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Sammanfattning  

  



 

Syftet med vår studie är att undersöka frivilligt barnlösa i en svensk kontext. Med grundad 

teori som metod har vi satt fokus på individernas egna upplevelser kring livsvalet. Tidigare 

forskning har främst fokuserat på heterosexuella kvinnor samt frågor som handlar om val 

kontra omständigheter kring beslutet att inte skaffa barn. Den har även kommit att handla om 

köns- samt rådande samhällsnormer. Forskning inom området är till största del internationell 

och det finns endast ett fåtal svenska studier om valet av att inte skaffa barn.  

  

Vi valde att intervjua nio stycken respondenter för vår studie, där samtliga uppgav sig vara 

frivilligt barnlösa. För att utvidga urvalet från att enbart handla om heterosexuella kvinnor 

valde vi således att undersöka individer med olika kön, sexuell läggning samt civilstånd. I den 

inledande fasen valde vi, förutom personliga intervjuer, även ett urval av intervjuer som vi 

fick genom en publicerad artikelserie i Dagens Nyheter. Detta med anledning till att utöka 

data för en större empirisk grund att bygga en teori på. Efter analys av insamlat material stod 

våra kategorier klara då vi såg att dessa individer ständigt reflekterar över sitt val, både hur 

det uppfattas av sig själva samt hur det upplevs av omgivningen. Det visade sig att dessa 

individer upplever sig som ansvarstagande och frihetstörstande men att valet också leder till 

upplevelsen av att vara en avvikare. Valet har därmed bidragit till att dessa individer blir 

ifrågasatta men också att de själva ifrågasätter rådande normer, vilket gav upphov till vår 

kärnkategori den ständigt reflekterande människan samt våra underkategorier, den reflexiva 

friheten, det reflexiva valet, det reflexiva ansvaret samt den reflexiva normbrytaren.   

  

Den teoretiska anknytning vi använt oss av är Anthony Giddens teori om det moderna 

samhällets uppkomst och dess dynamik, där han talar om tre element, åtskiljande av tid och 

rum, urbäddning av sociala institutioner, det rena förhållandet samt institutionell reflexivitet. 

Den tidigare forskningen vi använt oss av för att sedan relatera till vårt resultat har vi delat in i 

teman, Frivilligt barnlös – val eller omständigheter, brott mot sociala normer, definition av 

begreppet samt kroppens språk.  
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Främst vill vi tacka alla respondenter som öppenhjärtligt delat med sig av sina tankar samt 

upplevelser kring sitt barnfria val. Utan ert stora förtroende hade denna uppsats aldrig blivit 

till. Vi vill också tacka vår handledare Jonas Lindblom, som med sitt engagemang och sina 

synpunkter lett oss rätt när vi ibland förvirrat oss. Vi vill även tacka våra familjer och vänner 

som visat sin förståelse för att vi har behövt tid för denna uppsats.  
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”Det sociala trycket på reproduktion är kolossalt, kallt och oreflekterat.  

Förebilder behövs för att bryta normen så att fler unga människor ser att liv 

utan barn inte är en skräckvision av ensamhet utan en reell möjlighet för både 

världen och individen. Då kan man verkligen sitta under träden om man önskar 

det, samtala med vänner, älska, tänka och arbeta. Och man hinner både tvätta, 

städa och handla mat själv.”  

(Citat Lena Andersson publicerat 29/8-10 http://www.dn.se/ledare/kolumner/liv-eller-smabarnsliv/)  
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Inledning/Bakgrund  

  

Vi har för vår studie valt att undersöka området frivillig barnlöshet, vilket är ett begrepp som 

även används i tidigare forskning.
1
 Det innebär att individen väljer bort att skaffa egna barn 

även om att de inte har några fysiska eller medicinska hinder för detta. Vår studie består av 

vuxna individer som oavsett sexuell läggning och kön uppger sig ha valt att inte ha egna 

biologiska eller adopterade barn och som definierar det som ett frivilligt val.   

  

Fenomenet frivillig barnlöshet är intressant att undersöka samt belysa, då det har 

uppmärksammats i media under senare år. Som exempel har Dagens Nyheter publicerat en 

artikelserie om frivillig barnlöshet med rubriken ”Barn! Nej tack”! 
2
 I artikelserien har man 

intervjuat singlar, gifta, sambon, heterosexuella, bisexuella och homosexuella. Det 

huvudsakliga syftet med artikelserien är att beskriva hur de frivilligt barnlösa upplever 

omgivningens reaktioner angående deras val samt hur de själva tänker kring sitt livsval i den 

rådande familjenormen. Det som bl.a. framkom genom de intervjuer som presenterades i 

artikelserien var att fenomenet frivillig barnlöshet har kommit att gälla fler grupper än 

heterosexuella. Att allt fler grupper berörs anses beror på att utvecklingen av 

fertilitetstekniken samt hbtq-rörelsens kamp för att fler grupper ska få möjlighet att skaffa 

barn. Uppmärksamheten i media fick oss att bli intresserade av att forska om ämnet. Finns 

det något gemensamt hos dessa individer och deras beslut att inte skaffa barn och hur 

upplever de bemötandet från omgivningen i ett samhälle då mamma, pappa, barn fortfarande 

är den rådande familjenormen?  

  

Det finns många olika förklaringar till varför individer har valt att vara frivilligt barnlösa. I 

tidigare forskning har det bl.a. visats sig att individerna inte har känt en naturlig och inre 

barnlängtan.
3
  Det har också visat sig i tidigare studier att framförallt kvinnor hellre vill 

fokusera på karriär, sitt förhållande eller andra personliga intressen.
3
 Mycket av den tidigare 

forskning vi tagit del av har främst rört heterosexuella kvinnor samt varit internationell. När 

det gäller svensk forskning inom området har det visat sig att frivillig barnlöshet är relativt 

outforskat, vilket vi närmare kommer att utveckla vid vår forskningsgenomgång.   Att 

frivillig barnlöshet i Sverige är ett ämne som är outforskat visar även statistiken då den inte 

har tagit fram några faktiska siffror på antalet frivilligt barnlösa i det svenska samhället. 

Tidigare forskning påpekar även detta med förklaringen att det är svårt att urskilja frivilligt 

barnlösa från ofrivilligt barnlösa.
5
   

  

Trots svårigheter att ge exakta siffror anger man dock att det finns ca 4-5 % frivilligt barnlösa 

i Sverige, vilket baseras på uppgifter enligt SCB i undersökning om attityder gällande 

                                                 
1
 Engwall Kristina och Peterson Helena, Frivilligt barnlös, (Dialogos förlag institutet för framtidsstudier, 

Stockholm, 2010)  
2
 http://www.dn.se/stories/frivillig-barnloshet/ hämtad 6/11-2014 

3
 

Jfr Engwall K och H Peterson, Frivilligt barnlös.   
3
 Jfr Tomczak, Lisa M, Childfree or voluntarily Childless? The lived experience of woman choosing 

nonmotherhood, (MI Northen Arizona University, 2012)  
5
 Engwall K och Peterson H, Frivilligt 

barnlös.  

http://www.dn.se/stories/frivillig-barnloshet/
http://www.dn.se/stories/frivillig-barnloshet/
http://www.dn.se/stories/frivillig-barnloshet/
http://www.dn.se/stories/frivillig-barnloshet/
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ämnet.
4
   Enligt tidigare forskare inom området kan frånvaron av forskning om frivillig 

barnlöshet i svensk kontext ses som ett uttryck för dess osynlighet.
7
 Den vanligaste typen av 

hushåll i Sverige idag är ensamstående utan barn, vilka står för 37,7 procent av alla hushåll. 

Därefter kommer sammanboende utan barn vilka står för 24.9 procent.
5
  Detta säger inte så 

mycket om frivillig barnlöshet då statistiken enbart visar siffror på antalet individer utan 

barn, vilket betyder att de barnlösa summeras till en grupp oavsett orsak. World Values 

Survey har rankat Sverige som ett av världens mest individuella länder, vilket bl. a. har 

framkommit genom media.
6
 Detta samt att det i Sverige finns så många hushåll utan barn kan 

ge antagandet att det finns en relativt stor grupp frivilligt barnlösa.    

  

Vidare råder det en familjenorm i Sverige då frivillig barnlöshet blir ett avvikande från 

normen. Att den rådande normen innebär familj med barn visar sig bl.a. då samhället är 

byggt på att göra det mer familjevänligt och fördelaktigt för barnfamiljen. Det lagstadgas om 

föräldraledighet och är barnvänligt på så sätt att samhället ger förmåner som barnbidrag, god 

offentlig barnomsorg, gratis hälso- och sjukvård för barn samt betald föräldraledighet m.m.
10

 

Då det dominerar en familjenorm i samhället betyder det konkret att samhällets institutioner 

och sociala miljöer präglas av ett familjetänkande på olika sätt, vilket leder till att frivillig 

barnlöshet kan ses som en avvikelse från normen. Med detta som bakgrund samt att det är ont 

om forskning kring frivillig barnlöshet i svensk kontext finns det all anledning att bedriva 

vidare forskning om området i det svenska samhället. Vi menar i likhet med tidigare 

forskning att detta är en fråga som ger ett nytt perspektiv på den tidigare traditionella 

forskningen om barn, familj och föräldraskap. Vidare är detta en viktig fråga då valet att inte 

skaffa egna barn berör stora delar av livet.
7
  

  

Vi kommer att använda grundad teori som metod i vår studie då det är en lämplig metod för 

områden som är relativt outforskade, vilket frivillig barnlöshet är och framförallt i en svensk 

kontext. Att grundad teori är en metod som passar outforskade områden beror främst på att 

man närmar sig forskningsfältet induktivt för att upptäcka vad som faktiskt pågår hos 

människan, hur hon själv upplever sin situation samt de problem hon ställs inför. Detta 

betyder att man går ut i empirin utan någon förförståelse om området d.v.s. så öppet som 

möjligt utan att bygga på tidigare teorier eller föreställningar om fenomenet.   

Metoden menar att en tidigare teori eventuellt kan påverka och vägleda en forskning som 

syftar till att generera en grundad teori, vilket därför bör undvikas.
8
   

  

Grundad teori är en kvalitativ metod som även är lämplig då den är av explorativ karaktär  

                                                 
4
 Peterson Helen, Childfree: a stigmatized position, (Sociologisk forskning, årgång 28, nr 3, 2011, 5-26) 

7
 

Engwall K och Peterson H, Frivilligt barnlös.  
5
 www.scb.se/sv_/Hita-statistik/Artiklar/Tva-personer-i-snitthushallet/ hämtad 22/11-2014  

6
 http://.svd.se/opinion/ledarsidan/si-och-sa-med-individualismen 7315053.svd hämtad 20/11-2014 

10
 Jfr 

Engwall K och H Peterson, Är det privata politiskt? Barnfri i ett barnvänligt samhälle, (Socialvetenskaplig 

tidskrift nr 2, 2011, 126-142)  
7
 Engwall K och Peterson H, Frivilligt barnlös.  

8
 Jfr Jan Hartman, Grundad teori, teorigenerering på empiriskt grund, (Studentlitteratur, Lund, 2001, 116)  

http://www.scb.se/sv_/Hita-statistik/Artiklar/Tva-personer-i-snitthushallet/
http://www.scb.se/sv_/Hita-statistik/Artiklar/Tva-personer-i-snitthushallet/
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http://www.scb.se/sv_/Hita-statistik/Artiklar/Tva-personer-i-snitthushallet/
http://www.scb.se/sv_/Hita-statistik/Artiklar/Tva-personer-i-snitthushallet/
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d.v.s. en metod som är skapad för att upptäcka någonting nytt och väsentligt, vilket man kan 

lyckas bättre med utan en tidigare teoribildning. 
9
 Grundad teori är tänkt att skapa 

mellanteorier, vilket betyder att man vill beskriva en domän bestående av fenomen som är 

gemensamma för en grupp människor. Då man inte på förhand vet vilka problem en grupp 

människor står inför eller vad som är viktigt för de individer man försöker förstå är grundad 

teori som metod att föredra då vi vill undersöka och upptäcka det som gemensamt står i 

centrum för frivilligt barnlösa utifrån deras egen upplevelse.
10

  

  

Syfte  
  

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet frivilligt barnlösa i en svensk kontext.  

Baserat på grundad teori sätter studien fokus på de frivilligt barnlösas egna upplevelser 

kopplade till sitt livsval, detta för att få en djupare förståelse gällande fenomenet.   

  

Disposition  
  

Vi kommer börja med att presentera tidigare forskning och avsluta den med en 

sammanfattning. Vi har delat in forskningen i olika teman: Frivilligt barnlös – val eller 

omständigheter, frivilligt barnlös – brott mot sociala normer, frivilligt barnlös- definition av 

begreppet samt frivilligt barnlöshet – kroppens språk. Därefter kommer metoddelen i vilken 

vi beskriver metoden grundad teori, hur vi har använt metoden indelat i olika faser samt 

etiska överväganden vi gjort gällande kvalitativa studier. I resultatdelen kommer att vi 

presentera resultatet kring vår kärnkategori: den ständigt reflekterande människan med 

underkategorierna: den reflektiva friheten, det reflexiva valet, det reflexiva ansvaret och den 

reflexiva normbrytaren samt relationerna dem emellan. Vi kommer även att presentera en 

modell som växt fram ur insamlad data samt visa hur den lett oss fram till våra kategorier. I 

diskussionsdelen kommer vi lyfta fram teoretisk anknytning och hur vi kan relatera vår teori 

till den. Vidare kommer vi relatera vår teori till tidigare forskning för att därefter diskutera 

metodologiskt dilemma och andra problem vi stött på och funderat över under arbetets gång. 

Som avslutning kommer vi ge förslag på framtida forskning.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
9
 Hartman, Grundad teori, 35,36    

10
 Hartman, Grundad teori, 46  
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Tidigare forskning  
  

Vårt syfte är att fånga upp individers egna upplevelser kring sitt livsval samt få en fördjupad 

förståelse för fenomenet frivillig barnlös. Den tidigare forskning som vi anser vara relevant 

för vår undersökning består av tio stycken internationella samt svenska forskningsbidrag. Vi 

har hämtat den tidigare forskningen från sökmotorerna Sociological abstracts, Google 

Scholar samt Google.  Nyckelorden för att söka internationell forskning har främst varit 

childless, childless by choice, childfree, voluntary childless och när vi sökte för att hitta 

svensk forskning sökte vi på frivilligt barnlös samt barnfri.  

  

När vi bearbetat tidigare forskning har vi upptäckt att det forskats inom vissa teman vilka vi 

kommer att ge en kortare sammanfattning av. Teman vi funnit är Frivilligt barnlös- val eller 

omständigheter, frivilligt barnlös – brott mot sociala normer, frivilligt barnlösa – definition 

av begreppet samt frivilligt barnlös – kroppens språk. Efter presentationen av tidigare 

forskning ger vi en redogörelse för vad vår undersökning kan bidra med och varför den är av 

betydelse för vidare förståelse av fenomenet frivilligt barnlös.  

  

Frivilligt barnlös- val eller omständigheter  

  

En del studier har visat på att det finns olika anledningar till att man väljer bort barn vilket 

kan handla om ett aktivt val eller omständigheter. Det kan vara anledningar som avsaknad av 

en naturlig barnlängtan, inte träffat de rätta, bevara sin fria livsstil, satsa på karriären eller 

andra personliga egenskaper/motiv. Andra studier har undersökt hur valet blir kopplat till 

könsnormer som råder i samhället, där kvinnor har visat en önskan om att omdefiniera den 

kvinnliga identiteten från att bara gälla moderskap. Männen i studierna har inte haft samma 

koppling till manlighet och faderskap utan deras val har snarare kopplats till finansiella 

angelägenheter  

  

Enligt forskarna Engwall och Peterson finns det en rad studier som under lång tid har 

förutspått att frivillig barnlöshet är ett fenomen som ständigt kommer att öka i västvärlden. 

