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Sammanfattning 
 

Titel: ”Hur kan man inte vilja ha barn?”- En kvalitativ studie av kvinnor och män som väljer 

att inte ha barn. 

Författare: Annika Einarsson och Isabel Hestergård. 

Nyckelord: Att inte ha barn, barnfrihet, heteronormativitet, stämpling, avvikande, 

pronatalism, normer, stigma. 

 

Denna studie genomfördes 25 mars till 27 maj 2013 på C-nivå vid Södertörns Högskola.  I 

studien studeras tre svenska kvinnor och fyra svenska män som väljer att inte ha barn. De 

övergripande frågeställningarna är: Hur beskriver kvinnor och män sitt val att inte ha barn? 

Hur bemöts de som väljer att inte ha barn av omgivningen? Hur svarar de som väljer att inte 

ha barn på bemötandet från omgivningen?  

Studien är kvalitativ där grundliga personliga intervjuer genomfördes. För analys av 

intervjumaterial valdes teorier om heteronormativitet, stämpling samt stigmatisering. Studiens 

resultat visar att kvinnor och män som väljer att inte ha barn, i olika grad beroende på 

sammanhang, blir ifrågasatta och får möta negativa reaktioner från omgivningen. Det är under 

en viss tidsperiod i livet som pressen från omgivningen på att ha barn är som starkast. 

Personer som väljer att inte ha barn blir positionerade som avvikande i samhället samtidigt 

som deras avvikande position osynliggörs då de inte tas på allvar och anses av omgivningen 

vara öppna för övertalningsförsök. Nämnvärd skillnad mellan kvinnor och män har inte 

kunnat urskiljas efter analys av studiens intervjumaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Title: ”How can you not want to have children?” - A qualitative study on women and men 

who choose not to have children. 

Authors: Annika Einarsson och Isabel Hestergård. 

Keywords: not to have children, childfree, heteronormativity, labeling, deviance, 

pronatalism, norms, stigma. 

 

This study was conducted March 25 to May 27, 2013 at C-level on Södertörn University. The 

study examined three Swedish women and four Swedish men who choose not to have 

children. The main questions of the study are: How do women and men who choose not to 

have children describe their choice? How do others react to their choice? How do they 

respond to the reactions from others? 

The study is qualitative, personal interviews were carried out. For analysis of the interview 

material theories on heteronormativity, labeling and stigma was selected. The results of this 

study show that women and men who choose not to have children, in varying degrees 

depending on the context, are questioned and face negative reactions from the community. 

There is a certain period in life when the pressure of the environment is the greatest. People 

who choose not to have children are labeled as deviants in society, at the same time their 

deviant position is made invisible when they are not taken seriously and considered, by the 

environment, to be open to persuasion. Significant difference between women and men has 

not been distinguished in the study interview material. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Under studiens inledningsfas blev vi ombedda att berätta om vår egen ställning till frågan 

kring att ha barn: ”Varför ska du skriva om detta, vill inte du ha barn?” Reaktionerna har varit 

många och starka, vilket visar att ämnet väcker mycket känslor. Dessa reaktioner och känslor 

har bidragit till livliga diskussioner, vi vill därför passa på att tacka de personer i vår 

omgivning som på ett eller annat sätt diskuterat ämnet och utmanat oss till att tänka i nya 

banor. Tack till er som ifrågasatt ämnets relevans och existens, ni har visat genom ert 

ifrågasättande att ämnet behöver lyftas.  

Ett varmt tack till Er som ställde upp på intervjuer för den här studien, utan Er hade den inte 

varit möjlig att genomföra. Vi vill innerligt tacka vår handledare Dina Avrahami som med 

stort engagemang har gett värdefull kritik samt hjälpt oss att utvecklas som skribenter. Tack 

till er som under studiens gång har korrekturläst och med kritiskt öga gett feedback på texten. 

Sist men inte minst, vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, där vi med våra olika 

förmågor och erfarenheter kompletterat varandra väl. 

Annika Einarsson och Isabel Hestergård. 

Stockholm 27 maj 2013. 
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Kapitel 1- Inledning 
 

”Allt handlar om att barn är fantastiska, de kommer att göra oss lyckliga. Att få 

barn är att göra sin medborgerliga plikt. Det tycker jag är skrämmande.” 

(Corinne Maier, Svenska Dagbladet 17/5 2008) 

Valet att ha barn är något som majoriteten av människor någon gång tar ställning till på ett 

eller annat sätt. Det finns en utbredd syn i samhället kring att alla bör ha barn eller åtminstone 

vilja ha barn, sällan talas det om dem som i motsats till detta inte vill ha barn. Ursprunget till 

den här studien kom av att en av författarna själv väljer att inte ha barn. När studiens tema, 

kvinnor och män som väljer att inte ha barn, presenterats för vänner och bekanta har temat 

bemötts av starka reaktioner. Exempelvis har omgivningen visat förvåning över hur någon 

kan välja att inte ha barn. Vi anser att temat är högst relevant för det sociala arbetet, 

framförallt i det personliga mötet med klienter, då det är värdefullt för socialarbetaren att 

kunna sätt sig in i andras livsvärldar och ha en medvetenhet om att det finns alternativa 

livsstilar. Inom det sociala arbetets profession ser vi det som önskvärt att kunna ifrågasätta 

normer och främja olika levnadsalternativ. Vår förhoppning med studien är att bidra med 

kunskapen inom området som förhoppningsvis även kan leda till ökad respekt ifrån 

omgivningen. 

 

1.1 Bakgrund  

 

I och med att preventivmedel har blivit säkrare, utbildningsnivån har ökat, 

förvärvsarbetsnormen och individualismen har växt sig starkare i Sverige, är beslutet att ha 

barn inte längre lika självklart som det tidigare varit. Att ha barn har blivit en fråga om 

eftertanke och planering snarare än något som anses vara naturligt (Roman och Peterson 

2011:47).  

År 2009 uppskattades det vara cirka fem procent av kvinnor under 34 år och män under 36 år 

som inte vill ha barn, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 2009:18). Statistiska Centralbyrån 

anger att siffrorna kan vara missvisande eftersom det kan antas att svarfrekvensen från de som 

inte vill ha barn är lägre än från dem som vill ha barn. En överskattning av antalet personer 

som uppger att de inte vill ha barn är också möjlig, av den orsaken att de yngre som svarat på 
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enkäten kan komma att ändra sig om några år (SCB 2009:18). Författarna till Statistiska 

Centralbyråns rapport (2009) tänker sig att de som väljer att inte ha barn i Sverige sannolikt 

kommer öka i framtiden eftersom det finns flera alternativa livsval i dagens samhälle, och en 

större acceptans för dem som väljer att inte ha barn. Dock har ingen forskning funnits som 

stödjer detta (ibid:12).  

Trots att det idag kan tyckas finnas flera alternativa livsval har den nya 

reproduktionsteknologin gjort det möjligt för fler att få barn, färre kan därför hänvisa till 

ofrivillig barnlöshet. Något som Tove Ingeborg Fjells forskning (2008) uppmärksammat, där 

hon har jämfört norska kvinnor från två olika generationer som valt att inte ha barn. Av 

resultatet framgår det att reaktionerna från omgivningen har förändrats över tiden. Den äldre 

generationens kvinnor upplevde sig inte lika ifrågasatta jämfört med den yngre generationens 

kvinnor, vilket kan förklaras genom den nya reproduktionsteknologin som ökar möjligheten 

för den nya generationen barnlösa att få barn (ibid:100-101). I Rosemary Gillespies (2000) 

forskning framgår det att pressen på att ha barn och den nedsättande attityden mot kvinnor 

som valt att inte ha barn kvarstår, trots att kvinnor upplever en ökad autonomi i det moderna 

samhället (ibid:231). 

 

Den övervägande delen av forskningen som berör personer som valt att inte ha barn är 

genomförd med ett kvinnligt perspektiv, därför studeras både kvinnor och män i den här 

studien. Detta leder oss vidare in på problemformulering samt syfte och frågeställningar. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vi har uppmärksammat att svensk forskning inom temat är sparsam, vilket kan tydas som att 

personer som väljer att inte ha barn är osynliga i det svenska samhället. När temat för studien, 

som behandlar kvinnor och män som väljer att inte ha barn, presenterats har det bemötts av 

ifrågasättande attityder kring huruvida detta är ett problem eller ens värt att undersökas.  

Ifrågasättandet av kvinnors och mäns val att inte ha barn är en mekanism som kan osynliggöra 

deras livsval, vilket leder oss in på studiens syfte. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med studien är att studera kvinnor och män i Sverige som väljer att 

inte ha barn. Ambitionen är att synliggöra situationen för dem och skapa en större kunskap 

om deras subjektiva upplevelser av hur de blir bemötta av omgivningen. Samt studera hur de 

förhåller sig till de rådande normerna i samhället genom att undersöka hur de svarar på 

omgivningens reaktioner. Vi vill genom denna studie öka förståelsen för personer som väljer 

att inte ha barn. Syftet kommer att besvaras genom tre frågeställningar som är centrala för 

studien. 

