärdssystem. 

Hur barnfria män och kvinnor uppfattas 

Rijken & Merz (2014) har undersökt hur normer kring barnfrihet skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Detta undersöks genom ESS som är en europeisk studie som mäter sociala 

förändringar gällande attityder, värderingar och därmed normer. Detta görs genom intervjuer 

som sker ansikte-mot-ansikte och flera länder i Europa innefattas i undersökningen. Syftet 

med studien vart mer specifikt att undersöka om det finns en så kallad double standard 
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gällande kön och barnfrihet. Double standard syftar till hur det till exempel anses okej när en 

man har sex med flertalet kvinnor medan en kvinna som har sex med flera män inte blir 

accepterad på samma sätt. I detta fall undersöks alltså om det finns någon skillnad i hur en 

betraktar barnfria män i jämförelse med barnfria kvinnor (Rijken & Merz, 2014).  

Studien visar att double standards existerar i relation till barnfrihet. Detta uttrycks i och med 

att mäns beslut till barnlöshet är mindre accepterat. Vad gäller andra double standards visar 

sig normer generellt vara striktare gentemot kvinnor, något som inte stöds i relation till 

barnfrihet. Detta gäller främst kvinnors attityd kring barnfrihet, män gör här ingen skillnad 

utifrån kön. Kvinnor är alltså med andra ord mer accepterande gentemot barnfria kvinnor än 

vad männen är (Rijken & Merz, 2014). Detta kan bero på en ökad medvetenhet om att 

moderskapet ofta lägger större press på en kvinna än vad faderskapet gör på en man, samt att 

föräldraskap för en kvinna ofta innebär graviditet samt förlossning. Det är inte orimligt att en 

kvinna har större förståelse om hon själv upplevt detta.  

Enligt Blackstone & Stewart (2012) uppfattas föräldrar som varmare än barnfria personer, i 

viss forskning. Det finns också forskning som tyder på att kvinnor generellt har mer positiv 

attityd till barnlöshet än män, vilket hänger ihop med Rijken & Merz’s (2014) resultat. 

Etnicitet har också betydelse i frågan då afroamerikanska mammor uppfattas på ett mer 

positivt sätt än afroamerikanska kvinnor utan barn, något som inte går att se på samma sätt i 

relation till vita kvinnor i USA. Dessa resultat är ofta baserade på universitetsstudenters 

uppfattningar (Blackstone & Stewart). 

2.3 Kärleksrelationens betydelse 
Waren & Pals (2013) menar att ha tidigare äktenskap i bagaget är negativt relaterat till 

barnfrihet. Att ha gift sig minskar därmed sannolikheten för barnfrihet med mellan 77-87% 

enligt deras studie. Studier från Europa och Australien visar en liknande effekt gällande 

samboskap vilket gör att det kanske inte är äktenskapet i sig utan mer upplevelsen av att ha 

”stadgat sig” med en partner som ger denna effekt (Waren & Pals, 2013). Effekten av att ha 

haft en stabil partner bekräftas också av Miettinen (2010). Därtill ökar sannolikheten för 

barnfrihet med avsaknad av passande partner men det är inget övervägande motiv. Här finns 

även en könsskillnad där detta samband för kvinnor inte visar någon större relevans medan 

det för män är en central förklaring till barnfrihet (Miettinen, 2010).  

En av de intervjuade kvinnorna i Shaws (2010) studie beskriver hur hon på ett plan inte är helt 

frivilligt barnlös på grund av att en del av beslutet togs ifrån henne i och med att hennes 

partner inte kan få barn. Dock har hon erövrat en position som frivilligt barnlös i och med att 

hon valt att inte adoptera trots att det varit ett alternativ. Här var alltså avsaknaden av 

möjligheten att skaffa barn med sin partner en stor ingång till att hon senare identifierar sig 

som barnfri.  

Petersons (2015) resultat visar dock på att det snarare kan vara tvärtom, alltså att avsaknad av 

partner kan vara ett resultat av barnfrihet snarare än tvärtom. Detta eftersom flera av 

deltagarna i studien medvetet valt bort romantiska partners samt husdjur för att dessa står i 

kontrast till deras önskvärda livsstil, liksom barn också skulle göra. För dessa är friheten det 

överordnade motivet genom vilket andra aspekter av livet anpassas utefter.  
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2.4 Föräldraskap och lycka 
Generellt visar forskning på äldre barnfria vuxna att de negativa konsekvenserna för detta 

uteblir, eller är få. Det är få som ångrar sig på ålderns höst, och dessa barnfria människor 

hittar andra gemenskaper och vägar till ett fungerande socialt liv (Blackstone & Stewart, 

2012). Myrskylä & Margolis (2014) har i sin studie Happiness before and after kids 

undersökt föräldrars subjektiva välbefinnande innan och efter att de blivit föräldrar. Syftet är 

att hitta en förklaring till varför många väntar med att skaffa barn samt varför de endast har ett 

eller tvåarn istället för fler. Studien är fokuserad kring två longitudinella studier, the German 

Socio-Economic Panel och the British Household Panel Survey. I dessa har 

självskattningsformulär använts där deltagarna själva angett hur nöjda de varit med sitt liv 

generellt under olika tidpunkter (innan, vid barnets födelse och efter). Myrskylä & Margolis 

(2014) menar att de flesta har ett högre subjektivt välbefinnande kring födelsen av det första 

barnet och att denna effekt sedan minskar lite vid det andra barnet och knappt har någon 

sådan effekt vid det tredje barnets födelse. Detta är en förklaring till att ett tredje barn uteblir.  

Generellt ökar välbefinnandet vid barnets födelse för att sedan återgå till samma nivåer som 

innan. Det finns dock ett samband mellan ålder och subjektivt välbefinnande på lång sikt. 

Detta samband visar att personer som blir föräldrar vid en högre ålder generellt har en 

långtgående positiv effekt av att skaffa barn medan effekten för unga föräldrar snarare är den 

motsatta (Myrskylä & Margolis, 2014). 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar tidigare studier att det finns flera olika vägar och motiv till 

barnfrihet. De mest frekvent förekommande handlar om frihet, att kunna vara flexibel men 

också att ha möjlighet att prioritera andra saker i livet. Dessa prioriteringar innefattar ofta 

viljan att ha en annan livsstil än den som hör samman med ett liv med barn. Därtill är 

motståndet mot föräldrarollen och främst modersrollen ett starkt motiv, något som kan 

förklaras med att barnfria ofta är mer skeptiska mot traditionella könsroller än föräldrar.  

Tidigare forskning visar hur barnfria män och kvinnor porträtteras olika i svensk media. De 

barnfria kvinnorna framställs som tyngda av problem och med ett överlag problematiskt liv 

medan männen framställs som opåverkade, men främst osynliga. Ekonomiska aspekter och 

utbildning påverkar barnfriheten för kvinnor i USA men inte i Finland. Effekter som pekar 

mot Finlands mer utvecklade välfärd och dess stöd för de kvinnor som vill kombinera karriär 

och familjeliv. Det tycks helt enkelt vara lättare att kombinera dem i Finland än i USA där 

karriärorienterade, högutbildade kvinnor tycks välja bort barn i större utsträckning än männen. 

Kvinnor har större förståelse för att kvinnor är barnfria än män. Intressant här är då alltså hur 

kvinnor blir mer accepterade i sitt val som barnfria, något som kan bero på att moderskap ofta 

omfattar mer ansvar och större press än faderskapet: något som kvinnor rimligtvis har större 

förståelse för genom sin erfarenhet av att leva som kvinnor. Det finns också tendenser till att 

föräldrar uppfattas mer positivt än barnfria, något som dock bara undersökts utifrån 

universitetsstudenters uppfattningar av barnfria och föräldrar. 

Vad gäller betydelsen av att ha en partner finns det flera studier som pekar på ett samband 

mellan barnfrihet och avsaknad av partner, dock bör detta inte helt tolkas som att en är barnfri 

för att en inte har en partner utan det kan också vara en motsatt effekt. Vissa är troligtvis utan 

partner på grund av att de är barnfria, eller mer som ett resultat av deras val av livsstil eller 

behov av egen tid.  
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Myrskylä & Margolis (2014) studie om hur lycka är relaterat till barnalstrande visar att 

föräldraskap generellt inte ökar den allmänna självskattade lyckan. Det mest vanliga är att 

föräldrar skattar sin lycka högre vid barnets födelse men att det så småningom planar ut. Att 

livet blir bättre med barn, för alla, är därmed inte självklart, något som kan vara värt att 

poängtera i relation till barnfrihet. På samma sätt är inte barnfrihet ett enbart positivt val 

eftersom vissa barnfria upplever stigma i relation till detta. 

2.6 Mitt bidrag till forskningen 
Flera av studierna i tidigare forskning är kvantitativ forskning som undersöker specifika saker 

i relation till barnfrihet, till exempel vilka olika aspekter korrelerar med barnfrihet. På så vis 

undersöks om barnfrihet har något samband med utbildningsnivå, kön, etnicitet och så vidare. 

Dessa samband kan förvisso säga något om barnfrihet men bortser alltför mycket från 

individens egen upplevelse om varför hen är barnfri, där kan min studie bidra med ett mer 

sociologiskt perspektiv. De studier som är kvalitativa och baserade på intervjuer har tydliga 

inriktningar som på ett eller annat sätt förutsätter att vissa ämnen eller frågor är relevanta. Det 

är dessutom tydligt att de flesta studier där barnfria intervjuas kretsar kring barnfria kvinnor, 

därmed insinueras att kön har betydelse för barnfrihet samt att barnfrihet är ett bekymmer 

specifikt för kvinnor. De studier som beskriver upplevelser eller processer av barnfrihet, till 

exempel studien av Shaw (2010) där tre kvinnor intervjuas och Peterson (2015) där fokus 

hamnar på barnfria kvinnors definition till just frihet, har just ett inriktad fokus. I min 

studie med GT som metod kommer jag att undersöka om till exempel frihet eller kön tycks ha 

någon större relevans i relation till barnfrihet eftersom detta i så fall kommer framgå i data. 

Jag kommer även intervjua både kvinnor och män för att kunna bidra med en eventuellt 

bredare bild av barnfrihet eftersom den kommer vara representativ för både kvinnliga och 

manliga barnfria. 

 

Där till exempel Peterson (2014) riktade in sig på intervjuer i tidningsartiklar har jag istället 

valt att fokusera på intervjuer. Detta gör att de barnfrias egna berättelser kommer fram, utan 

eventuell styrning av intervjufrågor. Dessutom finns en vinst i att personerna i min studie är 

helt och hållet anonyma, det kan främja de egna berättelserna eftersom de inte behöver ta 

hänsyn till andras reaktioner på det de berättar. 

 

Med GT som metod genereras en ny teori om barnfrihet vilket automatiskt kommer att bidra 

till något nytt till fältet. Genererandet av en teori bidrar också till ett konkretiserat resultat som 

på något plan förklarar fenomenet i stort samt dess huvudproblematik och samtidigt säger 

något om vår samtid. 
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3. Metod 
Ett fenomen som barnfrihet är inte neutralt ur ett samhälleligt perspektiv. Överallt finns 

åsikter om dessa personer som valt att gå en annan väg och likaså finns teorier som genom allt 

ifrån psykologiska förklaringar till genusinriktade sådana färgar bilden av de barnfria. Här ser 

jag en oerhörd styrka i att beträda området förutsättningslöst med syfte att skapa en egen, ny 

teori, grundad i den verklighet som återfinns i insamlat datamaterial. Andra metoder kan anses 

vinkla resultatet genom att på förhand förutsätta vad som är viktigt. Genom att förkasta detta 

vill jag istället upptäcka vad som faktiskt pågår och därför är min metodologiska 

utgångspunkt grundad teori (GT). 