En prognos baserad på pågående kulturella och sociala samhällsförändringar, vilka beskrivs 

öka individens valmöjlighet gällande livsstilsval. I sin forskning behandlar de bl.a. motiven 

bakom det barnlösa livsvalet.
11

 Redan på 80-talet talade man om barnlöshet som ett val 

människan gör, vilket ledde till att man ansåg att nya begrepp behövdes inom området. 

Begreppsproblemet är något som Blackstone och Stewart därmed menar är viktigt att belysa 

med tanke på hur begreppet frivilligt barnlösa har behandlats i tidigare forskning.
12

 Något 

som kritiseras av dem är att man i tidigare studier enbart har använt termen ”barnlös” när 

man beskriver människors val att inte skaffa barn, vilket genererade i nya begrepp som 

”avsiktligt” och ”frivillig barnlös”.   

                                                 
11

 Engwall K och Peterson H, Naturligt barnfri, kroppens betydelse i frivilligt barnlösas positionering, (Tidskriften 

genusvetenskap, nr 3, 2010, 5-13)  
12

 Blackstone A och Stewart M.D, Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent. (Sociology 

Compass, 6(9),2012,  718-727)   
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Att de har valt att använda båda begreppen childfree och childfree by choice, är för att det i 

tidigare forskning inte tydligt har rett ut begreppet frivillig från ofrivillig barnlöshet.  

Även Connidis och Mc Mullin utvidgar sin studie till att handla om val kontra 

omständigheter gällande barnlösheten. Studien visar bl.a. att de individer som ser 

föräldraskap som en social norm i större utsträckning har en tendens till att motivera sin 

barnlöshet utifrån omständigheter, som att åren gick eller att man inte träffat den rätta medan 

de individer som ser sin barnfrihet som ett val menar att de inte vill förlora sin fria livsstil.
13

  

  

Tankar om orsaker till ett barnlöst liv skiljer sig också mellan gifta och singlar. Bland de gifta 

ses barnlösheten mer som att det var ödet och att åren gick medan singlarna mer förklarar sin 

barnlöshet med att de alltid har varit singel. Kategorier som kodats fram från dessa intervjuer 

benämns som ”att vara singel”, ”ödet”, ”det bara blev så”, ”jag var för gammal” och ”jag är 

inte tillräckligt egoistisk.” Andra orsaker till barnlöshet är känslan av att ha haft ett för stort 

ansvar för sin ursprungsfamilj såsom ekonomiskt ansvar, dödsfall, sjukdom och 

omhändertagande av småsyskon, vilket upplevs som ett hinder för längtan att skaffa egna 

barn.   

  

En annan aspekt av det här temat är något som tas upp av Carmichael och Whittaker, vilkas 

studie visar att de som avsiktligt har valt att vara barnlösa uttrycker en önskan att bevara sin 

livsstil. Något som de anser att de inte skulle kunna om de hade barn. Par och kvinnor som av 

omständigheter inte har skaffat barn menar att kvinnan har satsat på karriären och/eller inte 

lyckats bilda familj då uppfattningen ofta är att män brister i sitt engagemang när det gäller 

att bilda familj.
14

 Temat behandlas även av Tomczak då studiens kvinnor betonar att deras 

livsval är ett liv som består av frihet, förverkligande samt lycka.
15

 Många av kvinnorna i 

studien motiverar sitt val med att de hellre vill fokusera sitt liv på karriär, förhållande eller 

andra aktiviteter samt att de inte vill förlora den frihet som de menar att ett moderskap skulle 

innebära. De flesta kvinnor sade också att det inte hade något begär efter barn. Barnfriheten 

för dem handlade om motivation, val, mål, sociala interaktioner och individuella 

omständigheter. Kvinnorna i undersökningen vill hävda att det är deras rättighet att ta beslut 

över sitt val och med deras handling kan de förändra bilden av den kvinnliga identiteten som 

ej behöver vara kopplad till moderskap.  

  

Parks studie visar könsskillnader kring valet där kvinnor oftare än män påverkas av en olust 

inför att vara den signifikante andre det vill säga den första omsorgspersonen. Män visar 

istället rädsla inför att ett föräldraskap innebär allt för stora uppoffringar och finansiella 

                                                 
13

 Connidis I.A och McMullin J.A, Reasons for and perceptions of childless among older persons: Exploring the 

impact of marital status and gender. (Journal of Aging Studies, 10(3), 2012, 205-222)  
14

 Carmichael. G. A och Whittaker. A, Choice and circumstance: Qualitative insights into contemporary 

childlessness in Australia. (European Journal of  Population/Revue European Demography, 23(2), 2007, 111143)  
15

 Tomczak L. M, Childfree or voluntarily childless? The lived experience of woman choosing non-motherhood, 

2012   
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kostnader. Likheter som studien fann mellan kvinnor och män var att de upplevde att deras 

personlighet inte gick att förena med bra föräldraskap.
16

  

Till skillnad från tidigare internationella studier om frivilligt barnlösa visar Engwall och 

Peterson att deras respondenter inte grundar sitt barnfria beslut på att de hellre vill satsa på 

utbildning eller yrkesliv. Beslutet är ett val som snarare är förlagt till privata angelägenheter, 

vilket kan bero på att det mer i Sverige än andra länder finns en tydlig ambition att människor 

ska kunna förena föräldraskap med yrkesarbete.
17

   

  

Frivilligt barnlös – brott mot sociala normer  

  

Det upplevs hos många frivilligt barnlösa att det råder en social norm som säger att den 

vuxna identiteten är något som man når först när man får egna barn samt att barnalstring är 

ett bevis på kärlek mellan partnerna. I tidigare studier har det också visat sig att frivilligt 

barnlösa känner sig anklagade som ansvarslösa då omgivningen ifrågasätter om de tillför 

något till samhället då de inte fortplantar sig. Att begrepp rörande frivillig barnlöshet är något 

man ägnat sig åt i tidigare forskning beror bl.a. på upplevelsen om att omgivningen ser på 

frivilligt barnlösa som mindre lyckligt lottade. Detta då ordet barnlös vittnar om att det finns 

en social norm som säger att de här människorna saknar något.   

  

Engwall och Petersons studier visar en aspekt på den rådande normen då kvinnor som väljer 

bort barn ofta riskerar att bli ifrågasatta, skuldbelagda och negativt stereotypiserade. Det är 

främst kvinnor och deras inställning till varför de valt att vara barnlösa som studien fokuseras 

på och där män kommer in är det mer för att jämföra skillnader än likheter när det gäller 

varför män har valt att vara frivilligt barnlösa. De menar att moderskap och kvinnlighet har 

en starkare koppling än vad faderskap och manlighet har och där det finns färre negativa 

stereotyper om män än kvinnor som har valt den barnlösa livsstilen. Med detta menas att i 

konstruktionen av maskuliniteten har faderskapet en underordnad roll, vilket kan ses som en 

kontrast mot kvinnors konstruktion av sin kvinnlighet, där moderskap spelar en betydande 

roll för den kvinnliga identiteten. Enligt statistiken är det också fler män som är barnlösa 

vilket kan legitimera mannens beslut att inte skaffa barn då detta ses som mer normalt.
18

  

  

Tomczak studie rör också temat då den resulterar i att det barnfria valet är en könsfråga för 

kvinnor. Detta då kvinnor som inte har barn ses som om det inte vore “riktiga kvinnor”, 

vilket leder till att den barnfria kvinna måste navigera i den sociala norm som råder samt i 

den identitet som moderskapet innebär i samhället. Vidare upplever många av dessa kvinnor 

att de måste kämpa för att omdefiniera den kvinnliga identiteten samt att de ofta måste 

rättfärdiga sitt beslut med att de har ett behov av självförverkligande.
19

   

                                                 
16

 Park. K. Choosing childlessness: Weber´s typology of action and motives of voluntarily childless. (Sociological 

Inquirer, 75(3), 2005, 372-402)  
17

 Engwall K och H Peterson, Är det privata politiskt? Barnfri i ett barnvänligt samhälle, 2011   
18

 Engwall K och Peterson H, Naturligt barnfri, kroppens betydelse i frivilligt barnlösas positionering, 2010  
19

 Tomczak L. M, Childfree or voluntarily Childless? The lived experience of woman choosing non-motherhood, 

2012  
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Även i Petersons studie menar flera av de frivilligt barnlösa kvinnorna att omgivningen drar 

slutsatser om att kvinnorna har känslomässiga brister som väljer bort barn. Vidare upplever 

de att omgivningen ser dem som udda figurer som är kalla och otrevliga då de inte vill ha 

barn. 
20

  

  

Genusforskaren Tove Fjell visar med sin norska studie om frivilligt barnlösa att 

respondenterna uttrycker en önskan om att utmana den konventionella uppfattningen av 

kvinnligt och manligt, då de anser att det finns ett starkt samband mellan att få barn och 

känna sig som en äkta man och kvinna. Föräldraskapet kan utifrån det vara något som 

konstruerar genus. Fjell ser detta som ett tecken på att det biologiska synsättet fortfarande är 

rådande i samhället. Något som också framkommer i studien är att barnfria kvinnor ser det 

som det mest naturliga i världen att kvinnor skaffar barn men att det känns mest naturligt för 

dem själva att låta bli. Det visar sig i Fjells studie att de barnfria kvinnorna också tänker sig 

ha gjort ett eget genomtänkt val i motsättning till dem som bara följer med strömmen och 

lever genom sina barn med rollen som enbart mor. För dem handlar det att som kvinna vara 

en reflekterande individ och att kvinnlighet inte är ett likhetstecken med att vara mor. På så 

sätt menar Fjell att det bildar två typer av kvinnlighet hos dessa kvinnor, en kärnkvinnlighet 

där moderskap ses som en viktig faktor och en överskridande annorlunda kvinnlighet där det 

mer handlar om att vara en reflekterande människa. Vidare menar Fjell att man istället som 

barnfri kvinna borde sträva efter att skapa nya former för kvinnlighet där kärnkvinnlighet 

sträcker sig till att innefatta även dem som valt att inte vara mor. Något som också visar sig i 

studien är att respondenterna anser att samhället ser barn som ett bevis på ett genuint 

kärleksförhållande eller stark kärlek till en partner. Föräldraskapet ses vidare som källan till 

att få en vuxen identitet. Heterosexualitet är något som tas för givet och kulturen 

kännetecknar den som önskvärd, där det barnlösa valet blir en avvikelse från normen. Det 

finns också en samhällelig hierarki, där par som lever ihop och har barn har högre status än 

barnlösa par som lever ihop. Detta menar respondenterna är något som är ett stort problem 

med en önskan om förändring gällande den rådande synen i samhället och därmed den 

sociala normen.
21

  

  

I sin studie belyser forskarna Engwall och Peterson även frivillig barnlöshet som ett brott mot 

rådande normer i samhället. De flesta av deras respondenter har fått frågan om de inte ska ta 

sitt samhälleliga ansvar, vilket innebär en syn på att den svenska kulturen kommer att gå 

under om folk inte föder barn i vårt land. Detta menar forskarna framkommer vidare i deras 

intervjuer där respondenterna menar att de blir ifrågasatta, kritiserade och fördömda pga. av 

deras val. Något som också återkommer i intervjuerna är att respondenterna uppger sig bli 

anklagade för att vara egoister.   

  

I media där ämnet har uppmärksammats hänvisar forskarna till de kommentarer som kommit 

i kommentarsfältet, där det påstås att de frivilligt barnlösa har en ”landsförrädarattityd”. 

                                                 
20

 Peterson H, Childfree: a stigmatized position, 2011  
21

 Fjell Tove, Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet, (Tapir akademiska 

förlag, Trondheim, 2008)  
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Flera av de frivilligt barnlösa i studien är dock noga med att försvara sig då de hävdar att 

deras höga inkomster bidrar med mycket skatt till samhället samt att de inte tar del av bidrag 

på samma sätt som föräldrar gör. När det gäller beskyllningar för att vara egoister hävdar 

dessutom många av respondenterna att det snarare är de som skaffar barn som är egoister.  

Detta att skaffa barn för att föra sina gener vidare eller för att inte bli ensam när man är 

gammal är något de menar vara själviskt om något. De menar också att det är snudd på 

absurditet att reproducera sig då världen redan är så överbefolkad.  

I den samhälleliga normen finns det också underliggande attityder kring att de barnfria inte 

har något behov av privatliv. Detta är påtagligt i arbetslivet då de som är barnfria ofta 

upplever att de får åtaganden i arbetet med motivering att de inte har något annat att göra. 

Även när det gäller ledighet upplever de barnfria en oförståelse hos sina kollegor som 

ifrågasätter varför de behöver ledigt när de ändå inte har något liv. Frivillig barnlöshet och 

intresset kring det upplevs därmed som ett ifrågasättande på både privat som på samhällelig 

nivå.
22

                                              

  

Frivilligt barnlös – definition av begreppet  

  

Hur man vill identifiera sig genom att benämna sig som något är viktigt och begreppet barnlös 

har visat sig vara problematiskt då det innebär att någonting saknas. Frivilligt barnlösa har i 

flera studier påpekat hur fel det känns att kalla sig barnlösa, även ihop med frivilligt, med en 

önskan om att hellre vilja bli kallad för barnfri. Som vi såg i tidigare tema gällande val 

ifrågasätter forskarna Blackstone och Stewart begreppet frivilligt barnlös då anledningen är att 

man i tidigare studier har en tendens att forma frivillig barnlöshet som en avvikelse. 

Begreppet diskuteras även i Engwall och Petersons studie där respondenterna vill kalla sig 

själva barnfria då de önskar skapa ett positivt laddad begrepp.
27

 Problemet är i engelskt såväl 

som svenskt språkbruk att alla begrepp som omfattar ordet barn medför en definition som 

utgår från vad som förutsätts saknas i livet. Carolyn Morell drar en parallell till ordet singel 

istället för ogift och menar att det på samma sätt vore att föredra ett helt nytt och därmed ett 

mer positivt laddat begrepp för att ha valt att inte skaffa barn. Några exempel på nya begrepp 

som vore att föredra kommer Morell dock inte med.
23

 De internationella forskningsbidragen 

har främst rört frågor som handlar om orsaker till varför man väljer att vara frivilligt barnlös 

samt problem rörande definition av begreppet. Detta har lett till att begreppet har olika 

benämningar såsom frivillig barnlös, barnfri, childless by choice samt childfree.   

  

Frivillig barnlös – kroppens språk  

  

När det gäller de biologiska föreställningarna om att alla vill ha barn och då främst kvinnor 

har studier visat att kvinnor som är frivilligt barnlösa inte upplever sig ha någon kroppslig 

drift att reproducera sig. Ett tema som behandlats i en studie gällande frivillig barnlös handlar 

om upprätthållandet av livsval som en fråga om kroppen där man undersökt respondenternas 

syn på sterilisering, den fertila kroppen samt abort i centrum. Studien resulterar i att det inte 

                                                 
22
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handlar om yttre faktorer som påverkar människors val till att inte skaffa barn. Istället visar 

studien på att det hos respondenterna inte har funnits en önskan eller en inre barnlängtan 

vilket de kallar för naturligt barnfri. Artikeln som presenterar studien avslutas med en 

diskussion om hur kroppen blir könsobjektifierad genom att barnfriheten blir konstruerad 

utifrån sociala och biologiska föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Denna studie 

visar att dessa frivilligt barnlösa kvinnor och män betraktar det som ett naturligt fenomen att 

inte skaffa barn.   