- Hur beskriver kvinnor och män sitt val att inte ha barn? 

- Hur upplever kvinnor och män som väljer att inte ha barn att de blir bemötta av 

omgivningen? 

- Hur svarar kvinnor och män, som väljer att inte ha barn, på bemötandet från 

omgivningen?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

I studien har vi valt att avgränsa oss till att studera kvinnor och män som väljer att inte ha barn 

och som är öppna med sitt val. Avgränsningar av antal informanter behövde göras för att 

bemästra och bearbeta det insamlade intervjumaterialet, tre kvinnor och fyra män 

intervjuades. Vidare avgränsningar kom naturligt när vi sökte frivilliga informanter som 

kunde tänka sig bli intervjuade. Informanterna tog själva kontakt med oss vilket påverkade 

urvalet i form av att personer som känner att de har något att bidra med och som gärna 

diskuterar ämnet ställde upp. Hur kommer det sig att vi endast studerar svenska kvinnor och 

män? Det beror på att det endast var svenska personer som kontaktade oss efter 

annonseringen. En tanke som slog oss var att det kan bero på att språkliga barriärer kan 

avskräcka personer från att inleda kontakt på det sättet som studiens informanter gjorde. 

Studiens informanter är även en avgränsad homogengrupp i form av etnicitet och klass.  

 I intervjuguiden (Se bilaga D) avgränsade vi oss till att ta upp frågor kring två teman, den 

subjektiva upplevelsen kring omgivningens bemötande, samt motiven till att inte ha barn. 
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Tidigare forskning har avgränsats genom att sålla bort material och endast använda det som 

varit centralt för studiens tre frågeställningar. Avgränsningar till tre teoretiska begrepp har 

gjorts, heteronorm, stämpling och stigma. 

 

1.5 Disposition och ansvarsfördelning 

 

Studiens disposition består av tio kapitel. Inledningskapitlet innehåller inledning, bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt disposition. Andra kapitlet 

beskriver metod och tillvägagångssätt. Därefter kommer kapitel tre där studiens centrala 

begrepp presenteras. I kapitel fyra presenteras tidigare forskning som tematiskt följer studiens 

frågeställningar. Kapitel fem innehåller teoretiska begrepp och en ordlista som tydliggör 

centrala begrepp. Kapitel sex ges en presentation av studiens informanter. I kapitel sju, åtta 

och nio redovisas och analyseras studiens resultat, dessa kapitel består av teman baserade på 

studiens frågeställningar. Slutligen består kapitel tio av en sammanfattande diskussion.  

Den här studien är ett resultat av samarbete, det innebär att syfte och frågeställningar samt 

intervjuguide skapades av båda författarna genom ett samförstånd som uppnåddes genom 

bearbetning och diskussion. Båda var delaktiga i valet av teorier samt tidigare forskning. 

Arbetet med intervjuerna delades upp genom att transkribera tre intervjuer var, vi var dock 

båda närvarande och aktiva vid samtliga intervjuer. I början arbetade vi på varsitt håll med 

teori, tidigare forskning samt metodologi. Därefter sammanfogades texterna och allt material 

kontrollerades för att undvika språkskillnader. Vi diskuterade även formuleringar och uttryck 

för att garantera en enhetligt utförd text. Analys- och resultatkapitlen och slutdiskussion 

skapades och bearbetades gemensamt. Därmed står båda författarna bakom varje del av 

studien. 

Detta kapitel har gett en ingång till studiens ämne. Nästkommande kapitel behandlar studiens 

metodval och tillvägagångssätt för att bäst uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. 
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Kapitel 2- Metod 
 

I kapitlet kommer vald forskningsansats motiveras, vidare diskuteras vår forskarposition i 

studien, därtill beskrivs studiens validitet och reliabilitet. Tillvägagångssättet i 

studieprocessen kommer att beskrivas genom presentation av urval, insamling av data samt 

slutligen etiska ställningstaganden. 

2.1 Metodologi 

 

Studien har en kvalitativ ansats, då en del av syftet är att beskriva subjektiva upplevelser av 

hur personer som väljer att inte har barn upplever bemötandet från omgivningen. Enligt Sam 

Larsson (2005a) innebär kvalitativ metod att individerna som studeras inte reduceras till 

”variabler”, som sker i kvantitativ metod. Individerna studeras ur ett helhetsperspektiv och 

forskaren försöker, genom individens egna ord och beskrivningar, att uppnå kunskap om 

deras subjektiva upplevelser (ibid:92). Magnus Öhlander (2011b) menar att målet med 

kvalitativa studier är att få ett så innehållsrikt material som möjligt, informanterna väljs ut 

utifrån vad de kan bidra med inom områdesvalet (ibid:30). Med anledning av detta valde vi att 

besvara studiens frågeställningar genom grundliga personliga intervjuer som kan ge 

information om informanternas verklighet.  

Jan Trost (2010) förklarar att en kvalitativ studie är önskvärd om frågeställningen handlar om 

att finna mönster och försöka förstå. Dock finns det nackdelar med kvalitativ metod då de 

bygger på ett begränsat urval och inte kan ses som representativa för befolkningen statistiskt 

sett (ibid:32,34). Vi är medvetna om begränsningarna vad gäller att kunna generalisera 

resultaten till resten av befolkningen och det är heller inte vår ambition med denna studie.   

2.2 Intervjumetod 

 

Halvstrukturerade intervjuer innebär enligt Trost (2010) att intervjun i sig är strukturerad men 

att frågorna är öppna, det vill säga utan svarsalternativ (ibid:42). Skälet till att 

halvstrukturerade intervjuer valdes var att vi ville jämföra informanternas svar med varandra 

samtidigt som vi ville få det personliga perspektivet i samtalet. Därför användes en 

intervjuguide (Se bilaga D) med vars hjälp vi ställde samma frågor till samtliga informanter. 

Dock kom frågorna inte alltid i samma ordning under intervjuerna på grund av att det hade 
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stört det naturliga flödet i samtalet. Enligt Trost (2010) finns det både för- och nackdelar med 

att använda ljudupptagare. Fördelarna är att forskaren kan lyssna till tonfall och ordval 

flertalet gånger efteråt och att intervjun ordagrant kan skrivas ut. Därtill slipper forskaren göra 

anteckningar och kan helt fokusera på samtalet med informanten. Dock är metoden 

tidskrävande och detaljer som mimik och gester går förlorade. En del människor vill heller 

inte bli inspelade och det måste alltid accepteras (ibid:74-75). Vi ansåg dock att fördelarna 

övervägde nackdelarna och valde att använda ljudupptagning via diktafon, efter att 

informanten gett samtycke till detta. 

 

2.3 Metod för analys av intervjumaterial  

 

För analys av intervjumaterialet har vi valt att tematisera intervjuerna efter att de 

transkriberats och skrivits ut i textform. Analys av intervjumaterialet görs med ett 

hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att fokus läggs på att få en förståelse av textens 

mening. Tolkningen av en texts mening sker genom en process där olika delar i texten formas 

om till en ny förståelse av helhetens mening (Kvale 1997, se Larsson 2005a:93). Det finns 

inga tydliga och enhetliga regler för hur en kvalitativ analys ska genomföras. En viktig del av 

kvalitativ forskning är dock att fokusera analysen på några specifika teman kopplade till syfte 

och problemställningar (Patton 1990, se Larsson 2005a:107). Enligt Magnus Öhlander 

(2011a) innebär kvalitativ analys att undersöka vilka grundläggande delar ett fenomen är 

uppbyggt av. Detta kan beskrivas som att materialet tas isär för att sedan plockas ihop igen till 

en ny helhet. Den nya helheten som analysen visar säger något som inte redan från början var 

uppenbart i materialet. Kärnan i analysen är att identifiera återkommande drag och 

systematiserande beskrivningar av hur dessa grundläggande drag relaterar till varandra. När 

textmaterialet bryts ner och sorteras i teman kan mönster urskiljas och möjlighet till att göra 

tolkningar som inte var uppenbara från början. Det är viktigt att lära känna sin text genom att 

upprepande gånger läsa den för att få god kännedom om dess innehåll (ibid:273-275).    