3.1 Grundad teori 
Syftet med grundad teori är att generera en ny teori, detta görs genom ett induktivt men senare 

även deduktivt förhållningssätt. Skillnaden från de klassiskt hypotesbundna deduktiva 

metoderna som ofta förknippas med kvantitativ forskning är just att studien inte inleds med 

någon hypotes eller teori. Risken med att närma sig ett intresseområde med hypoteser eller 

teori är att data då tenderar att anpassas utefter teorin eller hypotesen, något som undviks med 

grundad teori som metod. Den första fasen i GT är öppen, utan färdig frågeställning, och 

därmed induktiv. Vad som senare blir deduktivt är att de senare urvalen baseras på den första 

fasens data. Värt att poängtera är även att GT har en process genom vilken urval, 

datainsamling och analys sker cirkulärt. Detta innebär att processen genom tre olika faser går 

från den öppenhet jag nämnt ovan till ett mer deduktivt förhållningssätt som utgår ifrån 

insamlad data som kodas, analyseras och sedan blir till grund för ett nytt urval, och slutligen 

landar i en egen teoribildning (Hartman, 2001, ss. 36-37). 

Datainsamling 

Datainsamlingen består av kortare intervjuer på ungefär 25-40 minuter. Intervjuer passar 

väldigt bra ihop med GT som metod. Glaser (2010, s. 139) menar att den öppenhet som 

kännetecknar GT leder till att deltagarna öppnar upp sig eftersom de förstår att jag som 

undersökare verkligen lyssnar; inte efter något särskilt utan på det de har att berätta. När vi 

förstår att vi blir lyssnade på tenderar vi att öppna upp och därmed våga ventilera tankar och 

känslor mer fritt. Detta är extra relevant vid undersökande av denna grupp eftersom de annars 

tenderar att bli ifrågasatta, vilket ofta är fallet för de som på något sätt bryter normen. 

 

Glaser (2010, s. 123) menar att en bör undvika att spela in intervjuer eftersom detta enligt 

honom leder till överflöd av data. Jag har trots detta spelat in intervjuerna, men i enlighet med 

Glaser har jag inte använt inspelningarna som grund för kodning och analys. I kodning och 

analys har utgångspunkten istället varit fältanteckningar från intervjuerna samt 

minnesanteckningar som utförts i direkt anslutning till intervjuerna. Detta har fungerat bra för 

att få fram relevant data och inte behöva transkribera sidospår som lätt uppstår i ett samtal och 

som inte är direkt relevanta för studien, något som annars hade varit väldigt tidskrävande. Till 

skillnad från Glaser kan jag dock se fördelar med att ha inspelat material för att kunna 

framföra relevanta samt korrekta citat i presentation av resultat, något jag därför har gjort. 

Detta har gett det bästa av två världar. 

 

För en skeptiker kan det vara svårt att tänka sig att det är möjligt att enbart ha egna 

anteckningar som grund för kodning och analys, något som var lite av ett orosmoln innan 

första intervjun genomfördes. Här tåls dock att ha lite tilltro till GT som metod och Glasers 

rekommendationer. Som Glaser (2010, s. 123) själv poängterar kommer eventuell relevant 
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data som inte antecknats återkomma till minnet vid den jämförelseprocess vilken sker vid 

kodning av anteckningarna. Sådant som är relevant är relaterat till annan data och är även 

ständiga återkommande i data, detta förhindrar alltså att något viktigt uteblir. Något jag själv 

upplevde var också att minnet är bättre än vad en kan tro vid antecknandet efter genomförda 

samtal. Detta har gjort att minnesanteckningar och stödanteckningar från intervjuerna fungerat 

väldigt bra som grund för kodning och analys.  

Data kommer ur deltagarnas egna berättelser vilket säkerställer dess relevans och även 

minskar min inblandning som annars skulle kunna färga resultatet.   
 

Etik 

I uppsatsen har de forskningsetiska principerna följts vilket mer praktiskt innebär att alla 

deltagare i studien fått information om den och dess syfte, att de försäkras anonymitet samt att 

materialet enbart kommer att användas i relation till uppsatsen. Utifrån dessa premisser har 

deltagarna fått ta ställning till om de vill vara med i studien eller inte. Deltagarna hittades till 

stor del på twitter där jag skrev ett inlägg angående att jag sökte intervjupersoner. Personerna 

jag träffat är således personer som själva hört av sig och visat intresse för studien vilket är 

positivt ur ett etiskt perspektiv eftersom det tyder på att de känner sig bekväma med att 

diskutera ämnet.  

Intervjuerna har genomförts i grupprum på högskolan, mötesrum på informanternas 

arbetsplatser samt på ett café. Platserna har antingen valts ut av informanterna själva eller av 

mig där jag då föreslagit ett grupprum på högskolan. Syftet har varit att deltagarna ska känna 

trygghet i samtalet med mig och känna sig bekväma. Eftersom personerna kanske inte varit 

bekväma med att prata inför andra eventuella tjuvlyssnare har detta undvikits genom dessa 

grupprum. Att träffas på ett café var ett förslag av den informanten vilket gör att det i det 

fallet inte var problematiskt att vi satt där trots att det var en mer offentlig miljö där även 

andra personer befann sig. 

Teoretiskt urval 

Grundad teori använder sig av ett så kallat teoretiskt urval, detta innebär ett mer kontrollerat 

urval som syftar till att göra datainsamlingen mer systematisk. Två kriterier för denna typ av 

urval är ändamål och relevans. Ändamålet styrs av vilken fas undersökningen befinner sig i då 

olika faser har olika ändamål. Relevans syftar till hur begrepp och kategorier stämmer överens 

med det som studeras (Hartman, 2001, ss. 70-71). Patton (2002, s. 239) menar att det 

teoretiska urvalet kretsar kring det ständiga jämförandet som kännetecknar GTs cirkulära 

process. Mer detaljer kring urval finns i beskrivningen av de tre faserna nedan. 

 

3.2 Den öppna fasen  
Datainsamling, urval, analys 

I denna första fas har fokus varit att på ett öppet sätt förhålla mig till barnfrihet. Ändamålet 

har, i enlighet med Hartman (2001, s. 74), kretsat kring att finna så många kategorier som 

möjligt som kan förklara fenomenet.  

Utifrån detta har det första urvalet främst varit ett intensitetsurval, detta beskrivs av Patton 

(2002, s. 234) som ett urval fokuserat kring fall eller informanter som kan ge mycket 

information om fenomenet utan att det är speciellt extremt. Som tidigare nämnt är de flesta av 
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intervjupersonerna sådana som själva tagit kontakt via twitter vilket visar på att de gärna 

pratar om sitt livsval. Det är också troligt att dessa personer har funderat mycket över sin 

situation, och barnfrihet i stort vilket gör de extra lämpliga. En del av intervjupersonerna är 

personer i mitt sociala nätverk som jag sedan innan vetat är barnfria eftersom det kommit på 

tal förut, dessa är därmed också öppna med sitt beslut och har inget emot att prata om det. 

Eftersom ändamålet varit att finna så många kategorier som möjligt är det positivt med 

personer som själva reflekterat mycket över barnfrihet vilket nog de flesta som identifierar sig 

som barnfria eller frivilligt barnlösa har gjort vid det läget när de själva står upp för sitt beslut. 

Vid sidan av intensitetsurvalet har jag även haft ett urval där jag tagit till vara på de 

möjligheter som kommit i min väg, detta benämns av Patton (2002, s. 240) som 

”opportunistic sampling”. Glaser (2010, s. 28) menar att den som gör en GT bör vara öppen 

inför olika typer av data som kan framträda under studiens gång, något som understryks i 

frasen ”all is data”. Detta har jag tagit till vara på genom denna urvalsmetod där jag tagit 

tillfället i akt när jag till exempel träffade på den personen som blev min fjärde 

intervjuperson, en person som förekommer i mitt sociala nätverk. 

 

Inför intervjuerna skapades en enkel intervjuguide med teman som vägledning. Dessa har inte 

tvingats på intervjuerna utan fungerat som ett verktyg för att kunna leda samtalet vidare. De 

flesta teman har naturligt kommit upp vid samtalets gång vilket också poängterat dess 

relevans för fenomenet. Centralt under intervjuerna var i denna fas att de själva skulle få 

berätta fritt utifrån öppna frågor om ämnet, detta för att teorin ska vara ordentligt grundad i 

data.  

 

Glaser (2010, s. 100) beskriver att ålder, sexuell läggning, kön, klass, trosuppfattning och 

etnicitet ofta ges en felaktig plats i en teori på grund av att dessa på förhand antas vara 

relevanta. Han menar att vid de tillfällen sådana aspekter är relevanta kommer de synliggöras 

i empirin genom de jämförelser som präglar forskningsprocessen. Detta har gjort att jag inte 

på förhand haft något särskilt intresse av dessa kategorier mer än att det blev en variation vad 

gäller kön, genom att intervjua både kvinnor och män, något som grundade sig i att de 

personer som tog kontakt var av olika kön. 

 

I den öppna fasen har kodning och analys kretsat kring att begreppsliggöra data och få ut så 

mycket kategorier som möjligt från materialet. Detta har konkret skett genom en noga 

genomläsning av materialet för att söka efter så kallade indikatorer. Dessa indikatorer är ord 

eller meningar som indikerar fenomen vilka sedan blir övergripande kategorier. Genom att 

jämföra fenomen med varandra blir det tydligt vilka fenomen som tillhör vilka kategorier 

samt vilka egenskaper dessa kategorier har. En sådan kodningsprocess säkerställer att 

begreppen (kategorierna) kommer ur data vilket säkerställer deras relevans (Hartman, 2001, 

ss. 79-82). 

 

I processen från kodning till teori förespråkar Glaser (genom Hartman, 2001, s. 84) att 

undersökaren för teoretiska minnesanteckningar. På grund av detta har jag under processens 

gång skrivit anteckningar som stöd för att utveckla koder och kategorier till mer abstrakta 

begrepp och teorier. Minnesanteckningarna består av teoretiska idéer som kommit fram under 

kodningen och varit till hjälp för att leda mig vidare med undersökningen. Eftersom analysen 

och därmed minnesanteckningarna följer forskningsprocessens olika faser har den första fasen 

kretsat kring att finna så många kategorier som möjligt.  
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Den öppna fasen övergår till den selektiva fasen när teoretisk mättnad uppnås, vilket i detta 

fall syftar till att inga fler kategorier dyker upp. ”Teoretisk mättnad innebär att vi har studerat 

gruppen i forskningsfältet så många gånger att vi märker att det är en likartad situation, eller 

samma data, som dyker upp gång på gång.” (Hartman, 2001, s. 72). Detta uppnåddes genom 

de fyra intervjuer som genomfördes i den öppna fasen då inget nytt upptäcktes i den sista 

intervjun. 