Forskarna menar att respondenterna avvisar barnalängtan som en kroppslig drift, omöjlig att 

stå emot och kontrollera. De talar om att frivillig barnlöshet bryter med s.k. pronatalistiska 

normer om att alla bör ha en barnlängtan. Den pronatalistiska normen, menade några av 

respondenterna, är snarare en fråga om att barnlängtan är socialt konstruerad än biologisk.
24

 

Vid frågor om sterilisering hos dem som inte utfört detta ingrepp blev en del av svaren att 

man inte vill svika kroppen bara för att man valt att leva barnfritt. 
30

  

  

Att vara barnfri ses av många som en naturlig del av deras personlighet. Det visar en studie 

av dr Morison där respondenterna ser sitt barnfria val som något naturligt då de hänvisar till 

att de inte har någon inre barnlängtan eller modersinstinkt samt att de upplever sig sakna 

föräldraförmågor. Vidare uttrycker respondenterna sig: ”jag bara är sådan”
31

.   

Engwall och Peterson visar i sin studie att de barnfria respondenterna har svårt att ge tydliga 

motiv för sitt livsval, vilket de menar skiljer sig från tidiga studier inom ämnet där 

prioritering av yrkeslivet ansågs vara ett huvudsakligt skäl. Det som istället återkommer som 

motiv i nyare studier är att valet känns självklart och naturligt samt att det faktisk knappt har 

funnits några funderingar hos dem själva varför eller hur det blev så. Samma tendens har 

visat sig hos kvinnliga respondenter i internationella studier där amerikanska barnfria kvinnor 

talar om avsaknad av ”a call to motherhood", där ”babyfeber” sägs lysa med sin frånvaro hos 

finländska barnfria kvinnor liksom bristen på ”morsfoelse” i norsk studie
32

   

  

Sammanfattning tidigare forskning  

  

Tidigare forskning inom området frivillig barnlöshet har främst varit internationell och det är 

först på senare år som det dykt upp nordisk forskning inom området. Vad gäller den svenska 

forskningen har vi endast funnit två forskare som båda har bidragit med individuella 

forskningar samt gemensamma forskningsbidrag inom området.  När det gäller forskning om 

frivillig barnlöshet i förhållande till könsnormen finns det förhållandevis lite studier om 

ämnet, vilket även Blackstone och Stewart belyser, där de menar att få forskare har ansett att 

beslutet om att inte blir förälder kan vara kopplat till kön, sexualitet och generella 

uppfattningar om familjen
25

. Enligt dem borde de finnas en större mångfald i framtida 

                                                 
24

 ”Pronatalistiska normer är en föreställning om att det är en naturlig drift att få barn, vilket betyder att 

det går emot människans egen natur att inte vilja bli förälder.” ( H Peterson, en stigmatiserad position, 9) 
30
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forskning, där det inte enbart fokuseras på heterosexuella kvinnor utan även innefattar 

homosexuella kvinnor och män, samt heterosexuella män.   

  

Då den tidigare forskningen främst berört heterosexuella kvinnor samt bakomliggande 

orsaker till det barnfria valet anser vi, i likhet med Blackstone och Stewart, att området 

behöver vidgas till att omfatta fler grupper samt till att undersöka individens egen upplevelse 

av att leva som frivilligt barnlös.   

  

Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att lägga fokus på de som säger sig vara 

frivilligt barnlösa samt att fånga upp individernas upplevelse av sitt beslut för att få en 

grundläggande och fördjupad förståelse för vilka föreställningar som är knutna till frivillig 

barnlöshet i en svensk kontext. Detta för att bidra med kunskap om området då det finns få 

studier om ämnet i Sverige.  

  

Metod  
  

I denna del ämnar vi redovisa vårt val av metod som är grundad teori (grounded theory), 

historien bakom metoden, hur vi gått tillväga, etiska ställningstaganden samt vårt urval och 

hur vi samlat in data. Vidare kommer vi att redovisa de olika faser som ingår i metoden samt 

dataanalysen. Vi har lyft fram att vi ska använda grundad teori, en metod som anges vara 

särskilt lämpat för outforskade områden vilket även framkommer i Hartmans grundbok om 

metoden.
26

  

  

Grundad teori  

Grundad teori kom till som metod under sextiotalet då sociologerna Glaser och Strauss ansåg 

att det fanns brister i rådande forskningsmetoder. De båda forskarna kom från olika skolor 

men båda var inspirerade av symbolisk interaktionism som är en uppfattning om hur 

människan tänker och är formad av social interaktion med andra. Forskarna menade att synen 

på vad man kan forska i måste vidgas till att undersöka det som tidigare inte blivit undersökt 

för att kunna generera nya teorier i områden där det inte finns färdiga teoribildningar.
27

 Vidare 

menade forskarna att det fanns problem med både induktiva och deduktiva metoder. 

Problemet med den deduktiva metoden är enligt forskarna att ingenting nytt skapas genom 

upptäckta hypoteser som ofta genereras ur redan etablerade teoribildningar. Dessutom går den 

deduktiva metoden ut på att passivt observera verkligheten för att sedan kvantifiera fakta 

genom att behandla dem statistiskt med syftet att generalisera slutsatser av dem.  Detta menar 

de är en omöjlighet att bruka sig av vid kvalitativa undersökningar. Den induktiva metoden 

brister istället då den utgår från en teoretisk ram vilket kan leda till att datainsamlandet blir 

styrt och inte kommer med något nytt. Vid den induktiva metoden styrs man av förutfattade 

meningar om det område man ämnar undersöka vilket kan resulterar att man missar data som 

                                                 
26

 Hartman, Grundad teori, 9  
27
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är viktigt.
28

 För att lösa bristerna skapade man en metod som är en blandning av dessa 

forskningsmetoder, en så kallad gyllene medelväg vilket banade väg för metoden grundad 

teori. En metod som i huvudsak är induktiv men med inslag av deduktiva element.   

                                                 
28

 Hartman, Grundad teori, 35  
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Intresset för grundad teori, som hos alla kvalitativa metoder, är att få kunskap om vilken 

mening individer som tillhör olika kulturer och grupper fyller sin verklighet med.   

  

För att lyckas med det kan man inte bara passivt observera ett område. Som forskare måste 

man använda sig själv genom att man med en analytisk förmåga försöker förstå både det 

verbala som icke-verbala.
29

 Förutom att grundad teori använder sig av både induktiv samt 

deduktiv metod skiljer den sig från kvalitativ tradition då den inte har någon inledande 

frågeställning eller någon fråga som utgår från en redan etablerad teoretisk ram. Detta för att 

undgå att fokusera på något man tror sig vara viktigt med risken att missa det som är 

väsentligt för området.   

Inom samhällsvetenskaperna finns det tre abstraktionsnivåer som man vill uttala sig om. När 

man vill studera hela samhället och ge en allmän förklaring av dess utveckling talar man om 

stora teorier. Vill man beskriva samband mellan endast ett par tre egenskaper talar man istället 

om små teorier eller arbetshypoteser. Målet med grundad teori är att man ska få en förståelse 

för det man undersöker genom att förhålla sig nära det man studerar för att sedan kunna 

beskriva en domän bestående av fenomen som för en grupp människor är gemensamma. Detta 

betyder att grundad teori förhåller sig mellan de små relationella och de stora allmänna 

teorierna och nämns därför som mellanteori.
30

   

Grundad teori och forskningsprocessen  

  

Som metod för vår studie har vi valt att arbeta efter Glasers modell av grundad teori vilket 

lämpar sig då man ämnar närma sig området man intresserar sig för så förutsättningslöst som 

möjligt.
31

 Vårt val av metod anser vi därmed passa bra då syftet med studien är att utforska 

vad som egentligen sker med ett öppet sinne utan någon som helst idé om vad vi kommer att 

finna. Det som är speciellt viktigt för grundad teori är att forskaren initialt måste vara så 

öppen som möjligt för att upptäcka vad som händer inom området. Metoden testar inga 

hypoteser eller färdiga teorier utan den vill generera en för området ny teori. Som forskare i 

grundad teori är nyfikenheten och upptäckarlusten och därmed viktigare än att bekräfta eller 

fylla luckor i någon etablerad teori.
32

  Genom att använda Grundad teori som metod kommer 

vi därmed att enbart fokusera på undersökningssubjektets egna upplevelser och hur de 

hanterar eventuella problem.
41

 Genom forskningsprocessen i grundad teori arbetar man sig 

fram genom tre faser men med något olika angreppssätt och man gör både urval, analys och 

datainsamling parallellt.   
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I den första öppna fasen gäller det först och främst att inte ha en fråga utan ett 

intresseområde. Man vill här finna så många kategorier inom sitt område som möjligt utifrån 

insamlad data, vilket kommer från intervjuer eller observationer. Kategorierna kommer ur 

den öppna kodningen genom analys av insamlad data, där man ämnar finna en kärnkategori 

som ska leda en vidare genom nästa fas, som är den selektiva fasen. I den öppna fasen är man 

färdig först när man känner ”mättnad” d.v.s. när inget nytt framkommer ur insamlad data.   

I den selektiva fasen utforskar man vidare om kärnkategorin och de underkategorier som lett 

fram till den för att få en djupare förståelse för det man funnit. I den sista fasen, som är den 

teoretiska, vill man finna relationerna mellan de framkodade kategorierna, vilket utgörs av 

det  

teoretiska urvalet, d.v.s. vem som bäst kan ge den information man behöver för att lyckas med  

detta och därmed generera en teori.
33

                                                                                                                     

Intervjuer och etiska ställningstaganden    

Enligt vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav vid kvalitativ forskning vilka är: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet.
34

 Vid våra intervjuer lät vi  

respondenterna välja både tid och plats samt även dag. Detta för att respondenterna ska känna 

sig så trygga som möjligt. Intervjuerna genomfördes hemma hos en av oss, på caféer, i 

grupprum och fik på högskolor samt via telefon. Telefonintervjuer genomförd vi med de som 

bodde för långt bort för en personlig träff då respondenter finns från Skåne i Söder till 

Mellansverige.   

Vi startade varje intervju med att informera våra respondenter om informationskravet där vi 

berättade om undersökningens generella syfte, att personen deltar frivilligt samt att han/hon 

har rätt att när som helst avbryta sin medverkan om så önskas.
35

 Vi informerade även om att 

redovisad analys inte kommer att kunna härledas till respondenterna samt att allt material 

gällande dem lagras på så sätt att andra inte kan identifiera dem, detta enligt 

konfidentialitetskravet. För att vara säkra på att våra respondenter verkligen inte ska kunna 

identifieras har vi valt att inte presentera deras yrken i urvalet då vi nöjt oss med att endast 

benämna det som olika socioekonomiska situationer. Vi bad alla om samtycke för att spela in 

våra intervjuer, för att sedan radera allt när vi är klara med våra analyser, vilket samtliga 

tackade ja till. Vad gäller nyttjandekravet har vi varit tydliga med att den information vi får 

av våra respondenter endast är till för denna undersökning.  

Innan vi började vår intervjuundersökning funderade vi över etiska principer som en intervju 

kan innebära d.v.s. vilka konsekvenser studien kommer få för dem som deltar, hur forskarens 

roll kommer att påverka undersökningen samt hur vi kan skydda de vi intervjuade, även det 
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med hänsyn till konfidentialitetskravet.
45

 För att följa de etiska principer som finns har vi 

inlett varje intervju med ovanstående information och inspelningen har startats först efter 

samtycke.               

Den öppna fasen- datainsamling, urval och analys  

Enligt Glaser är all data man kan få om ämnet man ämnar undersöka av relevans och vi 

närmade oss vårt intresseområde induktivt i den öppna fasen genom att ta del av en 

artikelserie i Dagens Nyheter som rörde ämnet frivillig barnlöshet.
36

 I denna artikelserie 

sammanfattades olika individers upplevelser och tankar kring sitt livsval. Artikelserien 

bestod av sex delar, vilka omfattade ett stort antal frivilligt barnlösa som bestod av individer 

med olika sexuella läggningar, kön, ålder, yrke samt civiltillstånd.
37

  Vidare valde vi att 

intervjua två stycken frivilligt barnlösa så öppet som möjligt för att upptäcka något av 

intresse. Vi började med att inleda våra intervjuer med ett öppet samtal kring hur de upplever 

sitt liv som frivilligt barnlös.   

Vi både spelade in och förde anteckningar då en av oss skrev och den andra koncentrerade 

sig på att ha ett samtal med respondenten. Detta för att vi på kort tid skulle genomföra vår 

undersökning och inte ville missa något av relevans. För att intervjun inte skulle avstanna 

hade vi teman som behandlar relationen frivillig barnlös i förhållande till identitet, kroppen, 

familjen, samhället, fritid och arbete, ämnen vi därmed ansåg skulle kunna föra samtalet 

vidare. Direkt efter våra intervjuer började vi analysera den data vi fått där vi så 

förutsättningslöst som möjligt kodade fram så många relevanta kategorier som möjligt ur vårt 

material vilket bestod av artikelserien samt två intervjuer.   

I den första fasen gäller det att koda fram kategorier som beskriver enskilda fenomen.
38

 Detta 

gjorde vi genom att leta efter likheter och skillnader i materialet som vi fick genom våra 

intervjuer och artikelserien. Därefter delade vi in texten i stycken som visade sig vara 

lämpliga bitar att se som indikatorer, för att sedan jämföra dem för att generera kategorier. 

Här handlar det om att generera så många kategorier som möjligt för att finna en initial 

förståelse för det som undersöks, detta för att inte missa något som kan ha stor relevans för 

att grunda en teori.
39

 Materialet läste vi om och om igen för att låta materialet ”tala till oss”.
40

 

Detta för att begreppsliggöra materialet till koder och inte tvinga fram koderna. I analysen av 

data i den öppna fasen upptäckte vi flera relevanta kategorier som vi kodat fram, vidare 

jämförde vi kategorierna och sammanställde dem för att upptäcka en kärnkategori. För att 

underlätta sökandet efter kärnkategorin finns ett antal kriterier som måste uppfyllas vilka 

innebär att kärnkategorin bör ha en central roll, förekomma ofta i data, teoretiskt bearbeta 

kategorierna för mer kunskap om dess egenskaper samt uttrycka huvudproblematiken d.v.s.  
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det centrala problemet för personerna som deltar i undersökningen.
51

 För att finna vår 

kärnkategori bearbetade vi data systematiskt genom kodning.   