Håkan Jönson (2010) menar att kodning av det insamlade materialet har till uppgift att 

synliggöra mönster och relationer (ibid:59). För att möjliggöra en kodning har det 

transkriberade och utskrivna intervjumaterialet flertalet gånger gåtts genom, både enskilt och 

tillsammans, för att därigenom hitta mönster och samband. Efter det användes märkpennor för 

att färgkoda tematiskt utifrån olika teman. Genom kodningen skapades möjligheten att 
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urskilja teman om sådant som informanterna har gemensamt, men även sådant som är unikt 

och skiljer dem åt. Studiens analys präglas av ett abduktivt tillvägagångssätt vilket enligt 

Larsson (2005b) innebär en växling mellan teori och empiriskt material vilka påverkar 

varandra (ibid:23). Denna växelverkan innebär att de tre temakapitlen kopplar samman 

studiens intervjumaterial med tidigare forskning och teoretiska begrepp, för att skapa 

förståelse och sammanhang och därmed kunna besvara frågeställningarna och uppnå studiens 

syfte. Teman som varit centrala vid kodningen av materialet och som kommer att utgöra tre 

temakapitel för analys och resultat är: 

1. Valet att inte ha barn. 

2. Omgivningens bemötande 

3. Svar på omgivningens bemötande 

 

2.4 Studiens validitet och reliabilitet 

 

I kvantitativa studier innebär validiteten att forskaren verkligen studerar vad denne avser att 

studera, har bra mätinstrument och är noggrann vid mätningen. Den kvalitativa metoden söker 

efter att tolka och förstå livsvärlden samt att upptäcka företeelser. I en kvalitativ studie 

omfattar validiteten snarare hela forskningsprocessen. Vid datainsamlingen innebär 

validiteten att forskaren lyckas göra en trovärdig tolkning av informantens livsvärld genom 

det underlag som har samlats in (Patel och Davidsson 2003:102-103). Trost (2010) beskriver 

att reliabilitet inom kvalitativa studier handlar om huruvida intervjumaterialet är insamlat på 

ett, för studien, seriöst och relevant sätt. En hög reliabilitet innebär att mätningen ska ge 

samma resultat vid en ny mätning med samma förutsättningar. Forskaren måste kunna visa för 

läsaren att data och analys är trovärdiga. Han menar även att en reflektion kring etiska 

aspekter är av vikt för reliabiliteten (ibid:131-134).  

Vi har i studien haft ambitionen att finna informanter som är “säkra” på sitt val att inte ha 

barn, eftersom studiens validitet kan komma att påverkas om det visar sig att informanterna är 

osäkra på om de vill ha barn eller inte. Dock är majoriteten av informanterna i vår studie 

antingen steriliserade, redan i en steriliseringsprocess eller har starkt övervägt en sterilisering, 

dessa villkor stärker studiens validitet. För att stärka studiens reliabilitet kommer vi att 

ingående beskriva forskarposition, tillvägagångssätt samt etiska hänsynstaganden. 
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2.5 Forskarposition 

 

Som det beskrivits tidigare är syftet med studien att studera kvinnor och män som väljer att 

inte ha barn och deras subjektiva upplevelser av omgivningens bemötande. En av författarna 

till studien är själv en person som väljer att inte ha barn. Därför kommer detta avsnitt att 

diskutera forskarpositionens betydelse utifrån Robert K. Mertons (1972) begrepp ”insiders” 

och ”outsiders”. 

Merton (1972) menar att det finns två doktriner inom forskning: ”insiders” och ”outsiders”. 

Skillnaden mellan dessa är att ”insidern” har tillgång till kunskap om sin egen grupp medan 

”outsidern” är utesluten från den kunskapen (ibid:12).  Merton beskriver att insiderdoktrinen 

menar att man måste vara en del av gruppen för att förstå gruppen och att ”insidern” har 

privilegierad tillgång till kunskapen om gruppen. Insiderdoktrinen menar även att ”outsidern” 

har en strukturellt frambringad oförmåga att förstå främmande grupper, kulturer och 

samhällen (ibid:15). Kritik riktas av Merton mot insiderdoktrinen, då han menar att den har 

fel i sitt sätt att anta att privilegierad tillgång till kunskap samt social position helt bestämmer 

intellektuella perspektiv. Han beskriver att insiderdoktrinen är statisk och saknar en 

individuell variation som sträcker sig utanför den egna gruppen. Den individuella variationen 

är viktig för att skapa nya och fruktsamma idéer, vilket då insiderdoktrinen går miste om 

(ibid:26,28). Merton förklarar vidare att både ”insiders” och ”outsiders” har en tendens att 

blunda för idéer och information som skiljer sig från deras egna uppfattningar (ibid:40).  

Då en av författarna till denna studie själv väljer att inte ha barn faller hon inom kategorin 

som Merton (1972) benämner som ”insider”. Vilket kan ha påverkat författarens förmåga att 

förhålla sig objektiv till informanternas utsagor. Den andra författaren tillhör inte gruppen och 

är således en ”outsider”. Detta skapade en oro hos författaren att informanterna skulle tro att 

de blev dömda eller ifrågasatta om hennes outsiderposition uppdagades. Dock har vi båda 

försökt att ha ett öppet sinnelag för att undvika att blunda för idéer och information som 

skiljer sig från våra egna uppfattningar.  
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2.6 Tillvägagångssätt  

 

Arbetet startade med att leta efter lämpliga informanter som kunde tänkas bli intervjuade 

inom kort tidsram, därför valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2010) innebär 

bekvämlighetsurval att ta vad man finner till exempel genom annonsering. Dock finns en 

nackdel med detta eftersom man kan få personer som är säregna i vissa aspekter (ibid:140). Vi 

utförde ett bekvämlighetsurval genom att annonsera (Se bilaga A) på fyra internetforum. Vi 

fick enbart svar från personer aktiva på ett forum, som består av cirka 200 medlemmar. 

Forumet är en plattform för personer som väljer att inte ha barn, där de kan diskutera om sitt 

val, stötta varandra och finna likasinnade människor. Detta innebär att vi genom 

annonseringen enbart nått de personer som har tillgång till internet och som är aktiva på 

forumet. I annonsen skrev vi att informanter över 30 år söktes, ett antal personer yngre än 30 

år visade intresse att medverka. På grund av svårigheter att finna tillräckligt många 

informanter blev åldern på urvalet yngre än önskat, då vi valde att ha med även de två 

informanter som inte var över 30 år. Flera av de män som visade intresse efter annonseringen 

bodde på mindre orter med ett avstånd till författarnas hemvist som medförde att vi var 

tvungna att välja bort dem. Vi fick genom annonseringen tag på fem informanter. Den sjätte 

informanten anmälde intresse efter att ha hört talas om studien på annat sätt. Den sjunde 

informanten var inte inbokad från början utan var hemma när en intervju skulle genomföras 

med kvinnan i parets bostad. Mannen visade sig positiv till att medverka i studien. Vi valde 

att göra intervjun med detta par tillsammans där båda informanterna turades om att svara på 

frågorna. På grund av detta blev urvalet ojämnt fördelat mellan könen. Studiens urval består 

av tre kvinnor och fyra män i åldrarna 27 till 42 år, som lever öppet med sitt val att inte ha 

barn. Vårt urval är en relativt homogen grupp gällande etnicitet och klasstillhörighet. 

Samtidigt som frivilliga informanter söktes, genomfördes en omfattande litteratursökning på 

fältets område. Vi sökte efter relevant publicerad litteratur i databaserna: Adlibris, Diva, E-

journal Database, Google scholar, Sociological Abstracts, Stockholms stadsbibliotek samt 

Wiley Online Library. Sökorden som användes var: ”barnfri”, ”frivilligt barnlös”, ”utan 

barn”. För att ytterligare öka träffarna i databaserna sökte vi således på engelska ord som var: 

”childfree”, ”childless”, ”sterilized”, ”voluntarily childless”. Utifrån litteraturmaterialet som 

påträffades fick vi kännedom om referenser som de olika författarna använt sig utav i sina 

verk, för att därigenom finna mer underlag till studien.  
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Svårigheter stöttes på när tidigare forskning skulle finnas då det visade sig att 

forskningsunderlaget inom Sverige var tunt. Därför kontaktades personer verksamma inom 

detta område, en professor i genusvetenskap vid Södertörns Högskola och en professor i 

demografi vid Stockholms Universitet, som hjälpte oss att finna relevant tidigare forskning.  

Informanterna som valdes ut till studien fick själva välja var vi skulle genomföra intervjun 

samt föreslå en tid (Se bilaga B). Trost (2010) menar att det är viktigt att vara på en plats där 

informanten känner sig trygg, men som samtidigt är lugn och tyst för att undvika risken för 

störningar och åhörare (ibid:65-66). Andra platser rekommenderades av oss när några av 

informanterna föreslog att genomföra intervjuerna på caféer. Intervjuerna genomfördes i fyra 

av informanternas bostad, på två av informanternas arbetsplatser samt hemma hos en av 

författarna till studien. Trost (2010) har en åsikt om att forskarens hem är en olämplig plats att 

vara på, eftersom informanten lätt kommer i underläge (ibid:65). Något som vi dessvärre läste 

om efter att intervjun hade genomförts. Tyvärr vi vet inte hur detta påverkade den intervjun. 

Intervjuerna var cirka 30 till 45 minuter långa.      