Kärnkategorin 

Glaser (2010, s. 151) skriver att kärnkategorin är den högsta nivån av kategorier, det är den 

som beskriver fenomenet i stort, och den är således relaterad till de flesta underkategorierna 

på olika sätt. Vidare beskriver Hartman (2001, s. 88) att kärnkategorin ska: 

- ha en central roll och bör relatera till flera andra kategorier 

- förekomma ofta i data 

- uttrycka de berördas huvudproblem eller huvudangelägenhet och bör också uttrycka 

en slags allmän kärnproblematik, detta för att den ska kunna gälla för flera områden 

och bli en värdefull teori.  

Kärnkategorin som utkristalliserades från denna öppna fas är: Att inte anpassa sig. Exakt hur 

kärnkategorin skulle benämnas fastslogs inte här men dess ungefärliga innehåll och fokus på 

att vilja leva ett liv på egna villkor och utan anpassning slogs fast. Andra kategorier som 

upptäcktes är reflektion, ett välmotiverat beslut, motstånd mot normer och förutsättande, 

skepsis mot livsstilen som omger barn, omgivningens reaktioner, olika villkor/bemötande 

utifrån kön samt varnande exempel.  

 

3.3 Den selektiva fasen 
Datainsamling, urval, analys 

De kategorier som upptäcktes i första fasen har i denna fas sorterats ut efter om de relaterar 

till kärnkategorin eller inte, kvar är således enbart de som gör det. Urvalet i denna fas har skett 

med syfte att utveckla kategoriernas egenskaper. Hartman (2001, ss. 48-49) skriver att dessa 

egenskaper syftar till att beskriva vad kategorin innebär i denna kontext. Det är inte självklart 

vad till exempel reflektion innebär kopplat till denna studie, därför är egenskapsbegreppen 

viktiga i förklarandet av teorin. Urvalet är fortsatt ett intensitetsurval som gjort att deltagarna 

valts ut enligt samma principer som i den öppna fasen, det är personer som själva identifierar 

sig som frivilligt barnlösa eller barnfria. Jag har valt en variation gällande kön eftersom 

tidigare intervjuer antydde en skillnad i bemötande utifrån om en är en barnfri kvinna eller 

man. Jag valde även en åldersvariation för att undersöka om det fanns någon skillnad baserat 

på ålder samt tid som personen har levt med beslutet. Detta bidrog med förståelse för 

reflektionsprocessen och hur beslutet motiveras i ett tidigare stadie.  

Den selektiva fasens intervjuer bidrog med större förståelse för vilka kategorier som skulle få 

plats i teorin, en aning om hur de relaterar till varandra samt tydligare information om dess 

egenskaper. Detta kunde uppnås genom att jag på förhand visste vilka ämnen jag skulle lägga 

extra fokus på, något som också bidrog till en effektiv kodningsprocess, i enlighet med den 

selektiva kodningsprocess som nämns av Hartman (2001, s. 83). Från den selektiva fasen 

hade följande kategorier formulerats: Normkritik, En ifrågasättande omgivning, Reflektion 

samt Ett välrotat beslut. När jag fick mer information om kategoriernas egenskaper blev det 
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tydligt att vissa av de i själva verket rymdes under en och samma kategori, därmed minskade 

antalet kategorier och benämningarna utvecklades naturligt. Kärnkategorin från öppna fasen 

var densamma men hade arbetsnamnet Ett eget liv. 

För att generera en naturlig utveckling av kategoriernas egenskaper har jämförelser skett 

mellan de olika indikatorerna. Jämförelse är nyckeln till att förstå kategorierna utifrån 

insamlat datamaterial istället för genom andra påtvingande yttre aspekter som egna fördomar 

kring ämnet (Hartman, 2001, s. 80). 

 

3.4 Den teoretiska fasen 
Datainsamling, urval, analys 

Den teoretiska fasen syftade till att fördjupa förståelsen för hur kategorierna relaterar till 

varandra. Detta har genomförts via hypoteser som testats genom ny datainsamling, detta i 

enlighet med Glasers syn på forskningsprocessen (via Hartman, 2001, s. 41). För att kunna 

ställa de specifika frågor som varit nödvändiga i denna fas valde jag att via mejl ställa 

kompletterande frågor till två av studiens deltagare som jag intervjuat i första fasen. Jag 

märkte under intervjuerna i den selektiva fasen att det var svårt att ställa mer specifika frågor 

eftersom det vore att insinuera saker som dessa specifika personer inte nödvändigtvis pratat 

om med mig. Detta blev aldrig riktigt nödvändigt i den selektiva fasen då jag fick berikad 

information om kategorierna ändå men med detta i ryggen insåg jag att de betydligt mer 

specifika frågor som blev aktuella i den teoretiska fasen lämpade sig bättre till personer jag 

redan intervjuat. 

Anledningen till att mejl lämpades extra bra här var det faktum att personerna då fick 

möjligheten att i lugn och ro reflektera över frågorna och därmed kunde ge utförliga 

genomtänkta svar. Detta hade inte varit möjligt över telefon på samma sätt eftersom längre 

tankepauser tenderar att bli onaturligt i en telefonkonversation. Vidare anser jag att ett nytt 

möte ansikte mot ansikte inte var nödvändigt då det hade varit tidskrävande och inte bidragit 

till någon ytterligare nödvändig information.  

 Frågorna har specificerats ytterligare och fokuserats kring olika processer, strategier samt 

orsak-verkan samband. Detta utifrån de kodningsfamiljer som benämns av Hartman (2001, s. 

81): 

Orsak-verkan: När en kategori på något sätt framkallar en annan. 

Processer: Syftar till förändringar som en person kan genomgå.  

Strategier: Tillvägagångssätt för att lösa problem.  

Dessa har använts som verktyg för att kunna omsätta de faktiska koderna (från fas 1 och 2), 

alltså kategorierna, till teori. Jag har testat vissa hypoteser jag haft i relation till kategorierna 

för att dementera eller bekräfta vissa samband och relationer. Detta har fungerat bra med hjälp 

av mejl-frågorna i denna teoretiska fas men jag har också återkopplat till tidigare insamlad 

data. I slutet av den teoretiska fasen var nu en teori genererad i och med att även kategoriernas 

relationer tydliggjorts i den slutliga datainsamlingen. 
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Tabell 1: 

Tabellen nedan visar hur urval och kategorier utvecklats genom processens gång. 

Kärnkategorin har ändrat formulering men kretsat kring samma innehåll under processens 

gång. 

 

Öppna fasen Selektiva fasen Teoretiska fasen 

Urval 

Intervjuer med 4 personer 

som identifierar sig som 

barnfria. 2 män och 2 

kvinnor mellan 29-44 år 

 

Urval 

Intervjuer med 2 personer 

som identifierar sig som 

barnfria. Kvinna, 21 år & 

man, 54 år. 

Urval 

Kompletterande frågor till 2 

personer från den öppna 

fasen via mejl. 

Kärnkategori: 

Att inte anpassa sig 

Kärnkategori: 

Ett eget liv 

Kärnkategori: 

Att gå sin egen väg 

Kategorier: 

- Reflektion 

- Ett välmotiverat 

beslut 

- Motstånd mot 

normer och 

förutsättande 

- Skepsis mot livsstilen 

som omger barn 

- Omgivningens 

reaktioner 

- Olika 

villkor/bemötande 

utifrån kön 

- Varnande exempel 

 

Kategorier: 

- Reflektion 

- Ett välrotat beslut 

- Normkritik 

- En ifrågasättande 

omgivning 

Kategorier: 

- Reflektion 

- Ett välrotat beslut 

- Normkritik 

- En ifrågasättande 

omgivning 
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4. Resultat 
Resultatet är indelat i tre delar där den första delen ”Man måste få välja själv utan att bli 

ifrågasatt” redogör för kategorierna och den andra ”Jag känner mer och mer att mitt val är 

rätt för mig” utvecklar kategoriernas relationer. Slutligen finns en sammanfattning av 

resultatet. Dessa delar ska med hjälp av exempel från data visa hur teorin hänger ihop. 

Kategorierna som förklaras nedan är att gå sin egen väg, normkritik, en ifrågasättande 

omgivning, reflektion och ett välrotat beslut. 

Namnen som anges i resultatdelen är påhittade och jag har valt att använda namn för att det 

ska bli enklare att hålla isär de olika informanterna. Natalie och Andreas har dels blivit 

intervjuade i den öppna fasen men också svarat på kompletterande frågor via mejl i den 

teoretiska fasen, citat från de olika faserna markeras därför med 1 och 2 efter deras namn. 

 

4.1 ”Man måste få välja själv utan att bli ifrågasatt” 

 

Att gå sin egen väg 

Barnfrihet har i denna studie kommit att handla om viljan att leva livet utifrån egen vilja och 

lust vilket barn inte är en del av. Den egna vägen syftar till hur de barnfria vill undvika att 

anpassa sig efter normativa förväntningar på hur de ska leva sina liv, men det handlar också 

om vad det är de längtar efter istället och varför det finns en motsättning i relation till ett liv 

med barn. Utifrån det består denna kärnkategori av tre olika egenskaper: avsaknad av 

barnlängtan, frigjordhet och prioriteringsfrihet. Dessa syftar till att förklara kategorins 

betydelse. 

Avsaknad av barnlängtan 

Barnfrihet är en självklarhet utifrån informanternas avsaknad av barnlängtan. Svaret på frågan 

om varför personerna inte vill ha barn är därmed egentligen ganska enkel, de vill inte! Det 

handlar således om hur oviljan till föräldraskap funnits med från tidig ålder, något som 

exemplifieras av Hanna i citatet nedan. 

Jag har aldrig känt av varken någon biologisk klocka eller längtan någonsin efter barn, och 

inte efter familjeliv överhuvudtaget heller, det är liksom ingenting jag har haft någon 

längtan efter vad jag kan minnas, från att jag var liten tills nu. (Hanna) 

Frigjordhet 

Tillsammans med avsaknaden av barnlängtan finns frigjordhet som ett starkt motiv till 

barnfrihet. Det handlar om ett motstånd mot att anpassa sig och göra våld på sig själv utifrån 

normer eller förväntningar, istället finns en vilja att vara fri och flexibel. Magnus berättar om 

att spontanitet är något han värderar högt: 

Då måste man ju planera allting hela tiden, jag tycker inte om att planera allt hela tiden. Jag 

tycker att det räcker med att jobbet är tidsstyrt, det räcker liksom, jag behöver inte ha hela 

min fritid också inrutad och passa massa tider […] Ibland när jag vaknar på morgonen kan 

jag känna ’jag vill göra det här’ och sen går tiden och sen känner jag att ’nej nu vill jag inte 

det längre’. Jag vill inte bestämma nu vad jag vill göra då, tänk om jag inte vill göra det då? 

Har du aldrig ändrat dig? (Magnus) 

Viljan att vara frigjord och inte behöva anpassa sig poängteras också av Liam som beskriver 

att han inte vill behöva ändra på sitt liv på grund av barn.  
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Jag vill inte behöva anpassa mitt liv efter ett barn, jag förstår ju de som vill ha barn de vill 

ju anpassa sina liv efter ett barn, men jag vill inte ändra på mitt liv och känna att ’jag kan 

inte göra det här nu för jag har ett barn jag måste ta hand om’. (Liam)  

Detta representerar viljan att vara fri och obunden, att vara sin egen person och går hand i 

hand med nästa egenskap som handlar om att vilja prioritera sig själv och egna intressen.  