  

Den öppna fasen blir fulländad då man genom att ha jämfört kategorierna med varandra har 

lyckats hitta det huvudsakliga fenomenet eller kärnkategorin som är gemensamt för alla 

kategorier, vilket vi gjorde genom att teoretisera kring kategorierna med hjälp av våra 

minnesanteckningar.
41

 Efter analys av vår andra intervju upptäckte vi fler kategorier, vilket 

innebar att vi inte nått mättnad då ny data framkom. Detta ledde till att vi behövde mer data, 

vilket vi fick genom en tredje intervju som gav en teoretisk mättnad då vi märkte att det inte 

tillkom något nytt. Därmed kunde vi gå vidare med en modell till nästa fas innehållande en 

kärnkategori och underkategorier. 
53

  

För att få tag på frivilliga respondenter som har relevans för vår undersökning sökte vi forum 

på internet för ett intensitetsurval, då vi vände oss till individer som har stor erfarenhet av 

fenomenet frivillig barnlöshet.
42

 Vi upptäckte en grupp av medlemmar på facebook, som 

kallar sig för Barnfri, då samtliga har valt att inte skaffa barn. På deras obligatoriska sida 

skickade vi en förfrågan om att medverka i vår undersökning, där vi vidare presenterade oss 

och förklarade vårt syfte med vår studie. Då individerna som visade intresse var 

ändamålsenliga för vår undersökning tog vi kontakt med de som först tackade ja till att vara 

med. Eftersom vi ville undvika att endast få en särskild kategori av individer vände vi oss 

även till bekanta som gav oss tips på frivilligt barnlösa vilket är ett s.k. snöbollsurval.
43

 Som i 

all kvalitativ forskning gjorde vi därmed ändamålsurval och för att få så maximerad variation 

som möjligt valde vi olika åldrar, kön, sexuell läggning, civiltillstånd samt geografiskt 

bostadsort. Vidare hade våra respondenter olika socioekonomiska situationer. Urvalet av 

respondenter vi intervjuade i den öppna fasen bestod således av en man 35-40 år, sambo och 

bisexuell, en man 25-30 år, singel och heterosexuell samt en kvinna 40-45 år, gift och 

heterosexuell  

Den selektiva fasen – datainsamling, urval och analys  

  

Vi gick in den selektiva fasen med en kärnkategori och underkategorier som vi analyserat 

fram ur insamlad data samt med frågor som växt fram under den öppna fasen, vilka var: Hur 

tänker du kring ditt val? Hur tänker du kring ditt val idag och i din framtid? Anser du att det 

är ett aktivt val? Hur är det att leva som frivilligt barnlös i samhället och som individ? Hur 

ser du på begreppet frihet i relation till ditt val? Hur ser du på begreppet ansvar?   

                                                 
41
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Frågorna utgjordes därmed utifrån relevanta begrepp som vi skapat med hjälp av kodning 

från data.
44

 Utifrån det som framkommit i den öppna fasen så gick vi nu in deduktivt i den 

selektiva fasen med en framväxande modell av egenskaper som vägledning.   

Vi valde ut de kategorier som ska finnas med i teorin samt bestämde deras egenskaper, vilket 

gjordes utifrån hur de är relaterade till kärnkategorin.
45

   

De kategorier vi fann som urval att gå vidare med anser vi ha relevans för vårt 

intresseområde, då kategorierna utgör grunden för en grundad teori vilket kallas för det 

selektiva urvalet.
46

  Det som kom fram ur den öppna fasen var att samtliga respondenter idogt 

reflekterar kring livsvalet, vilket kom att utgöra kärnkategorin ”Den ständigt reflekterande 

människan” vilken reflekterar mycket kring ämne såsom ansvar, frihet, risker, identitet samt 

samhällsnormer. För att få djupare förståelse för dessa kategorier intervjuade vi nya frivilligt 

barnlösa individer med öppna frågor gällande de egenskaper vi funnit. Eftersom urvalet alltid 

utgår från data i grundad teori och är ändamålsenligt utan att vara styrt av förutsatta idéer, 

sökte vi respondenter på samma sätt som i öppna fasen d.v.s. människor som frivilligt valt 

bort att blir förälder. 
59

 Utifrån ett ändamålsenligt intensitetsurval valde vi därmed 

respondenter som kunde ge oss den information vi behövde. För att få en generaliserbarhet 

och på så sätt stärka vår teori valde vi att maximera urvalet ytterligare. Detta gjordes genom 

att få fler variabler i vårt urval genom ålder, kön, sexuell läggning och civiltillstånd. Samtliga 

hade dessutom olika socioekonomisk situation.    

I den selektiva fasen intervjuade vi tre stycken frivilligt barnlösa varav en gjordes via telefon. 

De tre respondenter vi intervjuade i denna fas bestod således av en man 60-65 år, särbo och 

homosexuell, man 40-45 år, singel och heterosexuell samt kvinna 25-30 år, singel och 

heterosexuell. Våra kategorier klargjordes och utvecklades efter tre intervjuer vilket 

resulterade i att vi kunde behålla de kategorier som under kodning visade sig vara starkt 

relaterade till kärnkategorin: den ständigt reflekterande människan. Underkategorierna som 

var starkt relaterade till vår kärnkategori blev följande: det reflexiva ansvaret, den reflexiva 

friheten, det reflexiva valet samt den reflexiva normbrytaren.    

Den teoretiska fasen – datainsamling, urval och analys  

I den teoretiska fasen sökte vi finna relationer mellan de kategorier som visat sig ingå i vår 

slutliga teori och för det ritade vi upp en karta med kategorier knutna till vår kärnkategori. För 

att lyckas relatera kategorierna till varandra abstraherade vi data till att bli teoretiska koder 

med hjälp av en grafisk karta samt med minnesanteckningar som vi skrivit ned, vilka dykt upp 

under studiens gång. När vi analyserade och kodade fram våra teoretiska begrepp kunde vi se 

hur dessa relaterade till varandra. På detta sätt kunde vi lyfta upp våra begrepp på en mer 

abstrakt nivå och grunda en teori.
47

För att lyckas med det samt att få den information vi 

behövde för att få svar på våra frågor som slutligen ska generera en grundad teori valde vi 
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respondenter som var mest lämpade för det.
48

 Det resulterade i att vi intervjuade tre stycken 

frivilligt barnlösa nu med mer inriktade frågeställningar gällande hur de ser på sig själva som 

frivilligt barnlösa och hur detta samspelar med frihet, ansvar, livsvalet samt samhällsnormer.   

  

Våra tre slutliga intervjuer utgjordes via telefonintervjuer med en kvinna 50-55 år, en kvinna 

25-30 år, samt en kvinna 30-35 år. Valet av dessa respondenter beror på att samtliga säger sig 

vara frivilligt barnlösa och då vi upptäckt i tidigare data att sexuell läggning, kön och 

civiltillstånd inte var av relevans för vår studie ändrades urvalet i den teoretiska fasen, helt 

enligt vad som är specifikt för grundad teori d.v.s. urvalet styrs av teoretiska idéer som 

kommer fram under studiens gång.
49

 Skillnad på ålder valde vi dock då ville maximera vårt 

urval till det yttersta genom att intervjua en kvinna över 50 år. Under studiens gång har 

därmed vår teori modifierats genom att vi upptäckt nya saker i data d.v.s. ”Teorin måste rätta 

sig efter data.”
50
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Den öppna fasen:  Den selektiva fasen:  Den teoretiska fasen:  

  

Teman i relation till frivilligt 

barnlös:  

Identitet, familj, kroppen, 

samhället, fritid och arbete.  

  

Med mer inriktade 

frågeställningar: Hur tänker du 

kring ditt val? Hur tänker du 

kring ditt val idag och i din 

framtid? Anser du att det är ett 

aktivt val? Hur är det att leva 

som frivilligt barnlös i samhället 

och som individ? Hur ser du på 

begreppet frihet i relation till ditt 

val? Hur ser du på begreppet 

ansvar?  

  

  

Nu med frågor rörande hur de ser 

på sig själva som frivilligt 

barnlösa och hur detta samspelar 

med frihet, ansvar, livsvalet samt 

samhällsnormer.  

  

Urval:  Urval:  Urval:  
DN artikelserie presenterad 

som tema Barn. Nej tack! 

Där man har intervjuat både 

män och kvinnor oavsett 

sexuell läggning och 

civiltillstånd.  

  

Våra intervjuer bestod av:  

  

Kvinna, 40-45 år, gift och 

heterosexuell som vi kommer  

benämna som Alva  

  

Man, 35-40 år, sambo och 

bisexuell, som vi kommer  

benämna som Carl  

  

Man, 25-30 år, singel och 

heterosexuell, som vi 

kommer benämna som Elias  

Våra intervjuer bestod av:  

  

Kvinna, 25-30 år singel och 

heterosexuell, som vi 

kommer benämna som Ida.  

  

Man, 60-65 år, särbo och 

homosexuell, som vi 

kommer benämna som Hans  

  

Man, 40-45 år singel och 

heterosexuell, som vi 

kommer benämna som David.  

  

Detta urval är ändamålsenligt 

såvida att alla uppger sig vara 

frivilligt barnlösa. Vi märker 

dock efter denna fas att sexuell 

läggning, civiltillstånd eller kön 

inte är något som påverkar data.  

Våra intervjuer bestod av:  

  

Kvinna, 50-55 år, som vi kommer 

benämna som Bea.  

  

Kvinna, 25-30 år som vi kommer 

benämna som Frida.  

  

Kvinna, 30-35 år som vi kommer 

benämna som Greta.  

  

I det teoretiska urvalet valde vi de 

som bäst kan besvara våra frågor 

som fortfarande är frivilligt 

barnlösa oavsett kön, civiltillstånd 

eller sexuell läggning dock valde 

vi medvetet ut en kvinna som var 

äldre än 50 år.  

  

Kärnkategori: Den 

ständigt reflekterande 

människan.  

Kärnkategori:  

Den ständigt reflekterande 

människan.  

Kärnkategori:  

Den ständigt reflekterande 

människan.  

Modell 1: Denna modell visar hur urval och frågor modifierats under studiens gång.   
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Resultat  
  

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet frivilligt barnlösa i en svensk kontext.  

Baserat på grundad teori sätter studien fokus på de frivilligt barnlösas egna upplevelser 

kopplade till sitt livsval, detta för att få en djupare förståelse gällande fenomenet.  Resultatet 

som vi härmed ska redovisa är baserat på artikelserien om området i Dagens Nyheter samt 

de intervjuer vi haft med nio respondenter som är frivilligt barnlösa.  

Vi kommer att redovisa vårt resultat genom att presentera kärnkategorin, den ständigt 

reflekterande människan och våra underkategorier som blev den reflexiva friheten, det 

reflexiva ansvaret, det reflexiva valet samt det reflexiva normbrytandet och hur dessa relaterar 

till varandra.  

   

Den ständigt reflekterande människan  

  

Genom bearbetning av data som vi fått av våra nio respondenter har vi lyckats urskilja en 

stark gemensam faktor för dessa individer som utgörs av att de visar en hög reflexivitet. Dessa 

individer reflekterar kring hur olika val kan komma att påverka livet på både gott och ont. 

Reflektionen gör sig även gällande då de inser att samhället har förändrats på så sätt att det 

inte går att göra val på samma grunder nu som man gjorde förr. Att t.ex. skaffa barn för att 

trygga sin pension är något som tillhör det förgångna och institutioner som åldershem tar 

numera hand om de gamla och det finns ingen garanti för att barnen vill umgås med sina 

föräldrar när de sitter på hemmet. Att föda barn till denna värld kan hos dessa individer nästan 

kännas dumdristigt då det finns så många föräldralösa barn. De menar också att samhället 

idag är oroligt med stress och personliga bekymmer som följd, vilket kan skada barn. Vidare 

anser de sig inte ha de föräldraförmågor som krävs för att uppfostra ett barn under en längre 

tid och de hävdar att fler borde resonera som så. De upplever att många som väljer att bli 

förälder har en allt för snäv eller romantiserad bild av vad det innebär att ha barn samt att de 

borde stanna upp och tänka mer realistiskt inför ett så stort åtagande. De frivilligt barnlösa 

som vi har intervjuat upplever att de har valt ett liv som går utanför det traditionella, vilket 

inte är något konstigt då nya villkor har kommit att uppstå med det moderna samhället. Vidare 

menar de att man i dagens samhälle inte behöver vara mer ensam bara för att man inte har 

egna barn och att livet kan vara minst lika rikt för dem som väljer att vara barnfria.  

  

Den reflexiva friheten  

  

Respondenterna reflekterar mycket över hur deras frihet skulle påverkas av ett barn i deras liv. 

Det är viktigt för dem att leva ett obehindrat och oberoende liv. Många av dem visar också ett 

stort behov att vara fri från vissa bestyr med medvetenhet om hur stress och sömnlöshet kan 

ingå i ett liv med egna barn. Något som också visar sig vara viktigt är friheten till att kunna 

göra vad de vill när de vill, vilket går som ett mantra genom hela studien. Det visar ett idogt 

reflekterande kring att barn kan komma att inkräkta på deras frihet.   
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Flertalet av våra respondenter talar om den totala friheten och menar att de har stort behov av 

att kunna forma sitt liv som de själva vill utan att vara uppbundna kring relationer som 

eventuellt skulle kunna hindra dem från det. Att kunna flytta runt, byta arbete, resa eller leva 

som särbo m.m. är något som de menar inte går att förena med att ha barn.   

  

”Ett barn skulle betyda att jag får ta bort så mycket från mitt liv, jag vill kunna åka utomlands när jag 

vill eller gå ut en helg eller sova när jag är trött, jag tycker det är så fruktansvärt skönt att lägga upp 

fötterna på bordet när jag kommer hem från jobbet” Alva  

  

Friheten handlar inte bara om att kunna göra vad man vill utan också att ha en genuin känsla 

av att valmöjligheten finns. Även om flera är fasta i jobb och andra ansvarsområden samt 

rutiner så är känslan av frihet ett behov som är extremt påtaglig och stark.  

  

”Jag vill vara för mig själv och vill inte vara beroende av något, jag vill ha den totala friheten, jag vill  

kunna göra vad jag vill när jag vill” Carl  

  

Att vara fri från traditionella konventioner är även det något som upprepar sig hos våra 

respondenter, då många menar att de avskyr att behöva rätta in sig i led eller normer som är 

till bara för att alla andra gör så eller för att man alltid har gjort så. De visar ett starkt behov av 

att få gå sin egen väg och menar att även om det ses som udda av omgivningen så är det 

sådana de är och det är helt naturligt för dem.  

  

”Jag får panik att tvinga in mig i grupper jag inte trivs med, det kan bryta sönder mig när jag tvingar 

in mig i det konventionella ledet, man lever inte för någon annan man lever för sig själv.” Ida  

  

Frihet är för våra respondenter sammankopplat med självständighet och individualism vilket 

innebär att själv få bestämma över sitt liv och gå sin egen väg. Tanken på att inordna sig i 

system är något som många avvisar då det konforma skrämmer dem med orden: 

”individualister tänker själv”.   

  

Individualismen och friheten är därmed viktigare än att tillhöra gruppen även om de kan 

känna sig lite annorlunda, där flera av respondenterna menar att de inte vill passa in i den 

samhälleliga normen eller ”flyta med strömmen”.  

Vad det gäller friheten för våra respondenter är det viktigt för dem att de obehindrat kan leva 

som de själva vill, vilket de menar att de inte skulle kunna om de hade barn att ta hand om.   