Under samtliga sju intervjuer var båda författarna till studien närvarande och delaktiga. Trost 

(2010) anser att de som intervjuar i par kan stödja varandra och därmed få ut en större 

informationsmängd samt förståelse jämfört med den som intervjuar ensam. Dock krävs det att 

paret samarbetar väl annars blir resultatet det motsatta. Risken kan vara att den intervjuade 

upplever sig underlägsen de två som intervjuar. Trots det kan två intervjuare vara positivt för 

den som blir intervjuad, särskilt om ämnesområdet är ”känsligt” och ett förtroende inte har 

hunnits byggas upp (ibid:67).   

En intervjuguide (Se bilaga C) förbereddes innan intervjuerna genomfördes. Trost (2010) 

förklarar att en intervjuguide kan fungera som en karta, som används för att styra samtalet 

mot studiens syfte och struktur (ibid:54). Trost (2010) menar även att det är en god idé att se 

över intervjuguiden och korrigera den om det behövs (ibid:72). Detta kände vi oss nödgade att 

göra efter studiens första intervju då vi märkte att det blev vissa upprepningar och att en del 

av frågorna kunde sammanfogas (Se bilaga D). Efter revideringen av intervjuguiden ställdes 

samma frågor till samtliga informanter, frågorna lämnade utrymme för olika följdfrågor vilket 

bidragit till nyansering av svaren.  
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2.7 Etiska hänsynstaganden 

 

En mycket viktig del av forskningsetiken är hur de personer som deltar i forskning behandlas 

(Vetenskapsrådets rapport 2011:16). I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi tagit hänsyn 

till och tillämpat de rättigheter som informanter har vid deltagande i ett forskningsprojekt. I 

den inledande kontakten via annonser utlovade vi inte anonymitet utan konfidentialitet. Enligt 

Trost (2010) innebär konfidentialitet att det som sägs inte kommer att föras vidare och att 

ingen utomstående kan ta del av sådant som gör att informanternas identitet kan röjas. Vidare 

beskriver han att det inom kvalitativa studier inte kan utlova anonymitet eftersom informanten 

inte är anonym för intervjuaren. För att skydda informanterna skall de avidentifieras i 

slutrapporten för att läsaren inte ska kunna förstå vem som har sagt vad (ibid: 61). Av hänsyn 

till informanternas integritet, fingerade vi deras namn genomgående i studien, likaså avstår vi 

från att namnge vilka internetforum som vi eftersökte informanter på. 

Vid annonseringen (Se bilaga A) förklarade vi tydligt syftet till varför vi ville intervjua 

kvinnor och män som väljer att inte ha barn. Emellertid undvek vi att skriva hur materialet var 

tänkt att analyseras. Oscar Pripp (2011) förklarar att det skulle styra informanterna sätt att 

tänka mot forskarens vetenskapliga riktning (ibid:82). Innan intervjuerna påbörjades 

informerades informanterna återigen om syftet med studien samt att det insamlade materialet 

behandlas konfidentiellt och att alla digitala ljudfiler förstörs vid avslutandet av studien. 

Ytterligare informerades informanterna om att de när som helst kunde välja att avbryta 

intervjun och att denne kunde avstå att svara på frågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

en diktafon, efter att informanterna tillfrågats och samtyckt till inspelningen. Det inspelade 

materialet transkriberades senare ordagrant med känslouttryck, till exempel skratt och pauser. 

Vid slutet av intervjun tackade vi informanten och informerade om att de var välkomna att 

kontakta oss om de kom på något ytterligare som de kände att de skulle vilja ha sagt eller om 

de hade frågor angående studien. Trost (2010) menar att vid avrapporteringen av studien ska 

citat som kan röja identiteten hos informanten uteslutas. Det skall dessutom ske en noggrann 

avvägning när citat används ordagrant. Det ska undvikas att använda sådant som kan upplevas 

sårande och nedsättande gentemot den som intervjuats (ibid:129).  

I detta kapitel har vi gått igenom metodologi, validitet, reliabilitet, forskarposition, 

tillvägagångssätt samt etiska hänsynstaganden. I nästa kapitel kommer studiens centrala 

begrepp definieras. 
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Kapitel 3- Centrala begrepp och definitioner 

 

I det här kapitlet kommer vi att förklara, definiera och motivera vikten av begrepp som 

används genomgående i studien. Begreppen är centrala i studiens kapitel: tidigare forskning 

och teoretisk ram därför väljer vi att redogöra för begreppen innan dessa två kapitel 

presenteras.  

Enligt John Lilja (2005) bör undersökaren göra ett medvetet och självständigt val av begrepp, 

dock har ofta tidigare forskning och undersökningar en styrande effekt och samma begrepp, 

metoder och modeller som funnits i tidigare undersökningar används ofta. Undersökaren bör 

ge klara motiv till varför hon/han väljer vissa begrepp. Detta ger läsaren en möjlighet att 

bedöma om andra analyser skulle kunna uppstå genom andra begrepp (ibid:50-51).  

I den tidigare forskningen som redovisas i kapitel tre, har vi funnit att det finns mängder av 

begrepp som benämner de personer som väljer att inte ha barn, till exempel används termerna 

”frivilligt barnlös” och ”barnfri” frekvent. I kommunikationen med informanterna har vi 

använt termen ”barnfri”, då vi vid sökningen av informanter fick kunskap om att majoriteten 

beskrev sig själva med termen ”barnfri”. I efterhand ser vi dock att det skulle varit enklare om 

vi använt termen ”väljer att inte ha barn” då vi använder den genomgående i analys- och 

resultatkapitlen. Vi upplever att termen ”väljer att inte ha barn” är en mer neutralt benämning, 

samt att det tydliggör att det är just personer som väljer att inte ha barn och inte ofrivilligt 

barnlösa vi undersöker.  

Norm- Enligt Nationalencyklopedin (2013) är normer godtagbara beteenden i exempelvis en 

social grupp. Normsystem anger normala mönster som individers handlingar bör stämma 

överens med. (Nationalencyklopedin 2013). Tiina Rosenberg (2002) definierar normer som 

sociala regler som hör ihop med ideal. Normerna synliggörs oftast först när någon bryter mot 

normen (ibid:101).  

Pronatalism och pronatalistisk- begreppet definieras olika inom forskningsområdet men 

huvuddraget är att framhålla barnafödandet och föräldrarollens betydelse för samhället och 

individers välmående (Park 2005:375; Veevers 1979:4 se Peterson 2010:257). 

Nationalencyklopedin (2013) definierar ordet pro-natalist som förespråkare för familj med 

många barn. Vi väljer att använda begreppen för att beskriva en norm i samhället, den 
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pronatalistiska normen, som innefattar att alla bör vilja ha barn och att barn bör vara 

efterlängtade. 

Sociala grupper- Nationalencyklopedin (2013) definierar begreppet grupp som individer som 

har något gemensamt, samverkar och har någon slags relation till varandra. Howard S. Becker 

(2005) beskriver att det finns flera sociala grupper i samhället som till exempel människor på 

arbetsplatser eller människor i vänskapskretsar (ibid:23-24). Vi upplever det viktigt att 

poängtera att de personer vi intervjuat rör sig mellan olika sociala grupper som de som 

Becker (2005) nämner ovan. Dock utgör personerna vi intervjuat själva inte en social grupp 

eftersom de inte har någon relation eller samverkar med varandra.  

Social kategori- Nationalencyklopedin (2013) definierar kategori som en upprättad grupp som 

har liknande egenskaper. Den gemensamma nämnaren för den här studiens informanter är att 

de väljer att inte ha barn, vilket gör att vi benämner dem som en social kategori.   

Social status- Nationalencyklopedin (2013) definierar status som en benämning på en persons 

ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället. Vi kommer att använda social status 

som en benämning på individens ställning i exempelvis yrkeslivet. 
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Kapitel 4- Tidigare forskning 
 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. En av de första 

forskningar i Skandinavien rörande kvinnor som valt att inte ha barn utfördes i Norge av Tove 

Ingeborg Fjell år 2008. De två första forskningsprojekten utgavs i Sverige år 2010 

genomförda av Kristina Engwall och Helen Peterson. På grund av att forskningsläget i 

Skandinavien kring personer som väljer att inte ha barn varit sparsamt, har vi även valt att 

återge forskning från England (Gillespies 2000, 2003) samt USA (Park 2002 och Veevers 

1980). Dock är vi medvetna om att kulturella skillnader innebär att alla resultat inte är enkla 

att tillämpa på svenska förhållanden. Dessutom är Jean E. Veevers (1980) forskning drygt 30 

år gammal, trots det bedöms den fortfarande vara aktuell och vi har funnit i 

litteratursökningen att majoriteten av dagens forskning hänvisar till Veevers forskning. Detta 

kapitel delas in i tre olika teman utifrån studiens frågeställningar. 