Prioriteringsfrihet 

Där det för andra är självklart att prioritera ett liv med barn vill de barnfria i studien göra 

andra val. Detta har jag valt att kalla prioriteringsfrihet och syftar till att få prioritera som en 

själv vill. De prioriteringar de intervjuade främst poängterar är mer egen-tid, möjligheten att 

resa hur de vill eller ha ett jobb de trivs med (och som inte går att kombinera med barn). Detta 

beskrivs av Andreas som att valet att skaffa barn också skulle leda till att han skulle behöva 

välja bort annat, som han hellre prioriterar och därmed inte vill ha några barn: 

Man måste ju välja bort massa annat som är roligt, jag var på en föreläsning igår, eller träna, 

umgås med vänner, jag tycker väldigt mycket om att resa. […] Jag har ett jobb som har 

väldigt mycket resdagar, och tycker det är väldigt kul, men de flesta i min ålder hade ju inte 

klarat av det här jobbet, att få det att kunna kombineras med ett familjeliv, så det hade nog 

varit omöjligt att ha det här jobbet om jag skulle kombinera det med familjeliv. För mig 

utifrån det jag vill göra i livet är den prioriteringen ganska självklar. (Andreas, 1) 

Liksom Andreas vill de andra barnfria i studien ha friheten att prioritera andra saker vilket 

delvis handlar om att vilja prioritera andra intressen. Det handlar också om att vilja leva ett 

annat liv än det som ofta hör ihop med ett liv med barn där relationer med andra vuxna kan 

komma i kläm eller där resor, jobb och egen tid kommer i andra hand. 

Dessa tre egenskaper utgör denna kärnkategori och innefattar allmänt att de barnfria inte vill 

ha barn, inte vill anpassa sig och inte vill ändra sina liv. Sammanfattningsvis handlar det om 

att gå sin egen väg.  

Normkritik 

Hand i hand med viljan om att gå sin egen väg finns ett motstånd, och en medvetenhet mot de 

normer som finns i samhället och som gör att det finns en utstakad och förväntad väg i livet. 

Detta är det som förväntas och i stor utsträckning efterlevs av andra. Delvis gäller detta 

barnnormen som finns i samhället, den som gör att allmänheten förutsätter att alla vill, kan 

och ska ha barn. Det handlar också om en mer allmän medvetenhet och kritik mot normer. 

Utifrån detta består kategorin av följande egenskaper: normmedvetenhet, kritik mot 

barnnormen och motstånd mot normativt familjeliv. 

Normmedvetenhet  

Generellt är de barnfria i studien normmedvetna vilket innebär att de har reflekterat mycket 

kring det förutsatta och utifrån det förhåller sig till sig själva och andra. För de är det således 

inte självklart att göra ”som alla andra” och det är inte heller självklart att andra ska det. Detta 

exemplifieras av Andreas (1):  

Jag provoceras av normer överhuvudtaget, över det här oreflekterade, över att folk 

förutsätter att man ska tänka precis på samma sätt som de själva gör. (Andreas, 1) 

 Kritik mot barnnormen är en förlängning av den medvetenhet och kritik som finns gentemot 

normer överlag. Barnnormen utgörs av betydelsen som barn ges i dagens Sverige där 

vuxenlivet förväntas kretsa kring barn och familjeliv. Att allmänheten förutsätter att alla vill, 
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kan och ska ha barn blir aktuellt i dessa personers liv eftersom de väljer att gå emot denna 

norm. Natalie (1) beskriver nedan om den barncentralisering hon upplever i dagens samhälle. 

Det är väl också det jag tycker är problematiskt i vårt samhälle att det är en så stark 

barnnorm, […] det är klart en måste ta hänsyn och respektera barn men det blir så otroligt 

att speciellt mammor släpper sina liv och sätter sig själva allra sist och att barnen blir hela 

världen, istället för att barnet får följa med dit den vuxna ska. (Natalie, 1) 

Motstånd mot normativt familjeliv 

Att vara normkritisk hör här även ihop med ett motstånd inför den normativa livsstilen som 

omger ett liv med barn, vilket också brukar hänga ihop med en viss typ av familjeliv. 

Barnvagnar, fotbollsträningar, skolplikt och dagislämningar är exempel på sådant som hör till 

och som informanterna inte är intresserade av. Att behöva prioritera bort sig själv och egna 

intressen för att kunna lämna plats åt ett liv med barn är inte aktuellt för de, något Natalie 

sammanfattar nedan: 

Den normativa livsstilen som omger livet med barn får mig att känna panik. Allt från alla 

produkter som ”måste” köpas till bebben, avskärmningen från omvärlden med kärnfamiljen, 

att offra sina egna intressen och friheter för att alltid sätta barnets intressen först, förlusten 

av spontanitet och frihet, det ojämställda föräldraskapet till förlusten av sin identitet [… ] 

(Natalie, 2) 

I samband med avståndstagandet från att ha egna barn och den typen av familjeliv poängteras 

ofta i intervjuerna att de egentligen inte ogillar barnen i sig utan snarare allt som i dagens 

Sverige omger ett liv med egna barn, Magnus poängterar detta i citatet nedan:  

Däremot att jobba med barn är ju skitkul, men då har jag de bara när de vill. Då kan jag vara 

rolig och glad då, jag behöver aldrig vara den här tråkiga som ska uppfostra de eller lära de 

utan jag får jag vara den roliga hela tiden. Och så får jag arbeta oregelbundna tider, jag 

klarar inte såntdär 7-16, då går jag sönder inombords. (Magnus) 

Det handlar därmed om att vilja leva ett annat liv än det normativa familjeliv som ofta men 

inte nödvändigtvis innefattar barn, medan barn gärna får ingå i livet på andra sätt. 

En ifrågasättande omgivning 

I vissa fall finns en förståelse eller acceptans inför det barnfria beslutet vilket då oftast 

kommer från nära vänner och familjemedlemmar, men slående ofta bemöts barnfrihet med ett 

frågetecken. Utifrån detta frågetecken finns det också en föreställning om att de barnfria inte 

är mogna nog att ta ett sådant beslut. De intervjupersoner som är över 30 upplever att de blivit 

mest ifrågasatta vid just den åldern och i övrigt är det vanligt att omgivningen ifrågasätter när 

de själva precis fått barn. Kategorin har tre egenskaper som utgörs av ständigt ifrågasättande, 

omyndigförklarande och könsskillnader. 

Ständigt ifrågasättande 

När barnfriheten kommer på tal leder detta nästan alltid till höjda ögonbryn och frågor. Vissa 

frågar rakt ut medan andra är tysta men det är tydligt att det sticker lite i ögonen när någon går 

emot en väletablerad norm. Hanna pratar nedan om hur många frågar och ifrågasätter rakt ut, 

och den skada en fråga eventuellt kan ha när anledningen till barnfrihet är okänd. 

Man får alltid frågor, ’jaha varför har inte du barn?’ ’vill du inte ha några barn?’ Den här 

oförskämdheten också överlag som är, för det finns ju folk som gråter sig till sömns varje 

dag för att de vill ha barn men inte kan få, och att det då helt ogenerat frågas varför man inte 

har några barn eller varför man har gjort det valet. (Hanna) 
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Eftersom livsstilen med barn är vad som anses vanligt och normalt leder barnfriheten till 

ifrågasättande från det omgivande samhället oavsett ålder. Magnus berättar att han blir 

ifrågasatt av allt från barn till äldre damer.  

Följer man inte normen så blir man ifrågasatt och man blir det på alla nivåer, asså till och 

med av barn som är 7-8 år, de är så fasta i den normen att man ska ha fru och barn [… ] 

(Magnus) 

Omyndigförklarande 

En aspekt som återkommer är att omgivningen påpekar att den barnfria kommer att ångra sig, 

eller antyder att personen är omogen. Det är ett sätt att inte ta beslutet eller personen på allvar, 

ett slags omyndigförklarande. Detta benämns av Natasha genom att hon i gymnasiet fick sin 

hållning avfärdad som ”ungdomsfasoner”, och även av Liam: ”Mina föräldrar säger ’du är 

fortfarande ung, du kommer hinna ändra dig’”. Att inte vilja ha barn anses inte som ett 

legitimt beslut, vilket hänger ihop med normer och förväntningar, och i vissa fall även att 

omgivningen utgår ifrån sig själva. Det betraktas därmed som något som en växer ifrån för 

den äldre barnfria förblir det ett tecken på omognad. Detta poängteras även i citatet nedan när 

Andreas berättar om hur han upplever att han blir bemött utifrån sitt kön. 

Jag har ju en hel del vänner som resonerar likadant som jag, de flesta av dem är kvinnor 

eller tjejer, de blir nog mycket mer ifrågasatta för folk blir mycket mer provocerade av en 

kvinna som inte vill ha barn, de blir mer bemötta med att ’det är ett brott mot naturen’ 

medan jag blir mer klappad på huvudet och avfärdad som omogen […] (Andreas, 1) 

Även om Andreas här tar upp en könsskillnad poängteras också hur han blivit avfärdad som 

omogen, detta förstärker denna egenskap om hur barnfria omyndigförklaras på grund av att de 

väljer något annat än det normativa. Detta för oss också vidare in på könsskillnader kopplat 

till omgivningens ifrågasättande.  

Könsskillnader 

Genomgående i materialet är att bemötandet och förväntningarna skiljer sig beroende av om 

en är kvinna eller man, vilket framgår i Andreas uttalande ovan. Det tycks finnas andra 

förväntningar på kvinnors barnlängtan genom vad som benämns som den biologiska klockan. 

Både Liam och Natasha har upplevt situationer där de och deras partner av motsatt kön fått 

olika reaktioner på beslutet: 

På jobbet pratade vi om barn och då berättade jag att jag inte vill ha barn och då kom frågan 

’men din tjej då, vill inte hon va barn?’, och då sa jag att ’hon vill inte heller ha barn’ och då 

kom direkt frågan ’jaha, varför då?’. Den frågan fick ju inte jag. (Liam) 

Detta betonas på samma sätt i intervjun med Natasha, där även den biologiska klockan 

kommer på tal. 

Jag är ju tillsammans med en kille och när han har sagt, när han har tyckt att han inte har 

någon barnlängtan […] då är det mycket mer sådär ”aha okejdå”, lite mer neutralt, kanske 

för att jag ska ju ha den där biologiska klockan, de där moderskänslorna inpräntade och det 

är väl ingen som förväntar sig att han ska ha det. (Natasha) 

Att kvinnor och män har olika förväntningar på sig antyds alltså av de flesta 

intervjupersonerna vilket gör att kön till viss del är relevant i relation till det barnfria beslutets 

påverkan av omgivningens ifrågasättande.  
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Reflektion 

Att leva utanför normen leder till frågor och funderingar som annars tenderar att gå obemärkt 

förbi. Beslut som avviker från den allmänna banan behöver rättfärdigas på helt andra sätt än 

de som följer den strida strömmen. Detta leder till reflektion hos dessa normbrytande 

personer, åtminstone på det område där de avviker, något som informanterna i studien starkt 

visar på. Dels är det en pågående reflektion som syftar till att ifrågasätta sitt egna beslut samt 

att hypotetiskt pröva hur ett liv med barn skulle kunna vara, men det är också en reflektion 

som tvingas på från den ifrågasättande omgivningen samt händelser under livets gång. Det 

finns också en tanke hos informanterna att de som skaffar barn kanske inte alltid reflekterar så 

mycket över det, det blir inte ett beslut på samma sätt. Kategorins egenskaper är 

ifrågasättande av sig själv, omprövning av beslut och andras avsaknad av reflektion. 