  

”Hur skulle man kunna ordna allt så att det inte inskränker på den här så kallade friheten, jag har ett  

stort, stort behov av frihet.” Hans  

  

Flera av respondenterna visar därmed hög medvetenhet på ett reflekterande sätt om hur deras 

frihet skulle påverkas av att ha barn. De vill leva obehindrat och avvisar starkt ett inrutat och 

uppstyrt liv.  
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”Det får inte vara alltför mycket inordnat, att man hela tiden ska göra det och det och det, jag skulle 

bli kvävd av det, t.ex. om jag kommer hem från jobbet så vore jag tvungen att skjutsa barn, den ena till  

baletten och den andra till yogan och den tredje till fotbollen. Jag tänker mig för vilka scenarier som 

skulle kunna bli, vill jag verkligen ha det så? ”Hans  

  

Alva uttrycker också detta som en inskränkning på sin frihet som skulle påverkas om hon 

valde att bli förälder, då det slår henne relativt ofta och särskilt då hon ser stressade kollegor 

som måste hämta sina sjuka barn på dagis:  

  

”Det slipper ju jag, jag äger min egen agenda som jag vill. ”Alva  

  

Majoriteten av respondenterna vill inte kalla sig själva frivilligt barnlösa, då de föredrar 

barnfri, där de menar att de sistnämnda är ett mer positivt begrepp. De menar att barnlös tyder 

på att något saknas, vilket absolut inte stämmer då de valt sin frihet. Begreppet barnfri betonar 

mer friheten i valet, där barnlös lätt kan ses som något negativt. En respondent liknar 

begreppet barnlös med att t.ex. vara armlös d.v.s. ett handikapp eller där man saknar något, 

vilket inte kan vara mer fel. Hur man definierar sig själv är därmed en viktig del för de flesta 

av våra respondenter, då det handlar om frihet och det fria valet man gjort som individ. Att 

inte bara ha frihet från rådande normer utan också friheten att forma en identitet som visar att 

de inte saknar något. En individ som mycket medvetet har valt sin egen frihet och därmed vill 

definieras som en sådan.   

  

”Det finns en positiv betoning i barnfri. Att säga att man är barnlös låter som om man själv inte trivs i 

situationen. Däremot barnfri där finns en positiv betoning som också betonar att man är nöjd med det 

och vill leva så. Barnfri är ett fritt liv! Löst, då saknar man något! Det är viktigt med frihet, att få  

skräddarsy sitt liv.” Elias  

  

Andra respondenter har också förknippat ordet frivillig barnlöshet med att det låter som om 

det vore en sjukdom. De vill istället påpeka att det är ett livsval och ett modernt sådant, vilket 

innebär att kunna välja ett liv, fritt från den traditionella synen att livet endast har en mening 

om man skaffar barn.  

  

  

Det reflexiva ansvaret  

  

Det visade sig att våra respondenter reflekterar mycket kring huruvida barn kan påverka ens 

frihet och de visar en realism i tankarna om vad det innebär att ha barn, vilket leder oss in på 

vår andra underkategori som handlar om ansvar. De menar att det inte bara är att sätta ett barn 

till världen, det är ett livslångt ansvar, vilket många som är föräldrar även borde ha tänkt på 

innan de skaffat barn. Flera av respondenterna uttrycker en irritation över att många föräldrar 

inte tar ansvar för sina barn och det händer att de vill lägga sig i när de ser hur nonchalant 

barn blir behandlade. Något som också framkommer är att de tycker synd om barn som inte 

får den kärlek och uppmärksamhet som det behövs för att växa upp till hela människor.  
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”Jag blir så irriterad när jag ser hur föräldrar går omkring och stirrar i mobilen och jag vet inte vart 

men inte på sitt barn i vagnen i alla fall. Barnet gråter och vill ha kontakt men de är så upptagna med 

allt annat än sitt lilla barn. Ja, jag ser det hela tiden och jag har ofta lust att gå fram och berätta för  

föräldern vad jag tycker. Jag menar det är ju synd om barnet, det vill ju något när den gråter”.  Hans  

  

Att våra respondenter visar ett tecken på att de är ansvarsfulla kan vi se när de flesta av dem 

har en realistisk och reflexiv syn på vilka konsekvenser ett föräldraskap kan innebära. De 

tänker mycket kring vad ansvaret för ett barn kan innebära och hur det skulle påverka dem 

och deras liv.   

  

”Alla borde ifrågasätta sig själva om de är en bra förälder, de flesta tänker inte på konsekvenserna.  

Det är en dålig anledning att skaffa barn bara för att normen säger att man ska göra det. Vi barnfria 

vi tänker nog mer på ansvar, mer än andra. Det är ju faktiskt ansvar över en annan människa vi  

pratar om.” Frida  

  

Elias är en av dem som talar om det stora ansvar ett barn skulle kunna innebära och hur det 

skulle medföra osäkerhet om han skulle klara det rent praktiska:   

  

”Det här med barn, det en osäkerhet runt det praktiska för det är ett evinnerligt pussel, det är det. 

Fler pussel varje dag och nya pussel varje år. Det är ett tidspussel som jag vet att jag inte klarar av 

och inte heller ha lust att reda ut”. Elias  

  

Flera gånger kommer det fram hos våra respondenter att de har en stor ansvarskänsla trots att 

de inte vill ha ansvar över ett eget barn, vilket citatet ovan visar. De visar därmed ansvar 

genom att reflektera och på så sätt bli medveten om att de inte skulle klara av eller har lust att 

ta det ansvaret. När vi frågade om de kände att de kanske hade större ansvarskänsla än de 

flesta andra svarade samtliga att så är nog fallet. Många menar att de överhuvudtaget inte vill 

axla ett ansvar under en lång period och några avstår t.o.m. från att skaffa önskade husdjur då 

den totala friheten är viktigare. Det handlar således inte om att dessa människor är mindre 

ansvarsfulla än de som har barn, vilket de ibland får höra av omgivningen. Det handlar 

snarare om att de har en reflekterande förmåga över risker och konsekvenser som ansvaret 

över ett barn kan innebära.   

  

”Det är inte bara att skaffa ett barn man måste ha en minimumnivå av styrka och vara medveten om 

att man måste orka även då man inte orkar”. Hans  

  

Flera av respondenterna pratar även om det svenska samhället där de på ett reflekterande sätt 

menar att de inte är beredda att sätta barn till vårt samhälle. De menar att det inte bara är 

förenat med ansvar och intrång i sin egen frihet utan att det krävs ett oerhört stort engagemang 

från dagens föräldrar, där de pratar om dåliga skolor, diagnoser och samhällsklimatet som 

råder, viket man som individ måste vara varse om innan man beslutar sig för valet att skaffa 

barn. Vidare resonerar de att det tycks vara en enorm press på barnen idag och ett de verkar 

olyckliga.  
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Att dessa individer skulle vara mindre ansvarsfulla än andra kan vi alltså inte se utan de säger 

sig snarare vara rädda för att inte klara av eller orka med det ansvaret som varar under en 

sådan lång tid och detta med tanke på barnets hälsa. Här kan man åter se en hög grad av 

reflexivitet och därmed ansvarskänsla, då de inser hur viktigt det är att man som förälder tar 

sitt ansvar och att man inte kan sluta orka när man har ansvar för en annan människas liv.   

”Det är en jäkla sjuk värld vi lever i, miljöförstöring och krig och allt möjligt dåligt liksom, då måste 

man ju också ta ansvar för om man sätter folk till den här världen. Det är också ett livslångt ansvar. 

Det är inte som att skaffa en hund som tio år senare dör, skaffar man barn så gör man det för livet 

liksom.” Carl  

Det är genomgående i vår studie att våra respondenter både är och upplever sig som 

ansvarstagande individer och framförallt då det handlar om att man måste tänka efter vad det 

innebär att ha barn och inte bara handla efter rådande normer. De menar att fler borde ta sitt 

ansvar genom att tänka sig för mer noggrant innan de sätter barn till världen med orden: ”det 

är ju lite svårt att ångra valet efteråt”. Att genom reflektion bli medveten om att man inte är 

beredd att ta det ansvaret som det innebär med barn och därmed låter bli att bli förälder är 

något som våra respondenter menar är ansvarsfullt om något.  

”Och så när folk säger till mig ”men du vet ju inte hur det blir förrän du har ett barn”, då blir jag 

faktiskt förbannad, vadå det är ju faktiskt en människa de pratar om. ”Frida  

  

Som ovan nämnda citat är detta ett motargument som flera av respondenterna använder sig av, 

då de för omgivningen får försvara sina skäl till varför de inte vill ha barn. En del 

respondenter har då svarat att man kan ju inte sätta barn till världen för att sen inse att det inte 

passar en.  

  

Det reflexiva valet  

  

Tankar kring ansvar och frihet är något som frekvent visar sig hos våra respondenter samt hur 

valet att inte skaffa barn knyts samman till dessa ämnen. Det är lite skillnad i hur valet 

kommit till men de flesta av respondenterna menar att det är ett aktivt, medvetet, ansvarfullt 

samt personligt val då det reflexiva valet kom att bli en tredje underkategori. En del menar att 

de saknar en inre känsla som man kanske borde ha för att bli förälder men valet är ändå 

genomtänkt, då flera av respondenterna uppger att det haft ett slags samtal med sig själv för 

att verkligen överväga olika alternativ.    

  

”Jag gick och väntade på en inre känsla som jag trodde skulle komma, men den kom aldrig och 

någonstans tänkte jag att det är nog så här det ska bli och längtan har ju liksom aldrig funnits och då 

förlikade jag mig med tanken. Men det känns ändå som ett val. Jag tänker att man har gjort ett aktivt  

val någon gång under livet, det är ju inte så att det där beslutet trillade ner en söndag i mars typ. Jag 

har bestämt mig, det växer fram och därför tänker jag att det är ett val.” Alva  

  

Även om en del respondenter bestämde sig i tidig ålder att inte bli förälder är det ändå något 

som man genom åren ibland har funderat över. Beslutet som respondenterna tar är noga 

övervägt och så här resonerar Bea kring sitt val:  
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”Jag har då valt att inte skaffa barn och det är ju någonting som jag känt sen jag var liten att neeej 

det är inte nog inte riktigt det jag vill göra i mitt liv och sen har jag ju naturligtvis omprövat det eller 

jag har tänkt igenom det många gånger. Många säger du kommer ångra dig och därför har jag tänkt 

igenom det ordentligt vid flera tillfällen i mitt liv men jag har alltid kommit fram till samma sak. Det 

har liksom aldrig ingått i mina visioner om framtiden. Jag har tänkt igenom många gånger och frågat 

mig själv, men vill du verkligen inte det då? Men neeej.”  

  

När det gäller tankar om barn så menar våra respondenter att ett föräldraskap skulle begränsa 

deras valmöjligheter. Just valmöjligheten är av oerhörd vikt då det är viktigt att ha dörrar 

öppna för möjligheter och inte vara begränsad, vilket gör att de visar ett slags ogillande 

gällande oåterkalleliga val överhuvudtaget. De reflekterar över sitt val genom livet och 

kommer ofta fram till att deras val att inte skaffa barn är självklart, okomplicerat och 

personligt. Det är självklart på så sätt att de aldrig har känt någon biologisk klocka som tickar 

och att det nästan är som att födas med en sexuell läggning, ”det liksom bara är så”. Ett val 

som är okomplicerat, då det känns naturligt att leva utan barn även om de har brottats med 

tanken men då ofta efter påtryckningar utifrån. Valet att inte skaffa barn stämmer överens 

med deras personliga egenskaper, där de bl.a. säger sig sakna föräldraförmågor, har behov av 

ensamhet eller sakna lust, ork och vilja till att ha barn. Respondenterna säger sig vara trygga i 

sitt beslut och att det inte är några direkta omständigheter bakom valet att inte skaffa barn utan 

det är något som bara känns naturligt.   

  

”Att karriär är något som gjort att jag valt bort barn är inte hela sanningen för det är liksom en 

livsstil som jag har valt sedan lång tid tillbaka, en känsla, en hel paketlösning. Det finns ingen ånger 

kring det och nånstans måste man ju ge sig en tillfredskänsla, sluta straffa sig själv utifrån samhällets 

ögon” Alva  

  

Det visar sig hos samtliga av våra respondenter att det absolut inte finns någon ånger kring 

valet. De får däremot ofta höra från omgivningen att de kommer ångra sig när de blir gamla 

och ensamma och många känner sig ofta ifrågasatta samt att de måste försvara sitt val. Ibland 

genom att själva ifrågasätta föräldrar och varför de har valt att skaffa barn. Det blir på så sätt 

ett vi mot dem.   

  

”De frågar ofta: varför har du inte barn, och då har jag sån lust att fråga: varför har du barn? Det 

kunde det gott pratas mer om.” Carl  

  

  

Framför allt får respondenterna ofta frågor från omgivningen om vem som ska ta hand om 

dem när de blir gamla, där de svarar att det inte finns garantier för någonting. Barnen kanske 

inte vill umgås med sina gamla föräldrar när de sitter på hemmet. Barnen kanske har flyttat till 

ett annat land eller inte hinner träffa sina föräldrar särskilt ofta.  

  

”Vem garanterar att barn är ett liv med glädje, det kan ju ge stor sorg.” Greta  
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Samtliga respondenter upplever att de stöter på mycket ifrågasättande vad gäller deras val och 

det visar sig i vår studie att samtliga som valt att sterilisera sig anser sig ha blivit rejält 

misstrodda av vården. De menar att de upplevt ett starkt tvivel och det tog dem flera år att få 

sin operation beviljad. Carl menar att det var riktigt svårt och ”tjurigt” att få sin vilja igenom, 

med upplevelsen av vårdpersonalen som ”supermisstänksamma”. David har också mött 

kraftigt motstånd:   

  

 ”Jag kände mig omyndigförklarad och jag fick träffa en psykolog som visade mig bilder på små barn.  

Tre år tog de, utredningen tog alltså TRE år” David  

  

Det var endast män i vår studie som valt att sterilisera sig och då vi frågade varför så fick vi 

det gemensamma svaret att de inte vill ha några diskussioner eller misstro kring sitt val.  En 

sterilisering är en tydlig signal att de är bergsäkra i sitt beslut och en framtida partner behöver 

inte ha några funderingar. Det visade sig att kvinnorna i vår studie har valt att inte sterilisera 

sig då de inte vill göra några oåterkalleliga val i sitt liv och att det på något sätt även gäller 

tankar kring att skaffa barn. Dock framkom det att en av kvinnorna hade frågat om detta på 

vårdcentralen, hon uppger att sköterskan tittade på henne som om hon kom från en annan 

planet. Hon menar att det är så främmande för vården att ens tänka sig att en kvinna väljer att 

inte bli förälder och att en del landsting inte ens betalar för en kvinnlig sterilisering om det 

inte är av medicinska skäl. Många av kvinnorna menar att beslutet för att inte sterilisera sig 

mer handlar om att ha valmöjligheter. Även om man har bestämt sig för något och man är 

nöjd över sitt beslut så vill man inte stänga några dörrar helt. En del kvinnor menar också att 

de aldrig ens övervägt det då det finns abort och tillräckligt med bra preventivmedel om man 

är noggrann. Vidare menar samtliga kvinnor i studien att det inte är ett val som de måste 

bevisa för någon annan, det räcker med att de själva vet vad de vill och inte vill.   

  

Vad gäller ifrågasättandet från omgivningen gällande valet av att inte skaffa barn kunde vi se 

att samtliga ibland känner sig ifrågasatta men att det finns skillnader i kön och ålder. Många 

av kvinnorna menar att kvinnlighet är förknippat med moderlighet att som kvinna borde man 

ha barn, för det är ju så man ser på det hela. Flera av männen misstänker att kvinnor som valt 

bort barn nog har det svårare att försvara sitt val men att även de kan känna ett tryck på sig 

utifrån, där vänner, arbetskollegor och släkt ibland kommer med nedlåtande kommentarer 

kring deras val. Gemensamt för kvinnor och män är att åldern legitimerar valet då samtliga 

som fyllt över trettiofem menar att frågorna minskar vid stigandet av ålder och det av 

biologiska skäl. Det är en påtagligt större hets kring barnfrågan när man är i den åldern då det 

är mest normalt att skaffa barn. David kommer ihåg hur svårt han hade det under en period 

mellan trettio och trettiofem:   

  

”Jag blev ifrågasatt av polare som en efter en skaffade barn, när ska du få då David? Det kommer 

aldrig att hända! Det var skitjobbigt att försvara sig under åren kring trettio och det var väl då jag 

också blev mer aktiv kring mitt val och gick ut med det ännu hårdare”.   