4.1 Valet att inte ha barn 

 

Engwall och Peterson (2010b) har intervjuat kvinnor och män som valt att inte ha barn. 

Forskningen visar att valet att inte ha barn beskrivs som ett odramatiskt beslut. De beskriver 

en avsaknad av reproduktionsdriften. Inget tydligt motiv formuleras, dock är en genomgående 

beskrivning att valet varit ett naturligt och självklart val då en avsaknad av barnlängtan 

funnits. För både kvinnorna och männen har valet att ha barn aldrig varit något alternativ, 

intervjupersonerna skildrar det som en ”position” snarare än som ett ”val” (ibid:11-15). Även 

Kristin Park (2002) har genomfört intervjuer med kvinnor och män som valt att inte ha barn 

(ibid:28). En del av kvinnorna beskriver att en avsaknad av modersinstinkter varit ett skäl till 

att de valt att inte ha barn. De motiverar sitt val med att de har rätt till ”lycka” och 

”självbestämmande”, vilka är principer som är hörnstenar i det moderna samhället menar Park 

(2002:39). I Rosemary Gillespies (2003) artikel framgår det att flera av de intervjuade 

kvinnorna beskriver att attraktionen över frihet från ansvar och fler valmöjligheter i livet är ett 

starkt skäl till att de valt bort barn. Majoriteten av paren som lever i en relation är överens om 

beslutet att välja ett liv utan barn. Dock är det främst kvinnorna som tagit initiativet till 

beslutet (ibid: 126-127).    

 

Trots att informanterna i Engwall och Petersons (2010b) forskning ser sin avsaknad av 

barnlängtan som naturlig, utestängde de inte alternativet att barnlängtan kanske en dag 
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plötsligt skulle komma, därför undvek de att sterilisera sig. Föreställningarna om att 

barnlängtan kan komma att infinna sig med tiden kan enligt Engwall och Peterson (2010b) 

kopplas till samhällets starka förväntning på kroppens reproduktionsförmåga (ibid:16-17).  

4.2 Omgivningens bemötande 

 

Fjell (2008) har intervjuat två norska generationer kvinnor som lever i heterosexuella 

förhållanden utan barn. Flertalet av kvinnorna som tillhör den äldre generationen minns att de 

utsattes för relativt liten press ifrån omgivningen i fertil ålder. Båda generationerna beskriver 

att det var först när de uttalade tydligt att deras barnlöshet var en frivillig handling som 

pressen från omgivningen ökade och kommentarerna om barn kom (ibid:70,77-78). Nästan 

alla av de yngre intervjuade upplevde sig få negativa reaktioner från kollegor och främlingar 

när de berättade om sitt val att inte ha barn. Flertalet upplevde sig annorlunda och inte 

betrodda av omgivningen, vilket upplevdes som ett stort problem (Fjell 2008:83). Även 

Rosemary Gillespies (2000) forskning visar att informanterna ofta inte kände sig betrodda i 

sina livsval att inte ha barn. Yngre kvinnor fick höra att de kommer ändra sig när de väl träffat 

den rätta mannen. De yngre kvinnorna som ville sterilisera sig, bemöttes som oseriösa av 

sjukvården. Omgivningen ansåg att kvinnornas livsval ansågs vara irrationellt och som något 

som de i framtiden skulle få komma att ångra (ibid:227-229). Liknande visar Engwalls och 

Petersons forskning (2010b) där informanterna möts av fördömande reaktioner som att 

längtan efter barn kommer när de blir äldre, och att de kommer ångra sig om de skulle välja 

att sterilisera sig (ibid:16). Enligt Peterson (2010) utmärktes reaktionerna genom förvåning, 

bestörtning samt ett tillbakavisande av att inte vilja ha barn snart skulle gå över, de fick även 

höra att de skulle komma att ändra sig när de träffat den rätta mannen (ibid:262). 

 

Enligt Peterson (2010) ökade pressen från den pronatalistiska normen från omgivningen i takt 

med kvinnornas ålder och civilstatus. Om kvinnan befann sig i ett heterosexuellt förhållande 

och dessutom var i fertil ålder ökade omgivningens förväntningar drastiskt. De äldre upplevde 

sig inte bli bemötta med ifrågasättande attityder eller tvivelaktiga reaktioner på sin 

trovärdighet (ibid:264-265). Likaså visar Veevers (1980) forskning att det sociala trycket på 

par som valt att inte ha barn beror dels på hur länge de varit gifta och dels på hur hängivna de 

är ett permanent liv utan barn. Under äktenskapet ökar gradvis trycket på att de ska ha barn 

(ibid:134). Det framgår även att personer som valt äktenskap utan barn ständigt blir ombedda 

att förklara varför de inte vill ha barn. Vänner och släktingar anser att de har rätt att få veta. 
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De flesta som frågar ut de som valt att inte ha barn är själva föräldrar som känner att valet att 

inte ha barn är ett sorts ifrågasättande, en ”attack” på deras egen, barn-centrerade livsstil 

(ibid:136). Veevers (1980) beskriver att om informanterna klarar av att försvara sina 

världsuppfattningar, kan de framgångsrikt försvara sig mot pronatalismens ofördelaktiga 

värderingar. Dock kan de som valt att inte ha barn fortfarande bli drabbade av sanktioner på 

grund av sin ståndpunkt (ibid:133).  

 

Peterson (2010) beskriver att pressen och förväntningarna från omgivningen förstärkte 

känslor av utanförskap. Kvinnorna tillskrevs stereotypa personlighetsdrag av omgivningen, 

bland annat antogs de vara känslokalla (ibid: 262-263). Veevers (1980) beskriver att paren 

som valt att inte ha barn med stor sannolikhet uppfattas som själviska om de väljer att berätta 

att de satsar på karriären eller inte vill minska på sin materiella bekvämlighet (ibid:136). 

Kvinnorna i Fjells (2008) forskning beskriver hur deras val av att välja bort moderskap, 

innefattade tankar från omgivningen om att de var själviska och okvinnliga. Att inte vilja bli 

mamma anses vara avvikande eftersom bilden av kvinnlighet ofta är förknippad med 

moderskapet (ibid:227-231).   

 

4.3 Svar på omgivningens bemötande 

 

Enligt Engwalls och Petersons (2010b) forskning använder de intervjuade sig av strategin att 

positionera sig som någon som inte längtar efter barn vilket är ett sätt att anpassa sig till den 

pronatalistiska normen som finns i samhället, normen är att barn ska vara efterlängtade. I och 

med att personer som valt att inte ha barn måste använda sig av en strategi för att inte riskera 

att bli betvivlade, skuldbelagda och negativt stereotypiserade, kan de anses vara en 

stigmatiserad grupp i samhället enligt Engwall och Peterson (ibid:22). 

 

Paren som Veevers (1980) har intervjuat beskriver att de ibland har behövt justera sina 

förklaringar till att de inte har barn för att det ska passa in i sammanhanget (ibid:137). En del 

par handskas, enligt Veevers (1980) med påtryckningar genom att helt enkelt säga att någon 

av parterna är steril och att det således ligger utanför deras kontroll att ha barn. Genom detta 

slipper paret att bli kallade för själviska och får snarare sympati för sitt ”olyckliga” tillstånd 

(ibid:140). Denna teknik användes också av informanterna i Parks (2002) forskning, där de 

medvetet eller omedvetet ersatte den barnfria identiteten med en annan stigmatiserad identitet 
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som de upplevde var lättare att hantera. I dessa situationer låtsades informanterna att de var 

sterila. En annan strategi som särskilt de yngre informanterna använde var ”passning”, där de 

helt enkelt uttryckte en avsikt att bli föräldrar i framtiden (ibid:39). Strategin att implicera att 

barnlösheten enbart är temporär för att slippa fortsätta konversationen kring ämnet, använder 

även Veevers (1980) informanter (ibid:141). I Fjells (2008) forskning framkommer det att 

kvinnorna anpassar sig till givna situationer genom att inte alltid berätta hela sanningen om 

sina livsval, för att inte såra eller skapa reaktioner från omgivningen (ibid:78). Veevers (1980) 

forskning visar att metoderna att handskas med sanktioner på grund av att man inte har barn 

vanligtvis följer två grundläggande mönster: Antingen att undvika konfrontationer så gott det 

går eller att framhäva och motivera det barnfria alternativet (ibid:133). 