Ifrågasättande av sig själv 

Självreflektion är centralt, säkert i mångas liv i det senmoderna samhället, men inte minst hos 

barnfria personer i ett samhälle med stark barnnorm. Det faktum att barnfrihet, i den mån den 

är frivillig, blir ett beslut gör att risken att ångra sig hela tiden finns där i bakgrunden. För 

vissa i studien kommer den inifrån i rädslan att bli ensam på äldre dagar medan det för andra 

kommer utifrån genom att andra personer påtalar risken att en faktiskt kan ångra sig. Detta 

främjar och tvingar till reflektion, något som blir tydligt i följande citat av Hanna: ”Jag har 

verkligen också känt efter […], för vissa pratar ju om en biologisk klocka och att det blir 

nästan som en värk i kroppen.” Vidare beskriver hon också en oro inför att bli ensam på äldre 

dagar. 

Det jag kan oroa mig för lite är väl det där med när man blir äldre, när man själv är gammal 

och inte har några anhöriga. […] Så det kan jag tänka på när man blir gammal om man 

kommer vara ensam. […] (Hanna) 

Natalie berättar också om att hon ifrågasatt sitt beslut och funderat kring eventuella åtgärder 

för att underlätta ifall att hon skulle ångra sig. ”Jag har ju ändå varit så att jag googlat hur 

mycket det skulle kosta att frysa ner ett ägg och sådana saker ifall att det skulle.. men nej.” 

Omprövning av beslut 

En intensiv och påtvingad form av denna reflektion har samtliga personer i studien behövt 

genomgå vid vissa tillfällen i livet. För några har det handlat om att deras partner har uttryckt 

en stark önskan om ett liv med egna barn, något som fått dem att reflektera extra mycket kring 

om de ändå skulle kunna tänka sig att ha barn med personen de är kär i. Resultatet har dock 

blivit att de gått skilda vägar eller att deras partner fått göra samma reflektion fast åt andra 

hållet, om de kan tänka sig ett liv utan barn. För vissa av informanterna har det blivit 

aktualiserat i och med en graviditet. Natalie beskriver dock hur graviditeten för henne mest 

kändes obehaglig och att embryot i hennes livmoder upplevdes som en parasit. För henne 

liksom för Hanna var det hela tiden självklart att det skulle bli en abort. Även Magnus har 

varit med om ett sådant beslut: 

Jag va ihop med en tjej som blev med barn […] jag ville ju inte ha barn men när hon var 

med barn så var jag ju ändå inställd på att kunna bli pappa. […] men där handlade det också 

lite om att ta ansvaret när det väl hade skett [min kursivering] . (Magnus) 

 

Detta är exempel där personerna hamnat i konkreta situationer där frågan blivit mer 

aktualiserad och det har blivit aktuellt att ompröva beslutet. Utifrån detta har dock valet att 

förbli barnfri fortsatt vara en självklarhet. 
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Andras avsaknad av reflektion 

Informanterna i studien benämner även en avsaknad av reflektion hos vissa som har barn, 

vilket förstärker hur ett normavvikande val tvingar reflektion på ett sätt som ett normföljande 

inte gör, detta benämns av Magnus: 

  
”Jag kan tänka att det är många som inte ens har reflekterat, de bara följer normen, ’det är 

såhär det ska va’ de har aldrig kanske riktigt tänkt efter vad de själva egentligen vill, det kan 

vara så.” (Magnus) 

  

Här framgår att de barnfria anat viss avsaknad av reflektion hos vissa av de som följer 

barnnormen, detta behandlas även av Natasha: ”Många gånger tror jag folk skaffar barn bara 

för att, bara för att man inte tänkt på att det finns något annat.” Detta poängterar även vikten 

av reflektion samt vetskapen om att en faktiskt kan välja något annat än det som är norm, för 

att då kunna ta ett medvetet och eget beslut.  

 

Ett välrotat beslut 

Även om de mest poängterade motiven till barnfrihet mestadels består av en avsaknad av 

barnlängtan samt ovilja att anpassa sig finns därtill fler motiv som visar på ett väl reflekterat 

beslut. Personerna i studien vet varför de inte vill ha barn och de har inga problem med att 

motivera det. Beslutet är även stärkt av sociala, politiska och moraliska argument. Kategorins 

egenskaper består utifrån detta av externa motiv och beslutsamhet vilka beskrivs nedan.  

De barnfria i studien har ett beslut som förankrats med djupa rötter i marken. Dessa rötter 

symboliserar styrkan i beslutet. Liam beskriver nedan ett externt motiv av moralisk karaktär:  

Det känns nästan omoraliskt att skaffa barn när det redan finns barn som inte har några 

föräldrar. Det känns som slöseri, som oansvarsfullt, inte som ett matsvinn men ett 

barnsvinn. Men såhär ser väl bara jag på det eftersom jag inte vill ha några egna barn, de 

som vill det tänker nog inte så. (Liam) 

 

Liams val att inte skaffa barn är inte beroende av detta motiv, vilket han själv också 

poängterar när han säger att de som vill ha barn nog inte tänker som honom, men det är ett 

sätt att rota beslutet ytterligare och göra det förklarbart i relation till en yttre värld. Det 

barnfria beslutet kan vidare stärkas av andra motiv som kan vara både politiska och 

personliga. Natalie beskriver hur hon själv känt en stor press att skaffa barn, något som önskar 

att andra ska slippa vilket gör att det barnfria beslutet också motiveras av denna typ av 

feministiska och politiska skäl till barnfrihet som också dessa är en del av de externa motiv 

som gör beslutet välrotat: 

[…] ett till skäl till att inte skaffa barn själv är att jag tycker det är otroligt viktigt att yngre 

kvinnor och flickor ser kvinnor i sin omgivning som väljer barnfria liv så att det blir 

normaliserat. En hoppas att framtida generationer ska få slippa känna den press att skaffa 

barn som en själv har känt. Ett annat tillägg är att jag ser valet att inte skaffa barn som en 

bra typ av motstånd för att förbättra villkoren för kvinnor. Det är som att samhället räknar 

med att vi vill ha barn till varje pris och därför inte sätter in de faktiska resurser som skulle 

behövas i allt från mödravård till insatser för ekonomisk jämlikhet.  (Natalie, 1) 

Den beslutsamhet som omger de barnfria informanternas val kommer i stor utsträckning från 

den egna omprövningen av beslutet, denna viktiga relation mellan beslutsamhet och reflektion 

beskrivs vidare i andra delen nedan. 
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4.2 ”Jag känner mer och mer att mitt val är rätt för mig” 

 

 

Modell 1: 

Denna modell illustrerar relationerna mellan kategorierna. Pilarna visar vilka kategorier som 

påverkar varandra, den streckade pilen indikerar ett svagare samband. Modellen visar hur 

kärnkategorin är sammanlänkad med samtliga kategorier. Dessa relationer visar hur 

kategorierna samverkar för att bilda en teori eftersom det är just i relationerna som de blir 

verkligt betydelsefulla. Nedan beskrivs detta ytterligare.  

 

Reflektionsprocessen 

Det barnfria beslutet motiveras genom en process som startar i och med att personen kommer 

fram till att hen inte vill ha barn vilket sedan leder vidare till normkritik och reflektion. När 

den barnfria ifrågasätter sitt eget beslut och detta leder till överbryggande av tvivel kommer 

beslutet växa sig starkare. Processen kan därefter fortsätta cirkulärt med livets olika skeenden 

genom vilka ställningstagandet att inte ha barn kan ifrågasättas och rättfärdigas på nytt. Detta 

beskrivs nedan av Andreas (2): 

[…] jag har [min kursivering] vid ett par tillfällen bestämt mig för att ompröva beslutet just 

när jag har träffat någon som jag tycker mycket om men som väldigt gärna vill ha barn. Det 

har inneburit att jag bestämt mig för att under en tid verkligen försöka känna efter om jag 

skulle kunna tänka mig att ändra mig. Vid alla tillfällena så har jag till slut kommit fram till 

att jag hellre gör slut än lever som förälder. Det har varit grymt jobbigt, men samtidigt så 

har den processen gjort att jag känner mig ännu tryggare i vad jag känner. (Andreas, 2) 

Andreas beskriver ovan en trygghet i att ha omprövat beslutet men fortfarande känna sig säker 

på vad han känner kring föräldraskap vilket visar på att den reflektionsprocess som leder till 

ett välrotat beslut.  
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Ifrågasättandets konsekvenser 

Omgivningens ifrågasättande och det faktum att barnfrihet inte är norm är en bidragande 

faktor till reflektion. Natalie skriver nedan om hur ifrågasättandet påverkat henne: 

I och med att folk ofta frågat och ifrågasatt mitt beslut så leder det till att jag själv gör 

detsamma och ”skannar av” mig själv för att se om jag verkligen inte har ändrat mig. Hade 

det varit accepterat att vara barnfri hade jag förmodligen släppt frågeställningen och gått 

vidare med livet för längesen. Nu blir det istället något jag förmodligen aktivt kommer 

fortsätta att positionera mig i relation till. (Natalie, 2) 

I citatet ovan framgår hur ifrågasättande kan föda självreflektion, men det finns också en 

annan sida av myntet som snarare talar för att ifrågasättande stärker beslutet, oavsett om detta 

är ett resultat av ytterligare reflektion eller inte. Detta benämns av Andreas (2):  

Jag tror inte att omgivningens ifrågasättande har inneburit att jag har reflekterat så mycket, 

kanske snarare tvärtom att det har provocerat mig och gjort mig mera bestämd. (Andreas, 2) 

Detta visar på hur det finns ett samband mellan ifrågasättande och reflektion men ett ännu 

starkare samband mellan ifrågasättande och beslutsamhet. Sammantaget är det tydligt att den 

ifrågasättande omgivningen och indirekt samhällets normer påverkar de barnfrias tankar. 

 

En teori om barnfrihet 

Det barnfria beslutet motiveras genom frigjordhet, prioriteringsfrihet samt avsaknad av 

barnlängtan. Genom reflektion får detta fäste vilket resulterar i ett säkert beslut att gå sin egen 

väg. Nedan kommer en genomgång av teorin samt dess betydelse för människors liv och val.  

De olika kategorierna är tätt sammanflätade och förutsätter i stor utsträckning varandra. Detta 

kommer av att barnfrihet som beslut handlar om en ständigt pågående process. Denna process 

startar i ett beslut formulerat redan i unga år som till en början utgår ifrån en intern känsla av 

att inte vilja ha barn men också av vilja till spontanitet, frigjordhet och prioriteringsfrihet (att 

vara fri att prioritera hur en vill). Själva reflektionen i processen främjas särskilt av det faktum 

att barnfriheten är ett normbrytande val som i stor utsträckning ifrågasätts av de barnfrias 

sociala omgivning. Vid vissa tillfällen i livet blir barnfriheten mer aktualiserad, till exempel 

vid en ökande ålder eller i mötet av en kärlekspartner. Reflektionen landar slutligen i det 

välrotade beslutet vilket kännetecknas av bestämdhet och externa motiv. Dessa motiv har 

fokus på moraliska aspekter (som att det redan finns barn utan föräldrar) och mer politiska 

motiv (som att vilja visa för andra att det är möjligt att gå en egen väg). 