  

Trots att det fortfarande ifrågasätts om varför man inte vill ha barn så tycker de flesta av våra 

respondenter att det har blivit mer accepterat att välja ett liv utan barn. Det har också kommit 

att uppmärksammats mer i media under bara de senaste tio åren och kändisar som är frivilligt 
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barnlösa kommer ut och berättar om sitt val i det offentliga allt oftare. Trots detta så menar 

flera av våra respondenter att de fortfarande upplevs som lite konstiga eller udda.  

  

Den reflexiva normbrytaren  

  

Trots att samhället har förändrats och allt fler ensamhushåll uppstår i Sverige så är det 

kärnfamiljen som är normen. Alla våra respondenter ifrågasätter den rådande norm och det 

gör dem till normbrytare. Att sätta barn till världen är något som de menar att alla människor 

borde fundera på varför man gör. De som väljer bort barn ses än idag på 2000-talet som att det 

bryter mot pronatalistiska normer, om att alla vill och bör ha en barnlängtan. Detta är något 

som samtliga respondenter talar om även om de upplevt det olika. En del av dem menar att det 

mer är nyfikna frågor istället för rena påhopp men alla menar ändå att det finns en stark 

familjenorm i dagens Sverige. De flesta respondenter menar att när samhället pratar om 

familjen och de förväntningar som råder kring den är det kärnfamiljen med mamma, pappa 

och barn som man menar. Samhällsnormen gynnar fortfarande barnfamiljen med familjepack 

och familjeparkeringar, där den borde se familjen i ett vidare perspektiv, då den idag kan se ut 

på olika sätt.  

  

Att idag se kärnfamiljen som norm gäller inte bara gifta heterosexuella, då nya grupper som 

genom fertilitetsteknik kan få barn har gjort så att kärnfamiljen även har kommit att bli 

normen bland hbtq-grupper. I den artikel som presenterades i Dagens Nyheter menade en 

lesbisk kvinna att:  

  

”hbtq-kampen har lett till en situation där ingen längre kommer undan trycket att skaffa barn. Som 

lesbiskt par förväntas de ta ansvar och förvalta de möjligheter till reproduktionen som hbtq-personer  

uppnått. Det känns nästan oförskämt att inte ta emot de möjligheter som andra kämpat så hårt för.” 

Gabriella DN  

  

I artikeln förklarar kvinnan det vidare som att familjenormen för hbtq-grupper har kommit att 

bli lika stark som den en gång var på 50-talet för heterosexuella, vilket betyder att inte ens de 

som är homosexuella kommer undan ifrågasättande om varför de inte vill ha barn nu när de 

kan.  

  

Vid våra intervjuer framkommer också att den starka familjenorm som råder påverkar hur 

omgivning bemöter de frivilligt barnlösa och att de ibland känner sig omyndigförklarade, inte 

bara av sjukvården utan även bland vänner, bekanta och kollegor.   

Det är som att deras beslut inte tas på allvar då omgivningen har svårt att tro på dem 

som säger att de inte vill ha barn vilket flera av våra respondenter menar känns som ett 

ifrågasättande av kompetensen att tänka själv  

Det är inte bara omgivningens misstro eller påståenden om att det nog kommer ångra sig som 

de stöter på utan även åsikter om att livet inte skulle vara värt att leva utan barn.  

  

”Jag blir så arg när kvinnor säger till mig att livet inte hade någon mening utan barn. Mitt liv är  

alltså totalt meningslöst i deras ögon. ”Frida  
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När det gäller omgivningens påståenden om reproduktion som livets mening så menar flera av 

våra respondenter att ”den där biologiska driften” kanske är något man borde reflektera mer 

över och inte bara göra det som förväntas av den rådande normen i samhället.  

  

”Normen är fortfarande mamma, pappa, barn, ja så är det ju. Man kunde gott prata mer om varför 

folk har barn. Nu verkar det bara handla om nån slags biologisk drift liksom. Vi är ju mer än så, jag  

menar vi är ju ändå ganska kultiverande varelser. Ja, det kunde gott diskuteras mer om varför man 

skaffar barn egentligen.” Bea  

  

De flesta upplever det som att det inte ens finns med i människors föreställningsvärld att man 

väljer att inte skaffa barn, då de hos majoriteten av omgivningen anses som det mest 

självklara och naturliga att reproduceras sig.  

  

”Alla ska skaffa barn. Det finns inte på kartan att man inte gör det. Det är många som inte ens tänker 

att det finns ett alternativ, man indoktrineras med det från att man är liten, man formas nog väldigt 

tidigt med det och sen är det några av oss som helt plötsligt börjar ifrågasätta det.” Carl  

  

De flesta av våra respondenter menar att det inte har lust att flyta med strömmen och följa 

normer bara för att de alltid varit så. Varje människa bör istället tänka mer självständigt kring 

vad de vill ha ut av sitt liv, vilket kan medföra en medvetenhet om att barn inte behöver vara 

meningen med livet.   

  

”Jag känner att jag har haft ett minst lika rikt liv utan barn, jag har kunna odla vänskap, satsat på 

jobbet, rest, jag är jättenöjd med mitt val. Jag är glad att jag inte följde normen” Bea  

  

Något som vi tidigare nämnt är att våra respondenter möter argument som handlar om vem 

som ska ta hand om dem när de blir gamla. En av våra respondenter skrattar och säger att det 

argumentet förkastade hon tidigt med tanke på hur många gamlingar det är som sällan får 

besök av sina barn och barnbarn. En annan respondent menar att barn inte längre är ens 

pension och även om det skulle vara så är det inte ett tillräckligt skäl till att skaffa barn.  

  

”Ja, det är mycket möjligt att jag kommer bli ensam, men jag kan ju inte skaffa barn för att jag inte 

ska bli ensam när jag blir gammal, det är ju egoistiskt. ”Alva  

  

Flera av våra respondenter menar därmed att man istället borde ifrågasätta de som valt att 

skaffa barn. Många anser att frågan om varför människor väljer att skaffa barn därmed borde 

ha större plats på agendan i vårt samhälle än varför man väljer att inte skaffa barn.   

  

Många av respondenter reflekterar över hur samhället ser ut idag och om hur de ser trötta och 

stressade barnfamiljer, vilket gör att de känner glädje över att slippa ingå i den normen. En del 

av dem pratar också om hur överbefolkad världen har blivit i samband med normen att alla 

ska ha barn. Fler borde ifrågasätta sig själva om de verkligen vill följa den rådande normen 

och sätta barn till denna värld. Det är ingen respondent som har detta som huvudargument för 

att välja bort barn men samtliga anser att fler borde bryta mot rådande normer och mer 

ifrågasätta de livsval man gör. Flera av dem är samhällskritiska och tycker att normen borde 
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förändras efter det förutsättningar och villkor som finns idag gällande att människan kan välja 

sitt eget liv.  

   

Något som också återkommer är att man som frivilligt barnlös blir bemött som om man inte 

vore en vuxen eller färdig människa och därmed inte har samma rättigheter som de som har 

barn.  

”Rättigheter är mindre för oss som inte har barn det är liksom som att ”grattis du har fått barn då får 

du en biljett till mänskligheten” Ida  

Detta är något som visar att de frivilligt barnlösa har en upplevelser att de inte ses som 

fullvärdiga medborgare utifrån en rådande norm, vilken leder till en mindre rättvis behandling 

av individer som väljer att avvika från den.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Modell 2: Denna modell visar hur vi kom fram till våra kategorier vid analys av data. Teorin 

bygger på hur frivilligt barnlösa som grupp möter och hanterar de problem som uppstår kring 

deras livsval. Genom att ständigt få försvara sitt val visar de ett reflexivt förhållningssätt i 

tankar kring sitt livsval.  
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Sammanfattning av resultatet  

Modellen visar hur våra kategorier relaterar till varandra samt till kärnkategorin: den ständigt 

reflekterande människan. Genomgående i våra intervjuer såg vi att våra respondenter ständigt 

reflekterar över sig själva och de val man gör i livet. Det är relationen mellan 

underkategorierna som genomsyras av ständig reflexivitet, vilket blev vår kärnkategori då vi 

hela tiden såg ett mönster av reflexivitet i relation till den egna identiteten som människa. Att 

ibland känna sig som avvikande från rådande normer samt bli ifrågasatt gör att de ständigt 

måste reflektera över sitt val för att både övertyga sig själv och andra att valet de har gjort är 

rätt och riktigt. Reflektionen handlar också om vad ansvar är och vilket ansvar ett barn 

innebär samt tankar över sin egen frihet och hur den skulle påverkas av att få ett barn. Det 

visade sig att de frivilligt barnlösa i vår studie var medvetna om att vi alla har valmöjligheter 

men att det fortfarande finns en norm i samhället som säger att man borde ha barn, för först då 

är man någon att räkna med.  

Den reflexiva friheten, som är vår första underkategori handlar både om det fria valet men 

också hur frihet påverkas om man väljer att skaffa barn. Friheten handlar också om att vara fri 

från traditionella rådande normer samt att själv få välja vad man vill ta ansvar över. Frihet 

över att få vara den man vill samt fri att få vara en del av samhället på ens egna villkor. Det 

finns en stark medvetenhet om att i denna frihet ingår också ett brott mot rådande normer. För 

individerna i vår studie är det viktigt att få leva ett obehindrat, individualistiskt och oberoende 

liv, vilket kräver stor frihet  

Den andra underkategorin, det reflexiva ansvaret visade sig ha en stark relation till att få välja 

att leva sitt liv som man vill, dock inte fri från ansvar i samhället. Flera menar att de som valt 

bort barn nog kan ha en högre ansvarskänsla än de som skaffar barn då de mer reflekterar över 

valet och därmed blir mer medvetna om vad ett ansvar för ett barn verkligen innebär samt att 

det är livslångt. Våra respondenter visar att de känner ett samhällsansvar. Att välja bort barn 

är inte beroende av hur världen och det svenska samhället ser ut men det kan ibland bli ett 

argument efter att valet hade tagits. Barnets välbefinnande är beroende av föräldrars mående 

samt hur det ser ut i samhället för övrigt och våra respondenter visar att de reflekterar över hur 

viktigt det är att man som förälder har den styrka som krävs för att lyckas med sin livsuppgift.  

Det reflexiva valet kom av att vi såg att detta var ett genomtänkt val och även om det ser lite 

olika ut är majoriteten överens om att valet är aktivt och därmed noga övervägt och medvetet. 

För individerna i vår studie är valmöjligheterna vi fått genom tiden en gåva, där de menar att 

fler människor borde välja sitt liv och inte bara rätta in sig i ledet och följa rådande normer. 

Valet är för de flesta respondenterna något som är väldigt självklart dock har samtliga någon 

gång eller ofta blivit ifrågasatta angående sitt val. De menar att de inte saknar något men 

ibland ändå känner sig är tvungna att försvara sitt val gentemot omgivningen.   

  

Vår fjärde kategori blev den reflexiva normbrytaren då vi kan se hur alla upplever att det finns 

en rådande familjenorm i samhället och att de ibland ser sig själva som avvikare eller udda. 
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De upplever att familjenormen genomsyrar hela svenska samhället både vad gäller 

konsumtionssamhället men också människors förväntningar. Flera har också blivit ifrågasatta 

av vården kring sitt val att sterilisera sig samt av arbetslivet då chefer och kollegor undrar 

varför de behöver vara lediga när de inte har några barn.  

Hur man väljer att benämna sig själv i sitt val är väldigt viktigt för våra respondenter vilket 

visade sig genom att nästan samtliga var ivriga att själva vilja diskutera begreppet innan vi 

hunnit starta intervjun. Det är en stor del av det fria valet att vara barnfri och inte barnlös även 

med frivillig som epitet. Reflektionen kring begreppet har också att göra med hur de vill bli 

uppfattade av andra, vilket är att de inte saknar något.  

Det som våra kategorier pekar åt är en ständigt reflekterande människa som med realism 

resonerar kring vad barn kan innebära i form av både nackdelar och fördelar där de har 

övervägt nackdelarna. De reflekterar över vad ansvar över ett barn innebär och hur de skulle 

påverka deras frihet. Medvetenheten om normen som råder innebär att de måste navigera i ett 

samhälle där de som valt bort barn inte får lika stor plats i samhället som de som har barn. Att 

samhället inte ger dem samma plats kan bero på att det fortfarande är ett fenomen som är svårt 

att riktigt acceptera. En respondent sa att även om det talas något mer om ämnet i media nu 

för tiden, så är det som att det fort tystas ner då människor knappt verkar vilja höra talas om 

att det finns de som väljer att vara barnfria. En del av respondenterna menar också att det kan 

vara känsligt att prata om barnfrihet då det finns många som vill ha barn men inte kan få det.  

Vi har utifrån data sett relationer mellan fenomenet frivillig barnlös och hur det är skapat av 

människor utifrån deras kulturella och samhälleliga kontext. Vårt syfte var att få en fördjupad 

förståelse för en del av det sociala livet där vi genom analys av data har grundat en teori. En 

teori som visar att det gemensamma för individerna i domänen frivilligt barnlösa kan ses vara 

det idogt reflekterande kring risker, möjligheter och konsekvenser som valet kan innebära. 

Detta är individer som noga överväger val som finns i livet och värdesätter sin frihet högt och 

de är också mycket reflexiva samt medvetna om det ansvar som det innebär att sätta en 

människa till världen. Vår modell fick vi fram genom att jämföra olika indikatorer ur data och 

fick så en förståelse för vilka egenskaper frivillig barnlöshet har. Vi såg att våra respondenter 

upplever hinder för dem att leva som de vill, även om det inte påverkar deras vardag hela 

tiden. Även om hinder under åren har luckrats upp något vad gäller ifrågasättandet, 

osynliggörandet samt mindre rättigheter så upplevs de fortfarande, om än med olika styrka 

och detta på grund av den rådande familjenormen som genomsyrar det svenska samhället. 

Detta är hinder som våra respondenter löser genom att på ett förnuftigt sätt reflektera kring sitt 

val och åter komma fram till att deras livsval är det enda rätta och riktiga för dem som 

individer.  

  

  

Diskussion  
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Resultatet för vår studie visar en grupp individer som ständigt reflekterar kring sina val här i 

livet, där det barnfria valet är ett av dem. Dessa individer reflekterar kring hur olika val kan 

komma att påverka deras liv på både gott som på ont. Reflektionen gör sig även gällande då 

de inser att samhället har förändrats på så sätt att det inte går att göra val på samma grunder 

nu som man gjorde förr. De respondenter som vi har intervjuat upplever att de har valt ett liv 

som går utanför det traditionella, vilket inte är något konstigt då nya villkor har kommit att 

uppstå med det senmoderna samhället. För att förklara detta fenomen samt hur nya 

möjligheter har uppstått till att förändra människans livsvillkor har vi valt att knyta an till 

Anthony Giddens teori om den institutionella reflexiviteten som kännetecknande för den 

senmoderna eran. Vidare kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning, 

där vi visar vilka likheter och skillnader vi har kommit att upptäcka om ämnet frivillig 

barnlöshet utifrån vår studie.  