 

I detta kapitel har vi gått igenom tidigare forskning som senare kommer att kopplas samman 

med studiens intervjumaterial i analys- och resultatkapitlen. Nästkommande kapitel kommer 

att redogöra för teoretiska begrepp som används som analysverktyg. 
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Kapitel 5- Teoretisk ram 
 

Teori är en tankekonstruktion som används för att förklara och analysera de fenomen som 

studeras. Tankekonstruktioner kan ses som systematiskt ordnade system av påståenden om 

verkligheten (Larsson 2005b:20). Detta kapitel kommer fokusera på teoretiska begrepp som 

används som verktyg vid analysen av de resultat, som vi har urskilt från studiens 

intervjumaterial. Vi har valt att använda oss av Fanny Ambjörnssons (2010) samt Tiina 

Rosenbergs (2002) beskrivningar av begreppet heteronormativitet, då detta begrepp beskriver 

en social struktur som finns i det svenska samhället. Detta begrepp bidrar till analysen om hur 

samhällets normer påverkar människors livsval och visar hur heteronormen exkluderar de 

personer som avviker från den. Därtill erbjuder Howard S. Beckers (2005) teori om stämpling 

samt Erving Goffmans (2011) begrepp stigma en god förklaring kring hur de som inte följer 

normerna i samhället blir stämplade som avvikare.  

 

5.1 Heteronormativitet 

 

Begreppet queer har flera olika betydelser och är svårt att sammanfatta i ett ord. Tiina 

Rosenberg (2002) definierar begreppet queer som ett forskningsfält som kritiserar det 

heteronormativa, det vill säga de relationer, strukturer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualitet som naturlig och allomfattande i samhället. Queerteori är en öppen och 

tillgänglig position för alla som vill granska det heteronormativa kritiskt (ibid:12-13, 15). 

Enligt Fanny Ambjörnsson (2010) söker queerteorin att problematisera systemen som gynnar 

vissa former att organisera livet. Queerteori utgår från uppfattningen om att all sexualitet 

inklusive heterosexualiteten är skapad socialt, kulturellt och historiskt och därför inte 

naturgivna. Trots detta finns det bland annat strukturer och handlingar i samhället som 

upprätthåller heterosexualiteten som något naturligt och allomfattande, detta benämns ofta 

med det centrala begreppet heteronormativitet (ibid:32).  

Rosenberg (2002) menar att heteronormativiten fungerar som en normerande princip där alla 

människor antas vara heterosexuella och leva därefter. Det är inte heterosexualiteten i sig som 

säkerställer dess normativa status utan heteronormen. Normen innefattar krav på att 

människor följer de regler som andra har fattat gällande vad som anses vara rätt handlingar 

och strukturer inom heterosexualiteten. Heteronormen är normerande och allt som strider mot 
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dess ramar klassas som avvikande. Den som avviker från normen drabbas av sanktioner i 

form av bland annat osynliggörande och stereotypisering (ibid:100-101). Ambjörnsson (2010) 

förklarar att ett sätt som heteronormen upprätthålls genom är att det avvikande förlöjligas och 

obegripliggörs. Den avvikande kan också bli en stereotyp som tillskrivs kännetecken som 

majoritetssamhället uppfattar som negativa (ibid:45).  

Vidare menar Ambjörnsson (2010) att det finns flera sätt att organisera heterosexualitet och 

att dessa sätt skiljer sig genom tid och rum på samma sätt som föreställningarna om vad som 

är önskvärt och förkastligt. Heteronormen verkar genom att dra upp och upprätthålla gränser 

mellan normgivande sexualitet och allt som faller utanför den normgivande sexualiteten. Till 

exempel ses samlevnad med någon av motsatt kön som mer naturligt än att leva ihop med 

någon av samma kön. Heteronormen berör även frågor kring reproduktion då heterosexuella 

par genom äktenskapet ingår ett förbund där de har en förväntning på sig att ha barn för 

”samhällets bestånd” (ibid:36-37).  

Enligt Ambjörnsson (2010) osynliggör och förlöjligar heteronormativiteten icke-

heterosexualitet samtidigt som den ger en skev bild av vad heterosexualitet är.  Det är endast 

ett visst heterosexuellt liv som framställs som åtråvärt och naturligt. Detta innebär att även 

personer som är heterosexuella men som inte följer den monogama kärnfamiljsmodellen, två 

heterosexuella vuxna med barn, faller utanför den heteronormativa ramen om de lever sin 

heterosexualitet på ”fel” sätt (ibid:32). Vidare beskriver Ambjörnsson (2010) att 

heterosexuella beteenden sorteras och värderas olika det vill säga att inte alla former av 

heterosexualitet faller inom ramarna för vad som betraktas som normalt.  Det är en 

favoriserad sorts heterosexualitet som verkar inom heteronormativiteten, nämligen den 

monogama kärnfamiljsmodellen (ibid:51-52). 

Rosenberg (2002) menar att den som strider mot den önskvärda heteronormen blir 

problematisk och blir tvungen att ständigt förklara sig eftersom den inte följer normen som 

anses vara naturgiven och vanlig. Att avvikaren ses som problematisk och normen som 

naturlig skapar ett avstånd mellan ”vi” och ”de”. Avståndet mellan ”vi” och ”de” upprätthålls 

samtidigt som heteronormen införlivar avvikelsen genom att erkänna de avvikandes existens, 

det vill säga ”de-positionen”. Samtidigt förlorar avvikarna sin individualitet genom att 

neutraliseras och inte synliggöras (ibid:102).    

En av heteronormens bärande grundstommar, enligt Rosenberg (2002), är att assimilera de 

som inte följer normen. Heteronormen anses vara en universell mänsklighetet med en 
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allmängiltig livsstil som alla individer bör anslutas till, vilket betyder att de som avviker från 

heteronormen förväntas ge sig in i spelet trots att reglerna redan är skapade. Det är de 

privilegierade grupperna som bestämmer om de andra avviker eller inte. Gruppen är 

privilegierad eftersom de kan framhäva sina normer som allmängiltiga och universella och 

genom detta hävda att de inte är kulturellt eller socialt bundna. De kan därmed även ignorera 

att de själva är en grupp som följer normer och istället redogöra för att deras värderingar och 

kriterier är neutrala och bra för alla i samhället (ibid:102-103).    

Rosenberg (2002) menar att queerteorin ser heteronormens dominans som en förtryckande 

mekanism i samhället. Problemet ligger inte i kulturen i sig utan i det heteronormativa 

tolkningsföreträdet som framhäver sin tolkning som helt naturligt och de som avviker från 

tolkningen definieras som ”avvikare” (ibid:63, 123).  

   

5.2 Stämpling och Stigma 

 

Inom forskningen som rör människor som står utanför samhällets normer, är två ofta använda 

begrepp stämpling och stigma. Howard S Becker (2005) anser att avvikelser skapas genom de 

sociala grupper som finns i samhället. Ett samhälle består av olika sociala grupper där sociala 

koder och regler fastställer vilka handlingar som är riktiga och vilka som är felaktiga i 

kontexten. Sociala grupper kan exempelvis bestå av en församling i en kyrklig verksamhet, 

människor i en vänskapskrets, på en arbetsplats, inom släkt och familj. De individer som inte 

följer de etablerade reglerna som den sociala gruppen har, stämplas som avvikande personer. 

Därmed framställs det avvikande beteendet och de avvikande handlingarna som en följd av 

andras regler (ibid:23-24). Samhället innehåller många sociala grupper och människan kan 

tillhöra flera gruppsammanhang samtidigt. Detta medför att regler i vissa sammanhang kan 

anses som riktiga men i andra sammanhang är reglerna helt oacceptabla. Det är värderingar 

som ligger till grund för vilka regler som skapas. Värderingarna i de olika sociala grupperna 

är det som avgör vilka regler som ska följas (ibid:22). 

Reglerna som styr vad som är avvikande eller inte är normer eller överenskommelser som 

förväntas upprätthållas i gruppsammanhanget. Becker (2005) hävdar att alla sociala regler är 

skapade och påtvingade av människor. Resonemanget bygger på att de som har möjlighet att 

skapa regler samt att påtvinga dem på andra innehar en politisk och ekonomisk maktposition. 

Makt i form av social status i samhället liksom egenskaper som ålder, kön, klass och etnicitet 
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är faktorer som påverkar vem som har makt och därmed möjligheten att skapa regler (ibid:28-

29).   

När en regel har skapats är den tvungen till att följas av en viss kategori människor, detta för 

att lättare kunna identifiera de avvikande personerna. Därefter döms den avvikande personen 

som annorlunda och som följd blir denne stigmatiserad (Becker 2005:135–136). Enligt Erving 

Goffman (2011) är ett stigma ett begrepp som betecknar egenskaper som påvisar något 

nedsättande eller ovanligt i den moraliska statusen hos en person. När en person befinner sig i 

vår närvaro kan det framkomma att han har någon egenskap som gör att han skiljer sig från 

övriga personer i kategorin han placeras i. Är det en mindre önskvärd egenskap reduceras han 

från en vanlig människa till avvikande, denna stämpling innebär ett stigma (ibid:9-10). 

 

Becker (2005) hävdar att frågan som ställs när vi möter någon som anses vara avvikande är; 

hur är egentligen personen som har brutit mot majoritetens självklara och grundläggande 

regler? Slutsatsen blir oftast att personen är “ovanlig” och saknar något som andra besitter. 