Beslutets normbrytande karaktär är av stor betydelse eftersom det leder till mer ifrågasättande 

från omgivningen. Det blir därför nödvändigt att omvärdera det avvikande beslutet på ett 

annat sätt än om det vore enligt normen. Att ha barn är i detta fall vad som utgör normen 

vilket gör att den som vill ha barn inte får någon större anledning att ifrågasätta sin längtan 

efter barn, det är helt enkelt så det ska vara. 

Att gå sin egen väg och därmed att själv välja väg utifrån den egna lusten och viljan är centralt 

för det barnfria beslutet och kan också betraktas som centralt i ett modernt samhälle. Detta är 

själva startpunkten vilken sedan övergår i ett återkommande reflekterande när denna egna 

vilja möter omgivningens normer och förväntningar. Vad detta säger om människans sociala 

natur är att vi människor starkt påverkas av vår omgivning och vad de tycker och tänker om 

våra liv och beslut. Utan denna inverkan hade ifrågasättandet av det egna beslutet aldrig blivit 
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aktuellt eftersom tanken hade slutat vid konstaterandet ”jag vill inte ha barn”, om det 

överhuvudtaget hade blivit en fråga. Även i samtalet om självreflektion är det viktigt att 

komma ihåg att självreflektionen någonstans har en koppling till det yttre. I den mån det inte 

är konkreta ifrågasättanden från faktiska personer finns det annat i den sociala världen som 

indikerar vad som är norm och som på så vis påverkar individen.  

Den ständiga processen genom vilken barnfria personer förhåller sig till normer, omgivning 

och familj/vänner består av en växelverkan av beslutsamhet och tvivel. Det är en process som 

ju mer den upprepas leder till större och större beslutsamhet. Ifrågasättandet från omgivningen 

blir genom detta också mindre och mindre legitim för den barnfria eftersom det förlorar grund 

och syfte. ”Du kommer ångra dig sen” blir ett argument som faller i sin enkelhet eftersom den 

risken redan har bearbetats och överbyggts flera gånger om. Ironin i denna process är att det 

ifrågasättande som skapar frustration och en nästintill obstinat beslutsamhet också är en 

bidragande faktor till det välrotade beslutets konstruktion.  

Min teori syftar till att förklara hur det barnfria beslutet motiveras men visar också på något 

speciellt som kanske främst kännetecknar normavvikande livsval eller identiteter. Det är i 

detta som teorin får betydelse även för annat än de barnfria personer jag pratar med under 

studiens gång. För den som väljer att gå en egen (normbrytande) väg kommer detta resultera i 

en hel del reflektion, tvivel och ifrågasättande, men det kommer också troligen resultera i att 

personen landar i en stark beslutsamhet. Till skillnad från den som bara följt strömmen utan 

att ta några aktiva val vet den normbrytande personen varför hen till exempel inte vill ha barn. 

 

4.3 Sammanfattning resultat 
Att aktivt välja ett liv som barnfri har i min studie kommit att handla om en stark vilja och 

önskan om att gå sin egen väg, en väg utan barn (kännetecknat av frigjordhet, 

prioriteringsfrihet och avsaknad av barnlängtan). Detta har förstärkts genom processer under 

livets gång via reflektion kring det egna livsvalet och samhället omkring. Reflektionen har 

främjats av en normkritisk attityd samt av det faktum att just dessa personer har gjort ett 

normbrytande livsval. Att i någon mening vara utanför normen har resulterat i en 

ifrågasättande omgivning som ironiskt nog leder till både reflektion och en direkt 

beslutsamhet. Att som kvinna välja bort moderskapet tycks resultera i mer ifrågasättande än 

för en barnfri man. Den nämnda processen landar slutligen i ett välrotat beslut vilket 

kännetecknas av att det är välmotiverat och genomtänkt, med både yttre och inte (personliga) 

motiv som argument för barnfrihet. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Diskussion kopplat till syfte och frågeställning 
 Syftet med denna studie var inte att bekräfta utan att upptäcka och med grund i data försöka 

förklara hur det barnfria beslutet motiveras. Frågeställningen växte fram under studiens gång 

och kom ursprungligen av ett intresse att undersöka barnfrihet i ett samhälle med stark 

barnnorm.  

 

För att besvara syfte och frågeställning som till en början bara bestod av barnfrihet som 

intresseområde intervjuades 6 personer varav 2 av dem fick ytterligare frågor i den teoretiska 

fasen. Efter de första intervjuerna som genomfördes i den öppna fasen växte en kärnkategori 

fram (Att gå sin egen väg) vilken är kärnan i det barnfria beslutet och kännetecknas av att vilja 

frigöra sig från det påtvingade. Utifrån detta utvecklades syfte och frågeställning till att 

behandla hur det barnfria beslutet motiveras. Varför de barnfria i studien är frivilligt barnlösa 

(vilket utgjorde min inledande fråga) besvarades med det ointresse de känner inför att skaffa 

barn, samt livet som det skulle resultera i. Vidare motiveras det barnfria beslutet genom en 

process genom vilken reflektion gör att beslutet växer sig starkt och blir välrotat. Reflektionen 

främjas till viss del av normkritik och en ifrågasättande omgivning. 

Utifrån vad som kommit fram i studien har frågorna i intervjuerna riktats alltmer. Till 

exempel var kön inte relevant till en början men fick en ökad relevans i och med att 

intervjupersonerna själva lyfte att det finns en skillnad i hur kvinnliga och manliga barnfria 

bemöts. Detta gjorde att jag i senare faser frågade specifikt efter detta. Hypoteser kring 

kategoriernas relationer blev även dessa till frågor i den teoretiska fasen och kunde utifrån det 

befästas eller förkastas. Alla urval och frågor har syftat till att besvara och förklara hur det 

barnfria beslutet motiveras. Könsskillnaderna som upptäcktes i mitt resultat är som jag precis 

benämnt fokuserade kring hur kvinnor och män bemöts annorlunda och att kvinnor bemöts 

med fler frågor. Att detta inte fått större plats i teorin är det faktum att det hör ihop med en 

ifrågasättande omgivning och inte har någon extern eller egen inverkan på hur de intervjuade 

beskrivit sitt beslut, därmed har det ingen avgörande betydelse i relation till hur det barnfria 

beslutet motiveras. 

 

5.2 Mitt resultat och tidigare forskning 
 

Olika vägar och motiv 

De motiv som förklarar barnfrihet i tidigare forskning kretsar främst kring frihet, flexibilitet 

och viljan att prioritera andra saker i livet än barn. Detta går hand i hand med mitt resultat 

som också framhåller dessa aspekter. Vad som inte benämnts lika mycket är motståndet mot 

föräldrarollen men det har ändå framgått som en del av att förkasta den normativa livsstil som 

omger ett liv med barn. Att mitt resultat sammanfaller med tidigare forskning är inte speciellt 

konstigt med tanke på att dessa intressen kan anses vara ett särskilt kännetecken för det 

moderna individualiserade samhället vilket ytterligare diskuteras i det teoretiska ramverket 

senare i diskussionen. Det som utmärker mitt resultat i relation till den tidigare forskning jag 

tagit del av är just processen från inneboende avsaknad av barnlängtan till välmotiverat, 

välrotat beslut. I studien av Shaw (2011) var det till exempel barnfria kvinnor som beskrev en 
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väg där barnfriheten snarare vuxit fram ur olika omständigheter och som inte alls varit 

självklart från början. De som intervjuades i min studie har haft med sig beslutet mer eller 

mindre genom hela livet och det är mycket starkare betoning på att de alltid känt att de inte 

vill ha barn, denna kombination (beskrivandet av en process samt att barnfriheten hängt med 

från unga år) gör min studie unik i relation till tidigare studier som presenterats.  

Betydelsen av kön 

Kön har visat sig ha betydelse i såväl tidigare forskning som i mitt resultat. Viss tidigare 

forskning har haft ett förutbestämt fokus på kön, ett exempel är Petersons (2014) studie som 

undersökt hur barnfria män och kvinnor porträtteras i svensk media. Detta visade att barnfria 

kvinnor porträtteras som väldigt påverkade av sin situation medan männen knappt syns till, 

som en signal om att faderskap inte är lika viktigt för en man som moderskap för en kvinna. 

Att det finns en sådan förväntan är något som nämns av de barnfria i mitt resultat vilket på så 

vis bekräftar att sådana bilder av föräldraskap och barnfrihet förekommer hos allmänheten. 

Waren & Pals (2013) studie visar att det i till exempel USA finns en konflikt mellan ekonomi, 

karriär och barnalstring för kvinnor vilket gör att barnfriheten påverkas utifrån dessa aspekter. 

Detta är dock inte aktuellt i länder som Finland, vilket framgår i studien av Miettinen (2010), 

där välfärdssystemet överbryggar denna problematik. I min studie benämns därför inte detta 

som någon större konflikt för varken kvinnorna eller männen, vilket med den bakgrunden ter 

sig förklarbart då Sverige inte är helt olikt Finland i denna aspekt. Att skaffa barn eller avstå 

avgörs inte av ekonomi i första hand utan snarare på hur en vill leva sitt liv, mitt resultat 

betonar att sådana motiv är sekundära i ett beslut om barnfrihet även om de kan finnas med 

som förstärkande drivkrafter. 

Studien av Rijken & Merz (2014) visade på att kvinnor har större förståelse för barnfrihet hos 

kvinnor än hos män. Detta är något som min studie varken kan bekräfta eller dementera mer 

än att det åtminstone inte fanns några sådana tendenser hos de som intervjuades. Vad som 

framgick var att det finns en uppfattning om att barnfria kvinnor blir mer ifrågasatta än 

männen, något som bekräftades oavsett kön. Könet på de som ifrågasatte har inte varit i fokus. 

I min studie har etnicitet inte behandlats överhuvudtaget vilket gör att det inte går att dra 

några paralleller till det Blackstone & Stewart (2012) benämner angående att afroamerikanska 

kvinnor uppfattas på ett mindre fördelaktigt sätt än vita amerikaner. För ett mer 

intersektionellt perspektiv på barnfrihet vore det intressant att undersöka detta ytterligare i den 

svenska kontexten. 

Kärleksrelationens betydelse 

Barnfrihet har i vissa fall (i studien av Waren & Pals samt Miettinens) kopplats samman med 

avsaknad av partner där förklaringen tenderar att bli att barnfrihet ofta är ett resultat av att 

personen inte hittat en passande partner att skaffa barn med. I likhet med Petersons (2015) 

studie visar mitt resultat däremot på att det kan vara motsatt, alltså att barnfrihet orsakar 

avsaknad av partner eftersom de flesta andra faktiskt vill ha barn. Detta leder till leder till en 

konflikt i relationen och i vissa fall att relationen tar slut. De barnfria som intervjuats i denna 

studie har antingen partner eller så finns en historia av att relationer tagit slut eller inte tagit 

fart på grund av beslutet om barnfrihet.  