Teoretisk anknytning  

I det traditionella samhället hade vi inte några möjligheter att välja hur vi ville leva på för vis 

då vårt liv valdes åt oss utifrån föräldrar, ekonomi, seder och bruk mm. Den röda tråd som 

gick genom människors liv på så sätt att deras förflutna var avgjort och deras framtid var 

utstakad har med senmodernismen gått förlorad. Det sociala livet har genomgått en 

förvandling av dynamisk karaktär i och med det moderna samhällets uppkomst. Anthony 

Giddens menar att elementen som utgör denna dynamik i huvudsak handlar om tre saker, 

vilka är åtskiljandet av tid och rum, urbäddning av sociala institutioner samt institutionell 

reflexivitet.
51

 Åtskiljandet av tid och rum är något som är av fundamental betydelse för 

modernitetens dynamik i angelägenheter som människan står inför i sitt sociala liv. För att den 

moderna sociala organiseringen skall fungera förutsätter den att en mängd människor ska 

kunna utföra handlingar även då de fysiskt inte befinner sig på samma plats. Med dagens 

teknik kan vi arbeta och leva vart vi vill vilket betyder att interaktionen har flyttats ut ur det 

konkreta rummet och tiden, då vi inte längre behöver stå öga mot öga med den vi interagerar 

med.  

Åtskiljandet av tid och rum spelar en avgörande roll för det som Giddens benämner 

urbäddningen av sociala institutioner. I det moderna samhället har sociala relationer kommit 

att lyftas ur lokala sammanhang för att aktiveras tvärs över avstånd som är obegränsade i 

tidrummet. Urbäddningsmekanismerna är abstrakta system som utgörs av symboliska tecken 

samt expertsystem. Ett exempel på symboliska tecken är pengar som både sätter parentes om 

tiden då det har kommit att handla om pengar som kreditmedel samt rummet då individer kan 

handla med varandra utan ett fysiskt möte. Expertsystem utgörs av tekniska kunskaper och 

genomsyrar i stort sätt alla aspekter i den moderna människans sociala liv såsom den mat vi 

äter, de hus vi bor i, medicin vi tar samt de transportmedel vi färdas i.   

Experterna talar om för oss hur vi bör leva och huvudsaken är att kunskaperna har giltighet, 

vilket betyder att det inte spelar någon roll vilka praktikerna eller klienterna är som brukar 

dem, något som visar att även detta system sätter parentes om tiden och rummet. 

Expertsystemen sträcker sig till att handla om sociala relationer och inte bara teknologisk 
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expertis vilket gör att rådgivare, läkare och psykologer är lika viktiga för den moderna 

människan som teknikern och ingenjören mm. För att människan skall kunna lotsa sig genom 

livet med hjälp av abstrakta system krävs det tillit, något som Giddens menar är 

grundläggande för ett samhälle som är i frånvaro av tid och rum. Då vi inte längre befinner 

oss inom ett synfält med de individer som vi interagerar med måste vi ha tillit till dem som 

hjälper oss att fatta beslut för våra handlingar. Att vi kan bestämma oss för att känna tillit 

beror till stor del på det tredje elementet som kännetecknar modernismen nämligen dess 

reflexivitet. Den moderna reflexiviteten har kommit till att beröra flera aspekter av vårt 

agerande då dess natur är sådan att den kräver ett ständigt reviderande mot all information och 

kunskap som vi får ta del av genom expertsystemet. Detta har lett till att även de 

förväntningar som samhället en gång hade på individerna har lagts under luppen för att 

reflektera över och ifrågasätta.  

Det moderna samhällets urbäddningsmekanismer har gjort så att rummet har öppnat sig för 

individen, vilket betyder att hon själv kan sätta sig in i olika kunskapsområden och ta del av 

de valmöjligheter som erbjuds. Giddens talar om institutionell reflexivitet som ett fenomen 

som utvecklats i det senmoderna samhället då människan måste vara mer reflekterande över 

sina val och därmed sociala villkor. Vidare leder det öppna rummet till att individen får en 

insyn i olika expertisens utlåtanden, vilket leder till att hon måste reflektera över vilka 

alternativ som är bäst för henne.
52

 På så sätt har människan kommit till att bli mer av ett 

subjekt då hon reflekterar över vad hon vill med sitt liv och själv beslutar sig för vilka vägar 

hon vill gå.  Detta leder även till att de många utbud som står till förfogande gör så att 

individen måste utvärdera potentiella risker och möjligheter med de beslut hon står inför.
53

 

Giddens talar om två olika sorters risker, den yttre risken som kommer från traditionella och 

naturens oföränderliga villkor samt den fabricerade risken som vi själva utsätter världen för 

genom vår högt utvecklade kunskap. Den fabricerade risken är dock inte bara något som rör 

naturen den tränger även in i fler delar av våra liv. Giddens talar bl.a. om äktenskapet som en 

fabricerad risk då man inte längre vet vad det innebär eftersom traditionella institutioner har 

förändrats så mycket. Detta menar han ger han känsla av att människor inte riktigt vet vad de 

ger sig in på, vilket innebär en risk.
54

 I den traditionella kulturen hade människorna inga 

föreställningar om risker då de inte var medvetna om dem på samma sätt och inte heller hade 

några större valmöjligheter. Då det idag finns så många möjligheter att ta ställning till är det 

väsentligt att vi skapar oss en livsstil som hjälper oss att lotsa oss fram i ett hav av alternativ. 

Det är därför viktigt med en stark självidentitet som hjälper oss att inte irra oss vilsna i 

beslutsångest, vilket betyder att vi måste kunna reflektera och vara beredda på att forma om 

våra liv för att lyckas orientera oss i det nya.   

Detta är något som pågår under hela vårt livsförlopp och därmed är självet ett reflexivt projekt 

vilket betyder att vi är inte något givet utan vi är något vi skapar
55
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Att ständigt reflektera kring självet och vad det vill vara påverkar därmed våra privata 

relationer. Giddens menar att även partner och vänskapsförhållanden har genomgått en kraftig 

förvandling i och med modernismen, där han pratar om det rena förhållandet som en modern 

mekanism. Ett rent förhållande betyder att vi fritt kan välja vilka relationer vi vill ingå i utan 

yttre påtvingade band såsom ekonomiska faktorer, släktskap eller social status. Då vi inte 

längre är beroende av varandra för vår överlevnad kan vi när som helst bryta våra förbindelser 

om dessa inte passar oss. Det traditionella samhället gav inga möjligheter att välja vem vi ville 

umgås eller leva med. Föräldrarna valde partner åt sina barn och man umgicks bara med dem 

som tillhörde samma släkt, klass eller by.    

Förhållanden som är bundna utifrån socioekonomiska villkor finns ännu kvar i det som 

Giddens kallar för senmodernismen men vidare menar han att allt fler individer strävar efter 

det rena förhållandet. Ett förhållande som inte är skapat utifrån materialistiska funktioner utan 

mer från ett behov av ett emotionellt utbyte där relationen står i centrum. Det rena 

förhållandet bygger kortfattat på frivillighet samt att man ständigt reflekterar över om det är 

något som är givande för självet. Det absolut avgörande för det rena förhållandet är att de som 

ingår i partnerskapet förpliktigar sig till att ständigt arbeta med relationen så att den ska 

fungera samt vara meningsfull och utvecklande på ett tillfredsställande sätt. Intimitet och tillit 

är viktigare än beroendeskap och förhållandet kan när som helst lösas upp om det skulle visa 

sig hindra en utveckling hos någon av individerna.
56

   

Familj och äktenskap som institution existerar fortfarande men dess karaktär är något som 

fortfarande håller på att ändras dramatiskt. Vår syn på barn och vad de kan ge oss har också 

förändrats radikalt under modernismen och in i senmodernismen. Från att barn var en tillgång 

rent ekonomiskt har de i västvärlden snarare blivit till en ekonomisk börda och skaffandet av 

barn har mycket mer blivit ett medvetet beslut vilket styrs av känslomässiga behov.   

Giddens talar om tre områden som har kommit att ersätta de band som förr knöt ihop 

individernas privatliv vilka är: vänskapsförhållanden, sexuella förhållanden samt förhållanden 

mellan barn och deras föräldrar. Dessa förhållanden bygger på en tillfredsställande emotionell 

kommunikation eller förtrolighet och därmed håller samtliga tre områden som ovan nämnts på 

att närma sig det rena förhållandet.
57

 De mest betydelsefulla förändringar som pågår i världen 

är nämligen de som rör våra privatliv när det gäller relationer, sexualitet, äktenskap och familj 

där kärnfamiljen som norm redan har kommit att urholkats för att ge plats åt nya 

familjekonstellationer.
58

   

Giddens menar att det handlar om en revolution vilket också möter motstånd. Som alla andra 

trender i denna snabbt föränderliga värld vet vi människor inte riktigt vilka för- och nackdelar 

som vi slutligen kommer att finna. 
59
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Vårt resultat i relation till tidigare teori.  

  

Vår studie är av sociologiskt intresse då den ämnar lyfta fram det reflexiva projektet i 

senmoderniteten genom att belysa det viktiga livsvalet som är att inte skaffa egna barn. Att 

människan i det senmoderna livet har kommit till att skapa sina egna förutsättningar påverkar 

i stort våra privata relationer och valet av vilka relationer vi vill etablera. De frivilligt 

barnlösa i vår studie reflekterar mycket på varför man ska skaffa barn till den här världen och 

i synnerhet när de själva inte känner sig ha någon längtan efter barn. Att ha egna barn kan 

därmed ses som ett rent förhållande då det är byggt på vad det rent emotionellt kan ge oss 

som individer. Då barn inte längre är något som tryggar vår ekonomi och pension har 

barnfrågan kommit till att handla om något som man kan reflektera över med frågor som: vad 

kan ett barn ge mig och vad har jag att ge ett barn?  Detta leder till att vi står inför ett val om 

vi ska skaffa barn eller inte och den institutionella reflexiviteten har därmed nått så långt att 

den har kommit handla om det som förr sågs som det mest självklara med livet. Den 

urbäddning av sociala institutioner som Giddens talar om handlar om att man lyft ur 

interaktionen från det slutna rummet, vilket även har kommit att innefatta familjen. När våra 

respondenter talar om att det inte är barnen som ska ta hand om dem när de är gamla visar det 

på att de istället litar på expertsystemet, då det blir sjuk- samt åldringsvården som ska sörja 

för deras mående.  

  

Då människan har fått insyn och tillträde till expertutlåtanden har hon nu fått större kunskap 

och förståelse för hur viktigt det är för ett barn att få kärlek och omsorg samt hur illa de kan 

fara av skilsmässor. Detta är något som individerna i vår studie reflekterar mycket över och 

visar oro över hur individer utan föräldraförmågor kan komma att missköta sina barn. Att 

människan idag har ett val att skaffa barn eller inte gör att hon ställs inför vilka möjligheter 

och risker ett barn kan medföra. Giddens talar om äktenskapet som en fabricerad risk och vi 

menar att även barnalstring har kommit att bli det då människan idag genom kunskap är 

medveten om de risker hon själv utsätter världen för. Själva reflekterandet över risker och 

möjligheter som ett barn kan medföra är något som våra respondenter använder sig av även då 

de står inför ifrågasättandet från omgivningen angående deras val. Att utsätta barn för de 

oroligheter och problem som finns i samhället är något som de menar att fler människor borde 

tänka på innan de beslutar sig för att bli föräldrar. Något som våra respondenter också vill 

hävda är att fler borde fundera på hur de själva vill leva nu när vi inte längre måste leva efter 

gamla traditioner och normer som inte är behövliga för vår överlevnad. Allt för många, menar 

de, skaffar barn bara för att det är något man bara ska göra, helt utan reflektion på vad detta 

kommer att innebära för dem och för barnet.  

  

Den högt utvecklade tekniken har gjort så att vi inte behöver stå öga mot öga med den vi 

interagerar med och åtskiljandet av tid och rum har även sträckt sig till att röra själva 

reproducerandet. I och med fertilitetstekniken har valet om att skaffa barn vidgats till att röra 

fler grupper än heterosexuella som har en partner, vilket har gjort att frågan om att skaffa barn 

inte längre ses som något som kommer naturligt utan det ses snarare som ett reflexivt val.   
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Detta har i sin tur kommit att ändra familjenormen och i vår studie har det visat sig ha 

konsekvenser för de frivilligt barnlösa då man inte längre kan komma undan med påståenden 

som att man inte har hittat den rätta vilket leder till att de ständigt måste reflektera kring 

självet och vad de vill vara. Valmöjligheten som man ska ta ställning till gör att det blir viktigt 

att skapa sig en livsstil och med den en stark självidentitet som hjälper till att rättfärdiga samt 

försvara sitt beslut både för sig själv som för andra. Detta har hos våra respondenter visat sig 

genom hur viktigt det är för dem att själva få bestämma hur de vill bli benämnda då de 

föredrar begreppet barnfri före barnlös, något som är viktigt för deras identitet då själva 

begreppet fri handlar om vilka de har bestämt sig för att vara.   

  

Att vara en individ som är noga med att bestämma hur hon själv vill leva sitt liv och vara mån 

om sin frihet att kunna välja är något som kännetecknar den senmoderna människan och den 

frivilligt barnlösa individen kan därmed ses som någon som verkligen har anammat denna syn 

på livet och sig själv. En högst modern för att inte säga senmodern individ som kanske är den 

som visar vägen för hur framtiden mer kommer att se ut och kanske är det detta som gör att 

dessa individer ibland blir starkt ifrågasatta, för vad kommer hända med mänskligheten om 

fler tänker som dem? Att frivillig barnlöshet är en trend eller revolution som möter motstånd 

kan man också se genom sjukvårdens misstro och ifrågasättande av dem som önskar 

sterilisera sig.   

  

Det är som att man inte riktigt kan tro på att individerna som valt att inte skaffa barn noga har 

tänkt på konsekvenserna som följer med ett barnfritt liv, vilket inte kan vara längre bort från 

sanningen. I vår studie mötte vi individer med mycket tankar och reflektioner kring sitt 

livsval, där reflexiviteten både är till hjälp för dem själva inför sitt val men också som ett slags 

verktyg då man inför andra måste försvara sig. De hinder som de utsätts för i form av normer 

och ifrågasättande löser de därmed genom att visa en högst reflekterande förmåga kring sitt 

barnfria val, som visar hur valet är genomtänkt och ansvarsfullt.   

Att som frivilligt barnlös ses som en avvikare i ett samhälle där en familjenorm råder har 

bidragit till att hon blivit tvungen att forma sin identitet och därmed sina tankar efter den 

verklighet hon befinner sig. Genom den sociala interaktionen får vi etiketter på vilka vi är och 

för att förhålla oss till det måste vi reflektera över de sociala roller som vi blir tilldelade 

utifrån normer och värderingar. Att som exempel hellre vilja kallas för barnfri än barnlös 

tillhör ett sådant reflekterande som hjälper individen att själv bestämma sig för vem hon vill 

bli sedd som i interaktion med sin omgivning även om omgivningen till en början kan ha svårt 

att begripa det. Det handlar således om ett samspel där man som avvikare många gånger 

måste kämpa för att göra sin röst hörd, vilket de frivilligt barnlösa ses göra med hjälp av ett 

realistiskt reflekterande kring dem själva och livet.  