Denna person blir stämplad som avvikare när denne bryter mot rådande regler och anses 

därefter vara en särskild sorts individ som inte går att förlita sig på. Att bli markerad som 

avvikare innebär att personen blir behandlad som andra personer med samma egenskaper och 

hamnar i samma kategori som dem. Den avvikande personen ses inte längre som en unik 

person. Dessutom finns det risk för att personen blir isolerad från vissa sociala sammanhang 

trots att det avvikande beteendet inte vållar något direkt problem i situationen (ibid:41). 

Goffman (2011) förklarar att då en individ, som vanligen skulle accepterats i ett socialt 

sammanhang, har en egenskap eller ett drag som inte kan undgå uppmärksamhet besitter han 

ett stigma. Detta får dem som möter honom att vända sig bort och ignorera anspråken på 

gemenskap som den stigmatiserade individen gör. Den stigmatiserade avviker från 

förväntningarna på ett icke önskvärt sätt (ibid:12). 

 

Att välja en riktning i livet som inte hör till normen i det sociala sammanhang som personen 

befinner sig i kan vara svårt på grund av de sociala kontrollmekanismer som får handlingen 

hos den avvikande personen att verka omoralisk eller motbjudande. Omgivningen försöker 

därmed påtvinga individen sina regler. Det sker en maktutövning när ett avvikande beteende 

upptäcks och tillämpning av sanktioner i form av bestraffning eller utstötning tillämpas 

(Becker 2005:61). Att vara stämplad som avvikare inom sociala grupper är besvärligt 

eftersom det finns förväntningar på att individen ska leva upp till vissa krav (ibid:42).  
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Om den avvikande personens olikhet från de andra inte omedelbart är uppenbar eller bekant i 

förväg, är han vad Goffman (2011) benämner en misskreditabel person. Vad personen då står 

inför är huruvida han kan undvika att de andra får veta om hans tillkortakommanden. Han kan 

till exempel välja att berätta om det, spela teater eller ljuga. I varje enskilt fall måste personen 

själv välja hur han ska gå till väga (ibid:51). De som är stämplade som avvikare kan enligt 

Becker (2005) välja att undvika att skapa relationer och kontakt med andra personer i sina 

sociala sammanhang eftersom de upplever att risken finns att de ska försöka påverka 

avvikarna till att följa den övriga gruppens normer (ibid:90).  

 

Att bli upptäckt och stämplad som avvikare menar Becker (2005) har betydelse för 

självbilden. Personen som utpekas som avvikare får en ny status och ser sig själv som 

annorlunda (ibid:39). När personen accepterar sig vara stämplad som avvikande kan det bidra 

till att avvikaren har större möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation. 

Avvikelsegrupper i form av subkulturer skapas och medlemmarna i gruppen har det 

avvikande beteendet som gemensam nämnare, vilket skapar en samhörighet och en känsla av 

att förstå varandras livssituation. Människor i avvikelsegrupper kan förkasta samhällets 

rådande moralregler, institutioner och hela den traditionella världen och därmed skapa en 

starkare känsla av gemenskap (ibid:44–45). Trots att personer blir stämplade som avvikare 

behöver de inte hålla med om att det är dem som har ett avvikande beteende, utan omvänt, de 

anser att det istället är de övriga i gruppen som är de riktiga avvikande individerna. Den 

övriga gruppen anses vara svaga individer som inte har kraft och mod nog att stå emot den 

rådande normen som finns i samhället (ibid:84). 

Becker (2005) anser att avvikande handlingar och beteenden varierar beroende på vem det är 

som står för det avvikande samt vem det är som upptäcker och anser sig lidit skada av det 

avvikande beteendet. Ett avvikande beteende kan också framstå som mer eller mindre 

acceptabelt beroende på hur det framställs av samhället (ibid:25). Avvikandet produceras 

således genom en interaktionsprocess där människor skapar olika regler och intressen som 

gynnar dem själva men som drabbar de som stämplas som avvikare (ibid:135-136). Den som 

stämplas som avvikare känner sig påtvingad sig andras regler som har sin grund av den 

maktskillnad som finns i samhället (ibid:23–24). Det är hur människor ser på beteendet som 

avgör om beteendet ska stämplas som avvikande eller inte. Det är med andra ord inte förrän 

det avvikande beteendet uppfattas av andra som det blir till ett faktum och görs till en sanning 

(Becker 2005:24).  
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I detta kapitel har vi gått igenom de teoretiska begrepp som kommer att användas i analysen 

av studiens intervjumaterial. Innan analys- och resultatkapitlen presenteras kommer en kortare 

presentation av studiens informanter ges. 
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Kapitel 6- Presentation av informanterna 
 

I det här avsnittet presenteras informanterna som medverkat i studien. Presentationen sker så 

utförligt som möjligt utifrån intervjumaterialet. Dock insåg vi i efterhand att vi borde ha 

samlat in mer bakgrundsinformation om exempelvis yrke och utbildning då detta kan påverka 

studiens resultat. Yrke och utbildning är i de flesta fall något som informanterna själva nämnt 

vid intervjuerna, men i vissa fall saknas utförligare information. Informanterna utgör en 

tämligen homogen grupp gällande klass och etnicitet. Samtliga informanter var mycket bra på 

att uttrycka sig och kunde ge mycket utförliga utsagor om ämnet, vilket gav ett fylligt 

intervjumaterial. Vi som författare upplevde att informanterna kunde hantera 

intervjusituationen väl och frikostigt delade med sig av sina erfarenheter. Vi tror att detta kan 

ha varit en bidragande faktor till att just dessa personer valde att kontakta oss och medverka i 

en intervju. Flertalet informanter framhävde dessutom att de tyckte det var viktigt att lyfta 

fram frågan om frivilligt barnfria i samhället, vilket självklart också påverkar deras motiv till 

att medverka i studien. Alla informanter utom en lever i heterosexuella parrelationer. Samtliga 

informanter anser sig vara öppna inför omgivningen med sitt val att inte ha barn. 

Informanterna har, med hänsyn till deras integritet, försetts med fingerade namn i studien.  

Adrian 37 år, boende i en förort i Stockholm, ej steriliserad men har övervägt det, partner, 

högskolestuderande. 

Christel 30 år, bostadsrätt i centrala Stockholm, steriliserad, frånskild, har ny partner och ska 

gifta sig, anställd som inköpare på ett större företag. 

Diana 29 år, boende i mellanstor stad, ej steriliserad, kämpar dock mot landstinget för att få 

göra det, utan partner, kanslichef på ett företag. 

Elvira 40 år, bostadsrätt i centrala Stockholm, steriliserad, partner, högskoleutbildad och 

budgetsamordnare inom statlig verksamhet. 

Ivan 38 år, boende i hyreshus i småstad, ej steriliserad men har övervägt det, partner, 

deltidsarbetande. 

Roy 42 år, bostadsrätt i centrala Stockholm, steriliserad, partner. 

Sam 27 år, bostadsrätt i centrala Stockholm, ej steriliserad, partner och ska gifta sig.  
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Innan vi går in på studiens analys och resultat vill vi påminna om de centrala begreppen i 

kapitel 3. Analys- och resultatdelen består av tre temakapitel med underteman där vi kommer 

att presentera resultat från studiens intervjumaterial och analysera dessa resultat utifrån 

studiens teoretiska begrepp, kopplingar görs vidare till tidigare forskning. Slutet av varje 

temakapitel kommer ha en sammanfattande slutsats. Analysen sker utifrån citat och 

sammanfattningar av de uttalanden informanterna gjort. Vi väljer att låta informanternas 

berättelser få stort utrymme i de tre följande temakapitlen för att samtidigt göra relevanta 

kopplingar till tidigare presenterade teoretiska begrepp och forskning, detta gör att 

informanternas berättelser kan förstås ur ett vidare perspektiv.  
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Kapitel 7- Valet att inte ha barn 
 

Överlag beskriver studiens informanter att de är nöjda med det liv de har och att de inte 

önskar ändra på det, vilket att ha barn skulle innebära. Ett genomgående tema hos dem vi 

intervjuat är att de känner en frihet i sitt val att inte ha barn vilket en av informanterna vi 

intervjuat, Ivan, beskriver: 

”Jag är ju väldigt förtjust i att ha sovmorgon och så här ta det lugnt under dagen 

och läsa tidningen noggrant tre gånger och liksom... uppe hur länge jag vill och 

åka på semester när jag känner för det. Jag har ju jobb här som är väldigt lätt att 

ta ledigt från. Jag gör ju väldigt mycket precis som jag vill.” (Ivan 38 år). 