Föräldraskap och lycka, barnfrihet och lycka? 

Myrskylä & Margolis (2014) studie ifrågasätter tanken om att alla blir lyckligare som 

föräldrar. Lycka i relation till barnfrihet är inget som berörs i mitt resultat men utifrån vad de 
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barnfria vill med sitt liv och vilka intressen de vill prioritera skulle föräldraskap troligen bidra 

till mer konflikter i det långa loppet och därför inte bidra till någon förhöjd lycka. Om livet 

förbättras, försämras eller blir detsamma med barn är därmed beroende av personen eftersom 

alla fungerar olika och vill prioritera olika. Lycka är abstrakt och svårt att mäta vilket också 

gör att detta blir problematiskt att undersöka, med det sagt finns det säkerligen anledning att 

ytterligare undersöka välmående hos såväl barnfria som föräldrar. 

Mitt bidrag till fältet 

Jag har tidigare tagit upp att GT automatiskt kommer att bidra med något nytt till fältet, 

antingen genom att bekräfta redan etablerade teorier eller för att upptäcka nya saker. Med 

facit i hand kan jag konstatera att resultatet såklart sammanfaller en del med tidigare studiers 

resultat. Jag tror dock att den genererade teorin kan bidra till nya perspektiv genom att visa på 

hur det barnfria valet är ett normbrytande beslut som stärks genom reflektionsprocesser. 

Studierna jag tar upp i avsnittet om tidigare forskning fokuserar inte på denna process som 

sådan. Shaws (2011) studie fokuserade förvisso på beslutsprocessen som en experimentell 

resa genom intervjuer med tre kvinnor, men för dessa handlade det mer om ett beslut som 

växte fram utan att vara ett eget val ifrån början. På så vis skiljer sig våra resultat eftersom de 

som intervjuats i min studie burit med sig det barnfria valet genom de större delarna av livet. 

Resultatet i min studie visar också en större bredd vad gäller kön eftersom könsfördelningen 

mellan de intervjuade kvinnorna och männen är 50/50, något som tidigare studier brustit i. 

Vad som sägs om barnfrihet i denna studie är därmed inte enbart sant för kvinnor utan likaså 

för män. Vad som också blir relevant och kanske även unikt är att det är en studie gjord i en 

svensk kontext år 2018. Även om ett område är väl undersökt är det alltid relevant att 

uppdatera kunskapen eftersom samhället hela tiden genomgår förändring.  

5.3 Teoretiskt ramverk 
I denna del beskrivs teorier och tankar från Beck och Beck-Gernsheim som binds samman 

med studiens resultat. För att förtydliga reflexivitetens betydelse och innebörd används också 

Giddens teori om modernitetens reflexivitet. Något som blivit tydligt under studiens gång är 

att personerna utgår ifrån egna preferenser, tankar och känslor i sitt val av liv. Denna 

individfokus blir här ett särskilt kännetecken för dagens svenska samhälle där det inte längre 

är lika självklart vilken väg som är rätt att ta. Traditioners minskande betydelse gör det egna 

aktiva valet av livsväg mer aktuellt än förut. Detta gjorde att Beck & Beck-Gernsheims fokus 

på individualisering kändes extra relevant. Innan vi går vidare vill jag förklara vad jag menar 

när jag använder ordet samhälle. Giddens (1996, s. 22) menar att i sociologi har begreppet 

”samhälle” en relevans som sällan blir ifrågasatt, detta i och med att sociologi ofta definieras 

som just läran om mänskliga (eller moderna) samhällen. I denna teorigenomgång kommer 

ordet samhälle främst syfta till hur det mänskliga livet är organiserat i väst med särskild 

koppling till Sverige eftersom mitt resultat kommer ur en svensk kontext. Nedan berörs a life 

of one’s own, individualisering, risk, reflexivitet och identitetsskapande. 

A life of one’s own 

Individualisering 

Individualisering innebär att den vanliga livshistorien blir en vald sådan. Alla val vi tar 

kommer att representera oss som individer, och det är i detta individualiteten ligger. 

Individualiseringen baseras inte på frihet eftersom det inte finns någon möjlighet för individen 

att avstå från den. Traditioner som annars bistod som självklara val har idag fått en minskad 
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betydelse och vi tvingar därför till att skapa våra egna biografier. Detta leder till att 

traditionella familjeliv och äktenskap omvandlats till något individen aktivt behöver ta 

ställning till. Allt hänger på våra egna beslut och riskerna blir därmed våra egna (Beck, 1994, 

s. 14).  

Individualisering hänger ihop med utvecklingen av välfärdssystemet genom att det enbart går 

att ta del av det genom att vara en egen arbetande individ. Detta gör att kvinnor behöver 

arbeta utanför hemmet för att inte bli beroende av familjen eller mannens ekonomi (Beck, 

1994, ss. 15-16). Vidare menar Beck (ibid.) att sociala rättigheter är detsamma som 

individuella rättigheter, vilket främst innefattar den arbetande individens rättigheter. Individen 

måste därmed hela tiden själv gardera sig inför eventuella katastrofer och kan inte förlita sig 

på omgivningens resurser. Ett exempel från den svenska kontexten är hur socialförsäkringen 

inte täcker upp för den med sambo, där förväntas sambon även försörja den andra med sitt 

arbete (Socialstyrelsen, 2018). Att nyttja socialförsäkringen är därför beroende av 

individualitet och särboskap. I den svenska kontexten finns det dock mycket som stödjer den 

som väljer att skaffa barn, och den ekonomiskt utsatta föräldern har tillgång till ekonomiskt 

bistånd än mer än den utan barn. På så sätt är samhället väldigt anpassat efter personer med 

barn.  

I flera europeiska länder har födslotalen erfarit en nedåtgående trend (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002, s. 119). Huvudförklaringen blir att önskan om ”a life of one’s own” blivit 

mer aktuell i ett modernt och individualiserat samhälle, en önskan som står i kontrast till 

sökandet efter mening i livet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s. 120). Sökandet efter mening 

förklarar varför så många ändå vill ha barn trots denna samhälleliga utveckling. Detta blir 

extra relevant för kvinnor där frigjordhet och ett liv med barn blir konfliktfyllt eftersom de är 

svåra att kombinera. 

Kulturen i västvärlden beskrivs av Beck (1994, ss. 20-21) som en kultur inom vilken 

individen har fått större möjligheter vilket gör att folk inte längre lyder under etablerade 

traditioner. Detta kännetecknas dock av en kluvenhet som består i att individen ofta har en fot 

i det gamla och en fot i det nya. Resultatet av denna kluvenhet blir enligt Beck (ibid.) att alla 

är både passiva, pessimister, idealister och aktivister i olika delar av livet. Detta är en 

förklaring till varför omgivningen är ibland är dömande, för även om alla är del av ett 

samhälle där traditionella könsroller, familjeliv och heterosexuella äktenskap inte längre är en 

självklarhet blir det tydligt att många ändå har en fot kvar i det normativa.  

Risk och reflexivitet 

Med ökade möjligheter kommer också ökade krav. I västvärldens moderna samhällen 

konkurrerar karriär, resor och andra intressen med den risk det numera anses innebära att 

skaffa barn. Barnalstrandet behöver planeras och karriär, ekonomi och en stabil relation 

behöver etableras i första hand för att minska riskerna för en dålig familjesituation (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2002, ss. 121-122). Detta förklarar varför födslotalen minskar genom att 

fler senarelägger familjebildning i förmån för karriär och annat som ska hinnas med innan 

barnen kommer.  

Reflexivitet enligt Beck (1994, ss. 5-6) handlar inte om reflektion utan om att konfrontera sig 

själv utifrån de risker som det moderna reflexiva samhället bär med sig. Detta risksamhälle är 

likt individualiseringen inget som kan väljas bort utan detta ansvar vilar ständigt på individens 
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axlar. Giddens (1999, ss. 30-31) beskriver hur modernitetens reflexivitet motsäger den säkra, 

objektiva vetenskapen. En sanning eller teori gäller enbart till dess att en ny sanning, idé eller 

teori motsäger den. På så vis förhåller vi oss hela tiden till ny kunskap och erfarenhet vilket 

gör att våra beslut ständigt hotas av ett överhängande tvivel. Detta hänger även ihop med vad 

Giddens (1999, ss. 25-28) kallar urbäddningsmekanismer samt åtskiljande av tid och rum, 

dessa syftar till hur vi inte längre är bundna till den tid och lokala kontext vi lever i. Våra egna 

levda erfarenheter räcker inte till utan vi behöver ta hjälp av experter för att få tillräcklig 

kunskap.  

Tanken med dagens vetenskap var att skapa mer säker och trovärdig kunskap men detta blev 

alltså inte fallet enligt (Giddens, 1999, s. 31). Förut kunde till exempel religion bidra med mer 

säker kunskap vilket resulterade i att individen inte behövde ta några egna riskfyllda beslut 

eftersom riskerna redan kalkylerats av religion eller traditioner. Skillnaden på Giddens och 

Becks förklaring av reflexivitet är alltså att Giddens poängterar betydelsen av vetenskapens 

ständigt utbytbara kunskap och hur vi hela tiden förhåller oss till denna för att överbrygga 

tvivel. De hänger dock ihop genom det risksamhälle Beck benämner där risken att ångra sig, 

bli ensam på äldre dagar eller att förlora en partner gör att det blir nödvändigt att konfrontera 

sig själv med om beslutet om till exempel barnfrihet verkligen är så viktigt. 

Identitetsskapande 

Beck & Beck-Gernsheim (2002, s. 105) menar att det konfliktfyllda hushållsarbetet i en 

relation inte enbart handlar om arbetet i sig utan att det representerar relationen mellan könen. 

Frågor som rör personernas egna identiteter blir därför aktuella i relation till deras könsroller, 

alltså på vilket sätt de vill vara kvinnor och män. Med stöd i Giddens menar författarna att 

senmoderniteten väcker frågor om identitetsskapande vilket flätas samman med vårt 

vardagsliv. Som tidigare nämnt kan vi inte längre ta stöd i traditioner utan måste själva skapa 

våra identiteter genom de val vi gör: vad vi äter, hur vi klär oss och vilka vi delar våra liv 

med. Detta blir därmed relevant i relation till kön och därmed även uppdelningen av arbete i 

ett hushåll. Kvinnor som tar ett stort ansvar för hushållet i en heterosexuell relation blir i en 

senmodern kontext lätt förknippade med en förlegad och stereotyp könsroll. På samma sätt 

betonar Beck & Beck-Gernsheim (2002, s. 126) med referens till Nickel att minskande 

födslotal är ett symptom på hur kvinnor gör motstånd mot en familjekonstellation och ett 

samhälle som tenderar att befästa könsroller och gamla mönster. 

 

Tillämpning av teoretiskt ramverk 

Beck & Beck-Gernsheims teorier om individualisering, risk och reflexivitet. Detta görs 

genom förklaringen att en livshistoria idag skrivs i valtvångets tecken där varje biografi blir 

en självvald sådan och individen därmed måste ta ansvar för sig själv. Det handlar dock också 

om en önskan efter något annat: a life of one’s own.  