  

Vårt resultat i relation till tidigare forskning  

  

Vi kommer här att presentera likheter och skillnader i vår studie jämfört med tidigare 

forskning om frivillig barnlöshet. Efter en kort sammanfattning har vi samma slags 

temauppdelning som i tidigare avsnitt om tidigare forskning.  
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I den tidigare forskningen har man främst forskat om frivillig barnlöshet på heterosexuella 

kvinnor även om män har förekommit men då i mindre skala och med svagare presentation i 

resultatdelarna. Frågan om frivillig barnlöshet är orsakat av val eller omständigheter är något 

som tidigare forskning till största del har sysslat med. Studier om hur det som frivilligt barnlös 

upplever det att befinna sig i en rådande familjenorm är ringa, även om de finns. Den tidigare 

forskningen har dock kunnat påvisa att det kan vara svårt att navigera som frivilligt barnlös i 

ett barnvänligt samhälle. Då det finns en större acceptans i dagens samhälle till olika slags 

familje-konstellationer kan det vara lättare att leva som en frivilligt barnlös nu än för bara tio 

år sedan. Trots detta är det föräldraskap som är samhällsnormen, något som även vår studie 

visar, vilket kan orsaka somliga problem för dem som avviker. Den tidiga forskningen har 

även fokuserat på könsnormer vilket även vi kan se som ett viktigt och berörande ämne knutet 

till frivillig barnlöshet, då det visar sig beröra självets identitet. Det framkommer i vår studie 

att samtliga respondenter har liknande syn på samhällets normer och till skillnad från 

majoriteten av tidigare forskning berör vårt resultat flera grupper än heterosexuella kvinnor. 

Idag har frågan om att skaffa barn eller inte kommit att beröra alla då anledningar till varför 

man vill ha barn drastiskt har förändrats. Tidigare var det mest kvinnor som behövde navigera 

i den rådande normen men idag är det både män, kvinnor, homosexuella och bisexuella som 

ingår i den frivilligt barnlösa gruppen. Deras val har inte längre att göra med sexuell läggning 

eller kön utan det är en fråga som allt fler individer kan ta ställning till.    

  

Val eller omständigheter  

I tidigare forskning har det visat sig att inte skaffa barn kan bero på val eller omständigheter. 

Vi har i vår studie inte sett något som pekar mot omständigheter utan det är ett högst 

reflekterande och aktivt val. Tidigare studier menar också att problem som är knutna till valet 

är kopplat till könsnormer och identifikation då det finns förväntningar på att speciellt kvinnor 

borde ha en barnlängtan. Vår studie har inte fokuserat på sådana skillnader då valet inte är 

bundet till kön, sexuell läggning eller civiltillstånd. I Tomczaks studie bl. a. beror det barnlösa 

valet på att kvinnor hellre väljer att satsa på karriär eller förhållanden, vilket vi inte har 

upptäckt att fallet är i vår studie.
60

 Däremot är likheten med hennes studie stor då valet 

handlar om viljan att bevara sin fria livsstil, något som visade sig vara viktigt för våra 

respondenter. Att våra respondenter är så reflexiva i sitt val beror också just på att det är ett 

val. När det beror på omständigheter, som att ”det bara blev så” eller att man inte har träffat 

den rätte, har ingen av våra respondenter angivit det som skäl bakom sitt beslut.   

  

De har däremot reflekterat samt vägt för och nackdelar mot varandra för att komma fram till 

att egna barn inte är något som passar dem. Just detta reflekterande kanske gör att de ser mer 

hinder än andra när det gäller att skaffa barn eftersom flertalet av våra respondenter resonerar 

kring vad det skulle bekosta deras fria liv om de skulle få barn. Connidis och McMullin menar 

i sin studie att de frivilligt barnlösa som ser föräldraskapet som en del i den sociala normen 
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hellre vill se sitt val som omständigheter än ett val de aktivt har gjort.
61

 Vi kan inte se det i 

vårt resultat då alla har insikt om att de är avvikare från den rådande familjenormen men trots 

det ändå har gjort ett aktivt val.  

Brott mot sociala normer  

I tidigare studier har det visat sig att frivilligt barnlösa upplever normer i samhället som menar 

att man inte blir vuxen förrän man får barn. Något som också visar sig är att omgivningen 

upplever att frivilligt barnlösa inte bidrar med något till samhället samt att dessa individer 

måste känna att de saknar något. Detta kunde även vi se i vårt resultat då våra respondenter 

upplever att de blir ifrågasatta pga. de rådande normer som finns.  Vi kunde även se att detta 

inte endast var något som berörde kvinnor då det gäller samtliga av våra respondenter oavsett 

kön. Tomczak menar att de barnfria valet är en könsfråga då kvinnor som är frivilligt barnlösa 

inte ses som riktiga kvinnor.
62

 Kvinnorna i vår studie pratar också om normer och 

förväntningar men då mer om familjenormen än könsnormen.  

Precis som i Fjells studie ser våra respondenter valet som genomtänkt samt att det är viktigt 

att avvika från normen om den inte kan tillföra något.
63

 Det vi upptäckte som gemensamt hos 

våra respondenter är att de stöter på hinder och ifrågasättande pga. rådande normer. Flertalet 

har blivit ifrågasatta av omgivningen såsom arbetsgivare, sjukvård samt släkt och bekanta 

vilket särskilt sker vid den åldern då rådande normer menar att det är dags att skaffa barn. När 

det gäller arbetslivet har vår studie i likhet med tidigare forskning visat att många av de 

frivilligt barnlösa upplever det som att omgivningen inte ser dem som människor med ett 

viktigt privatliv då kollegor och chefer antyder att de kan väl kan ställa upp att arbeta under 

förhållanden som barnfamiljer inte kan. Helger och andra röda dagar är något som därmed 

enbart är till gagn för dem som har barn, vilket gör att de frivilligt barnlösa är några som kan 

ses vara utanför dessa tillställningar.    

Definition av begreppet  

Våra respondenter är tydliga med att det är viktigt hur man blir benämnd och därmed hur man 

bli identifierad, där frivilligt barnlös syftar till att något saknas medan barnfri istället handlar 

om att man gjort ett frivilligt samt medvetet val. Tidigare forskning visar att frivillig 

barnlöshet är något som kan uppfattas som en avvikelse vilket även upplevs hos våra 

respondenter, vilka därför vill bli kallade för barnfria eller frivilligt barnfria även om det är en 

tautologi. Ett annat problem som man kommit fram till i tidigare forskning är att man inte kan 

definiera motsatsen till begreppet ofrivillig barnlöshet. Problemet med begreppet frivilligt 

barnlös är att ordet barnlös medför en definition som innebär att man antas sakna något.   

Detta är något som visat sig vara viktigt för flertalet av våra respondenter att förändra och  
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även för respondenterna i tidigare svensk forskningen om området.
64

                                                   

Att det är viktigt hur man som människa i sina val blir definierad har tydligt visat sig i vår 

studie, då det är ett ämne som flertalet av våra respondenter har visat sig intresserade av att 

resonera kring, t.o.m. innan den faktiska intervjun har satts igång.  

Kroppens språk  

I likhet med tidigare studier talar flera av våra respondenter om en naturlig, självklar och inre 

känsla av att inte vilja ha barn. Det saknas en s.k. biologisk längtan att reproducera sig.
65

 När 

de överväger alternativ är det oftast pga. yttre påtryckningar och inte något som kommer från 

en inre längtan. Trots att dessa individer känner en avsaknad av en inre eller biologisk drift till 

att skaffa barn vill kvinnorna i vår studie inte svika sin kropp genom att sterilisera sig och Dr 

Morisons menar utifrån sin studie att detta med att inte skaffa egna barn är en naturlig del av 

en viss personlighet, där vissa människor är i avsaknad av en så kallad reproducerande drift.
66

 

Det framkommer också i vår studie, då det finns något naturligt och självklart med valet av att 

inte skaffa barn där kroppen inte har gett några tydliga signaler. Trots det är valet noga 

övervägt och det beroende på de sociala normerna. I tidigare forskning har respondenter valt 

bort alternativet att sterilisera sig då de inte velat svika kroppen men det flesta studier har bara 

berört heterosexuella kvinnor. I vår studie däremot hade alla män utom en valt att sterilisera 

sig. Att kvinnorna valt bort alternativet sterilisering är något vi ställer oss undrande inför 

samtidigt som vi vet att ingreppet är mer problematiskt för kvinnor där abort kan ses som en 

alternativ lösning, vilket även framkom hos respondenter i vår studie.  

Sammanfattningsvis har mycket av den tidigare forskningen, både nationell som internationell 

blivit bekräftat genom vår studie men det har hänt saker kring frivillig barnlöshet som det inte 

har forskats vidare om. Frivillig barnlöshet har numera med varken kön, sexuell läggning eller  

civiltillstånd att göra vilket betyder att det inte längre enbart rör den heterosexuella 

tvåsamheten. I likhet med tidigare studie har våra respondenter resonerat kring om deras 

barnfrihet beror på val eller omständigheter, där samtliga anser att det är ett aktivt val. Oavsett 

om beslutet växt fram eller varit bestämt i tidig ålder är alla överens om att de har argument 

för sitt val och de reflekterar över det. De likheter som vi även upptäckt genom vår studie är 

att samtliga av våra respondenter upplever en rådande norm i samhället när det gäller 

föräldraskap och familj, där de säger sig stöta på olika hinder gällande sitt livsval.   

Tidigare studier har pratat om dessa normer och framför allt den pronatalistiska normen som 

handlar att alla bör och ska ha en barnlängtan.
67

 Detta har också visat sig i vår studie men med 

en reflekterande insikt i att det är helt okej att inte ha det  
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Metodologisk reflektion  

Inom all vetenskaplig forskning ställs man som undersökare inför olika metodologiska 

dilemman. Grundad teori har på så sätt även den sina begränsningar och framförallt kan den 

spreta något då grundupphovsmännen delar olika uppfattningar om vad som bör vara specifikt 

för metoden. Vidare används grundad teori av många forskare med olika åsikter och 

uppfattningar om hur metoden bäst bör tillämpas.
68

 Då vi har utgått från Glasers modell har vi 

försökt att hålla oss inom den så gott det går men med vissa undantag som t.ex. tiden, vilken 

är knapp som student, där Glaser säger att en grundad teori kan ta flera månader för att kunna 

nå teoretisk mättnad i alla faser.
69

 Vidare argumentera Glaser för att man inte ska spela in de 

personer man intervjuar då han menar att det man skriver ner är det som är relevant. Han 

menar också att det område man ämnar undersöka är under ständig förändring, vilket betyder 

att genererandet av en teori kan försvåras om man är tvungen att stå fast vid inspelad data.
70

 

Vi valde dock att både spela in våra intervjuer och anteckna då vi ville försäkra oss om att inte 

missa något som kunde vara relevant för att kunna grunda en teori då vi som studenter inte har 

någon större erfarenhet av att intervjua och därför var rädda för att missa något av relevans. 

Eftersom insamling av data, dataanalys och urval sker parallellt under studiens gång betyder 

det att tiden kan bli knapp då man arbetar med mycket material samtidigt. Som student har 

man begränsad tid på sig, vilket kan utgöra en forcering av data. Trots detta anser vi att vi 

lyckats bra då vi varit noggranna med att skriva memos rörande ämnet så fort vi fick tankar 

och insikter. Vidare menar Glaser att allt är data där det inte finns några gränser för vad data 

kan bestå av eller hur man samlar in den. Framförallt menar Glaser att man i den öppna fasen 

kan använda sig av olika sorters källor så som brev, tidskrifter, skönlitteratur samt annan 

media.
71 

 Att vi bara har valt att använda oss av en artikelserie förutom intervjuer är för att vi 

vill få en djupare förståelse av individens upplevelse genom förstahandsdata och inte en 

konstruerad sådan. Glaser betonar att man ska inleda sin forskningsprocess så 

förutsättningslöst som möjligt vilket betyder att det kan uppstå ett dilemma om man har för 

mycket förförståelse för det område man ämnar undersöka.
72

 Då vi som studenter var tvungna 

att redovisa tidigare forskning innan vi påbörjat vår insamling av data stod vi inför ett 

dilemma gällande vår förförståelse. Vi märkte således att detta påverkade oss något, vilket 

gjorde att vi lade det åt sidan för att sedan ta upp det igen efter vårt insamlade av data.   

  

  

  

Syftet besvarat?  

  

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet frivilligt barnlösa i en svensk kontext.  

Baserat på grundad teori sätter studien fokus på de frivilligt barnlösas egen upplevelse knutna 
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till sitt livsval, detta för att få en fördjupad förståelse gällande fenomenet. Vi anser att vi har 

lyckats med vår uppgift, då vi har fångat de frivilligt barnlösas egna upplevelser kring sitt 

livsval samt hur dessa individer hantera och bearbetar eventuella hinder som är relaterade till 

det barnfria valet. Med hjälp av grundad teori som metod har vi kunnat beskriva en domän 

som frivillig barnlöshet samt vilka fenomen som är gemensamma för denna grupp av 

människor. Resultatet visar att det gemensamma hos individerna i vår studie är att de 

utvecklat ett synnerligen reflexivt förhållningssätt i relation till de sociala normer som det 

svenska samhället är byggt på.  

En grundad teori måste vara relevant, fungera samt kunna modifieras.
73

 Att vår teori har 

relevans kan vi påstå då vi beskriver det som är viktigast för de individer som ingår i teorin, 

genom att problemställningar samt andra processer har framkommit av sig själv ur insamlad 

data och inte är baserad på tidigare teorier eller förutbestämda idéer om vad frivillig 

barnlöshet handlar om. För att en teori ska fungera måste det var tydligt hur den uppkommit 

ur data vilket skett då det går att se en tydlig relation mellan data och teori i vår modell. 

Slutligen måste en grundad teori kunna modifieras under studiens gång vilket vår 

undersökning har gjort då teorin har skapats efter insamlad data.  

  

Avslutande diskussion  

  

De funderingar som bl.a. har funnits, hos omgivningen då vi berättat om vår undersökning, är 

huruvida dessa individer kan vara säkra på hur de vet vad de kommer att känna när de får ett 

barn, då det är en kärlek man aldrig kan förstå innan den inträffar. Säkert är det så men frågan 

kvarstår varför det ändå finns de som skaffar barn och de som låter bli då ingen vet vad det 

innebär för en slags kärlek det handlar om innan man fått barn. En annan kritik som även 

tidigare forskning fått är att hur man kan vara säker på att man inte ska få barn om man inte 

steriliserat sig. Vi menar dock att trots frånvaron av sterilisering hos några av våra 

respondenter måste vi lita på deras ord och vad skulle man överhuvudtaget kunna forska om 

ifall man bara kunde undersöka det som icke är föränderligt?  Dock kan vi påstå att de flesta 

av våra respondenter är ytterst säkra i sitt val och kommer så att vara framtiden då flera är 

steriliserade och flera har gått över den fertila åldern.  

  

Framtida forskning  

  

Det vi kommit fram till är att framtida forskning borde vidga sitt urval till att handla om fler 

än heterosexuella kvinnor när de handlar om ämnen som att bilda familj med barn. Framtida 

forskning borde därmed se frivillig barnlöshet som en fråga som berör alla oavsett kön eller 

sexuell läggning. Att frivillig barnlöshet är ett område som kommer växa är något som 

tidigare forskning visat genom siffror på att antalet barnafödslar minskar i västvärlden. Något 

vi också har blivit nyfikna på att veta mer om under studiens gång är orsakerna bakom varför 

enbart männen i vår studie har valt att sterilisera sig där det hos kvinnorna endast har sträckt 

sig till tanken. Det kan naturligtvis finnas olika individuella förklaringar till detta men frågan 

återstår varför männen tycks ha ett större behov av att bevisa sitt val som oåterkalleligt.  
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”I ett samhälle där normen är att skaffa barn, så är den som väljer ensamheten 

en medveten person som faktiskt väljer något utifrån sig själv och ordet  

”ensam” betyder inte ”ensam” i min värld utan det betyder fri från 

distraktion”.(citat från okänd ur gruppen barnfri)  

  