De barnfrias reflexiva förhållande till sig själva kan förklaras genom att poängtera 

kalkylerandet av risker som hela tiden behöver göras för att förhindra ett mindre fördelaktigt 

val. Reflektion i denna uppsats handlar därför om det Beck benämner som reflexivitet, alltså 

en självkonfrontation med grund i att omvärlden tvingar individen att förhålla sig till 

potentiella risker. Giddens har också en poäng i att ny kunskap hela tiden gör att vi behöver 

omvärdera beslut, detta stämmer också överens med mitt resultat eftersom nya situationer i de 

barnfrias liv blivit objekt för reflektion, till exempel när de blivit förälskade i personer som 
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vill ha barn. Både Beck och Giddens beskriver alltså en ängslighet som gör att vi aldrig helt 

kan vara säkra på våra beslut. Utifrån studiens resultat är det närmare tillhands att tillämpa 

Becks förklaring till reflexivitet som alltså fokuserar på självkonfrontation, vilket i studiens 

resultat slutligen leder till en större säkerhet i beslutet.  

Det ständiga kalkylerandet av risker tycks väga tyngre för den normbrytande, trots att 

individualiseringen upplöst vissa självklara livsval är det tydligt i denna studies resultat att det 

är skillnad att välja en normbrytande bana eftersom den blir mycket mer ifrågasatt. Livsvalens 

roll i identitetsskapandet beskrivs av Beck & Beck-Gernsheim kopplat till hur kvinnor gör 

motstånd mot stereotypa könsroller genom att inte föda barn. I likhet med det går det att 

betrakta de barnfrias motstånd mot föräldraskapet som ett slags uppror mot gamla inpräntade 

mönster eller normer för hur en ska leva sitt liv. I mitt resultat finns det tendenser som visar 

att de barnfria även identifierar sig med att vara frigjorda och gå en annan väg än den 

normativa även i en bredare bemärkelse än att välja bort barn. Det går alltså att förklara 

motstånd mot barn, familjeliv eller regelbundna arbetstider som ett sätt att undvika en 

påtvingad normativ livsstil.  

Beck & Beck-Gernsheim betonar traditionernas minskande betydelse men de påpekar också 

en kluvenhet i samhället där många har en fot i det nya och en i det gamla. Detta blir en 

förklaring till hur barnfrihet å ena sidan är vanligare och mer synligt idag medan barnfria 

fortsatt upplever mycket ifrågasättande från omgivningen. Barn (och familjeliv) förväntas 

fortfarande vara en stor del av varje vuxen människas liv. 

Angående sökande efter mening, som ofta förväntas lösas genom familjebildning, har de 

barnfria i studien just funnit denna mening i att gå sin egen väg. Som likt a life of one’s own 

är en slags frigörelse, dels i kvinnlig mening genom att inte behöva känns sig bunden till 

någon man men också för barnfria i allmänhet genom att de inte binder upp sig till en viss 

livsstil. De har därmed friheten att göra vad de vill med sina egna liv, och de behöver inte 

ändra något med hänsyn till ett barn utan kan fortsätta leva det liv de lever idag. 

Kärnkategorin att gå sin egen väg ska dock inte förväxlas med a life of one’s own. Skillnaden 

mellan dessa är att den sistnämnda beskrivs av Beck & Beck-Gernsheim (2002, s. 152) som 

ett försök att hitta grund och mening inom sig själv, vilket ständigt hotas av misslyckande. Att 

gå sin egen väg handlar mer om hur den frigjordhet, prioriteringsfrihet och avsaknad av 

barnlängtan leder till att de barnfria går en egen väg där de inte behöver kuvas under normer 

kring barn och familjeliv. På så vis ligger belöningen i det egna valet eftersom det, trots den 

reflexiva hållningen, i slutändan känns som det enda rätta och därför är mer av en befrielse än 

ett dilemma.  

5.4 Den grundade teorins brister 
Resultatet i denna studie landar i ett försök till en ny teoribildning. Denna teori blir mer av ett 

förslag än en färdig teoribildning eftersom ramen för studien är en kandidatuppsats med 

begränsad tidsram. Tidsramen gör att teorin har brister som annars hade kunnat överbryggas i 

en längre forskningsprocess och utökad datainsamling. Kategorier och egenskaper hade blivit 

mer träffsäkra med en längre genomarbetningsprocess. Med en mer radikal tillämpning av GT 

genom ytterligare datainsamling hade teorin kunnat förbättras. Den teoretiska mättnad som 

uppstått i denna studie är till viss del framstressad, förvisso påträffades ganska liknande data 

från de som intervjuades vilket naturligt ledde studien vidare, men det finns säkerligen sådant 

som hade kunnat tillfrågas ytterligare för att undersöka och fördjupa kategorier och relationer. 
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Brister i min uppsats är därför inte helt och hållet på grund av att det är en GT utan skulle 

också kunnat överbryggas inom metodens ramar. Nedan ska jag gå in på de aspekter där GT 

blir problematiskt.  

Poängen med en GT är att inte förutsätta att något är viktigt innan dess att det uppstår i data, i 

detta finns ett problem. Problemet ligger i att urvalet också styrs av ändamålet med studien 

vilket bortser från etnicitet, kön, sexualitet och klass. För att ta ett exempel upplevs inte 

rasism av vita personer vilket leder till att en aspekt som skulle kunnat vara relevant inte får 

plats i teorin om de som intervjuas är vita. Det intersektionella perspektivet främjas därav inte 

speciellt bra i en GT eftersom det ligger i metodens natur att inte förutsätta något på förhand. 

En metod som delvis utgår ifrån en teoribildning kan på ett annat sätt förutsätta betydelsen av 

urval där olika kön, sexuella läggningar, klasstillhörigheter, etniciteter och 

funktionsvariationer är bättre representerade. 

Generaliserande av teorin låter sig inte riktigt göras. Det går att dra vissa paralleller mellan 

barnfria och andra normbrytande livsval eller identiteter men detta måste göras med 

försiktighet. De kategorier, begrepp och processer jag beskriver i relation till barnfria är inte 

klockrena i relation till annat. För att ta ett exempel även här är det en oerhörd skillnad att 

vara transperson eftersom samhällsnormer och omgivningens oförståelse får extrema 

konsekvenser för dessa personer. I en sådan grupp där självmordsstatistiken är skrämmande 

hög är det såklart andra aspekter som är betydligt mer relevanta att lyfta upp. Min teori har 

därför främst betydelse i relation till just barnfrihet vilket är viktigt att komma ihåg vid 

eventuell generalisering. Hela poängen med en GT är också som Hartman (2001, s. 54) 

skriver att den ska vara grundad i data och ska beskriva just det den avser att beskriva vilket i 

mitt fall är barnfrihet.  

5.5 Avslutande diskussion och självreflektion 
Jag har varit intresserad av att undersöka barnfrihet just med grund i mina egna trevande steg 

mot ett liv utan egna barn. Ämnet berör därför mig personligen, kanske inte i lika stor 

utsträckning idag som om några år när min biologiska klocka förväntas börja ticka, men jag är 

ändå inte att betrakta som en utomstående som tittar in. Med tanke på detta, men också med 

tanke på egna föreställningar om vad ett liv som barnfri kan innebära, ville jag utforska 

området med nyfikenhet och öppenhet vilket ledde mig till GT som metod. Relevansen för 

vad som i studien blivit kategorier, relationer och slutligen en teori har säkerställts genom det 

ständiga jämförandet där data jämförts med tidigare data. Betydelselösa eller sekundära idéer 

eller kategorier har därför försvunnit varpå det som faktiskt har betydelse har kommit fram ur 

data.  

Inför intervjuerna i den öppna fasen hade jag en tematisk mall som skulle användas för att få 

igång ett samtal kring barnfrihet. Vad som dock hände var att jag mestadels använde mig av 

den inledande frågan om beslutets motiv som sedan ledde in på vägen till beslutet och 

omgivningens reaktioner. Något som var slående var hur mycket intervjupersonerna berättade 

utifrån en enkel inledande fråga, att fråga specifikt om familj, livsstil eller annat som kanske 

kan verka på gränsen till förutsättande blev aldrig nödvändigt. Här kunde jag därför ha haft en 

större tillit till Glaser (2010) i hans beskrivning av hur personer tenderar att berätta väldigt 

mycket inför någon som genuint lyssnar. Det har dock varit bra att ha frågor och teman som 

stöd för att kunna ge samtalet ny glöd i de fall det behövts.  
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Avslutningsvis kan jag konstatera att GT är en metod som i grunden är väldigt lätt att använda 

sig av. Både den som redan känner till ett område och den som med en brinnande nyfikenhet 

undersöker något helt nytt har saker att hämta här eftersom den är så grundad i data. Att 

undersöka barnfrihet på dessa premisser har varit väldigt givande och för mig personligen mer 

intressant än om jag hade valt en mer riktad metod. Att forska ska vara kul och i min process 

av att skriva denna uppsats har GT fortsatt ge och givit tydliga ramar för hur en 

forskningsprocess ska se ut samtidigt som den bidragit med inspiration. Jag har fått 

möjligheten att själv beskriva en teori istället för att enbart förstärka eller bygga vidare på 

redan etablerade teorier! Intressant nog har metoden också fått mig att befinna mig både 

utanför och innanför i min egen identifikation som barnfri. Att själv vara i en position av 

lyssnande för att ta del av information till denna uppsats har placerat mig utanför de barnfria 

trots att jag i en privat kontext troligen hade befunnit mig på samma sida. 

Att studera barnfrihet är fortsatt aktuellt i relation till dess position till den starka barnnormen. 

Vad som skulle kunna vara intressant att fördjupa är den intersektionella analysen genom en 

större variation av informanter. Aspekter som sexualitet och etnicitet skulle kunna ha 

betydelse i relation till barnfrihet eftersom det kan innebära avvikelse i dubbel bemärkelse.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Den öppna fasen 
 

Beslutet 

 Motiv till beslutet 

Varför är du frivilligt barnlös? 

 Vägen till beslutet 

 Styrkan i beslutet 

 Tanken på konsekvenser av beslutet 

Livssituation 

 Familjen och den sociala omgivningen 

Familjesituation, partner och omgivningens uppfattning 

 Livssituation 

 

Bilaga 2 – Den selektiva fasen 
 

 Vad ledde fram till beslutet om att vara barnfri? 

  

 När började du tänka på barn och barnfrihet? 

 

 Upplever du att ett liv med barn konkurrerar med hur du vill leva ditt liv? 

- På vilket sätt? 

 

 Har du reflekterat mycket kring normer? 

 

 Hur reagerar din omgivning på beslutet? Upplever du att du blir ifrågasatt på grund av 

beslutet? 

 

 Upplever du att ditt beslut uppfattas annorlunda utifrån ditt kön? 

- På vilket sätt? 
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Bilaga 3 – Den teoretiska fasen 

 
 På vilket sätt har omgivningens ifrågasättande kunnat bidra till att du reflekterat över 

ditt beslut? 

 

 Vad har du för tankar kring normer samt den normativa livsstil som omger livet med 

barn?  

 

 Finns det faktorer som stärkt ditt beslut? I så fall vilka, och varför? 

 

 Finns det faktorer som fått dig att tvivla på ditt beslut? I så fall vilka, och varför? 

 

 Hur upplever du att du förhåller dig till andra människors livsval? (Till exempel de 

som väljer ett liv med barn.) 

 

 På vilket sätt upplever du att bemötande och reaktioner kring barnfrihet skiljer sig 

baserat på kön? 

 

 