Informanterna beskriver att deras val att inte ha barn öppnar upp för möjligheter att till 

exempel resa, arbeta mindre och ha pengar över till annat. Både kvinnorna och männen i 

studien visar att de i dagsläget är fast beslutna att inte ha barn, dock ser deras motiv samt 

vägen fram till beslutet olika ut. Flertalet beskiver också att de inte är beredda att göra den 

uppoffringen som att ha barn innebär. En av informanterna, Elvira, berättar om sitt val att inte 

ha barn, där hon framhäver att hon inte vill göra den uppoffringen: 

”Nej men det har varit så, nej det intresserar inte mig, det är inte den typen av liv 

som jag vill leva /.../ det kostar tid, det kostar kraft, det kostar liksom att man 

kan göra saker ensam, att man inte kan göra det man vill, det kostar väldigt 

mycket pengar.” (Elvira 40 år). 

Även de som valt att inte ha barn i Parks (2002) forskning motiverar sitt val att inte ha barn 

med att de har rätt till lycka och självbestämmande (ibid: 39). Flera av informanterna som vi 

intervjuat beskriver att de anser världen vara överbefolkad och framhäver att de inte har något 

behov av att föra sina gener vidare, vilket informanten Roy använder som argument till att 

inte ha barn: 

”Jag har inget emot barn i sig, men jag har ingen som helst lust att överbefolka 

ännu mer. Jag har inget behov av att sätta mitt genetiska fingeravtryck på 

världen.” (Roy 42 år). 

Något annat som både kvinnorna och männen vi intervjuat ger uttryck för är att de inte har en 

längtan efter att ha barn. Diana är en av de informanter som beskriver detta: 
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”Jag har aldrig sett mig själv som mamma egentligen utan /…/ när andra har 

pratat om barn och sådär så har jag bara skrattat liksom och bara „ja, ja‟…så det 

har nog alltid funnits där. Sen har det ju blivit tydligare naturligtvis med åren.” 

(Diana 29 år). 

Av citatet ovan framgår det att Diana redan tidigt varit mycket klar med sitt val att inte ha 

barn. Majoriteten av informanterna beskriver att de redan i tidig ålder inte hade någon som 

helst längtan efter att ha barn. Liknande inställning påträffas i Parks (2002) forskning där en 

del av hennes informanter beskriver att en avsaknad av modersinstinkter var ett skäl till deras 

val att inte ha barn (ibid:39). Detta är något som även Engwalls och Petersons (2010b) 

intervjupersoner skildrar. De menar att deras beslut att inte ha barn har varit odramatiskt, där 

barnlängtan och reproduktionsdriften inte funnits (ibid:12 ). Vi kan se utifrån de personer vi 

har intervjuat att både kvinnorna och männen beskriver en avsaknad av barnlängtan. Vi har 

dock i vårt intervjumaterial sett att avsaknaden av barnlängtan inte är den enda motiverande 

faktorn till varför informanterna väljer att inte ha barn.  Valet att inte ha barn strider mot både 

den pronatalistiska normen och den grundläggande reproduktionsdriften. Personer som inte 

längtar efter barn skiljer sig då från de som har en längtan efter barn.  

Samtliga kvinnor och tre av männen vi intervjuat beskriver att de varit väldigt tydliga med att 

de inte vill ha barn när de mött en ny partner. Enligt Gillespies (2003) forskning framkommer 

det att det är främst kvinnorna i hennes studie som tar initiativet till beslutet att inte ha barn 

(ibid:127). Endast en av männen som vi intervjuat beskriver att det inte alltid varit han som 

varit den drivande parten i valet att inte ha barn. Informanten Adrian, beskriver att det kunde 

sett annorlunda ut med en annan partner: 

”/.../ om jag hade träffat en tjej som absolut ville ha barn, så kanske det hade 

varit annorlunda.” (Adrian 37 år). 

 

Summering av slutsatser 

 

I det här kapitlet, valet att inte ha barn, framgår det att vägen till beslutet att inte ha barn ser 

olika ut. Genomgående motiv till att informanterna vi intervjuat väljer att inte ha barn kan 

beskrivas som; ingen längtan efter barn, nöjda med sina liv samt inget behov av att ”föra sina 

gener” vidare. Både kvinnorna och männen framhäver också att det finns många fördelar med 
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att inte ha barn, exempelvis mer pengar, resor och fritid. Ingen nämnvärd skillnad kunde 

skönjas i hur kvinnorna och männen beskriver valet att inte ha barn. Att välja att inte ha barn 

är ett val som strider mot reproduktionsdriften och den pronatalistiska normen. Livsvalet att 

inte ha barn beskrivs av studiens informanter som något som väcker reaktioner hos 

omgivningen, detta kommer beskrivas och analyseras i nästa temakapitel.  
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Kapitel 8- Omgivningens bemötande 
 

I tidigare kapitel har valet att inte ha barn beskrivits och analyserats. I detta kapitel kommer vi 

att beskriva och analysera informanternas subjektiva upplevelser av hur de blir bemötta av 

omgivningen.  

8.1 Den avvikande 

 

Både kvinnorna och männen som vi intervjuat upplever sig ifrågasatta av omgivningen. Även 

kvinnorna i Fjells (2008) forskning har liknande upplevelser av att vara annorlunda (ibid:77-

78). Av Gillespies (2000) artikel framgår det att den pronatalistiska diskursen framställer 

kvinnor som valt att inte ha barn som avvikare på grund av att bilden av kvinnlighet ofta är 

förknippad med moderskap (ibid:230). Även männen som vi intervjuat i studien ger uttryck 

för att stå utanför den pronatalistiska normen i och med att de väljer att inte ha barn. Både de 

kvinnliga och manliga informanterna beskriver hur omgivningen kan ta deras val att inte ha 

barn som en personlig kränkning. Något som informanten Ivan ger uttryck för: 

”Hon tog det där personligt liksom, jättekonstigt /.../ vi hade en ganska bra 

relation innan, fast det är min sambos gamla kompis egentligen /.../ det kom 

aldrig tillbaks igen. Hon bjuder aldrig in oss dit längre.” (Ivan 38 år).  

Enligt Ambjörnsson (2010) framställs den monogama kärnfamiljsmodellen som den naturliga 

heterosexualiteten. All heterosexualitet faller därmed inte inom ramarna för vad som uppfattas 

som normalt, heteronormen utestänger personer som lever ut sin heterosexualitet på “fel” sätt 

(ibid:51-52). Personer som väljer att inte ha barn kan, genom hur Rosenberg (2002) och 

Ambjörnsson (2010) beskriver begreppet heteronormativitet, uppfattas som att de faller 

utanför den normala heteronormen. Personer som väljer att inte ha barn skiljer sig då från 

heteronormen, vilket kan illustreras av hur Beckers (2005) teori om stämpling skildrar att 

vissa handlingar benämns som riktiga eller felaktiga (ibid:23-24). Därmed blir den som väljer 

att inte ha barn stämplad som avvikande då valet anses vara felaktigt. Både Becker (2005:41) 

och Goffman (2011:12) menar att personen som avviker riskerar att bli isolerad från vissa 

sociala grupper trots att det avvikande beteendet inte vållar direkta problem i situationen, 

något som informanten Ivans citat ovan skildrar där han inte blir inbjuden till en del av 

vänskapskretsen. En vänskapskrets kan, enligt Becker (2005:23-24), utgöra en social grupp. 

Goffman (2011) menar att personen blir stigmatiserad på grund av sin avvikelse, de som 
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tillhör de “normala” visar tydligt att beteendet inte är acceptabelt genom att utestänga den 

stigmatiserade personen ifrån gemenskapen (ibid:12).  

Flertalet av informanterna upplever att det är en viss kategori av människor som absolut inte 

kan förstå eller acceptera hur någon kan välja bort barn. Vidare beskriver informanterna att 

personerna som främst ifrågasätter dem är småbarnsföräldrar eller personer som planerar att 

ha barn inom en snar framtid. Informanten Christel ger uttryck för vilka de är: 

”Men de som är helt oförstående är oftast dem som är sådan här riktig 

familjeperson som vill ha villa, Volvo och vovve.” (Christel 30 år). 

Informanten Roy beskriver på liknande sätt vilka det är som reagerar på hans val att inte ha 

barn: 

”Framförallt är det ju småbarnsföräldrar. Jag tror att de ser det som ett direkt 

angrepp och hot mot deras… antingen ställningstagande eller icke-

ställningstagande när jag säger att jag har tagit ställning att inte skaffa barn.” 

(Roy 42 år). 

Liknande resultat visar Veevers (1980) forskning, där det ofta är föräldrar till barn som 

reagerar starkast på personer som till skillnad från dem valt att inte ha barn, de känner att det 

är en sorts attack på deras egen, barn-centrerade livsstil (ibid:136).  

De som väljer att inte ha barn kan, utifrån Beckers (2005), bli stämplade som avvikare i 

samhället. Individer som inte lever enligt samhällets normer anses vara avvikande i olika grad 

beroende på det sociala sammanhanget (ibid:25). Avvikandet kan variera i olika grad 

beroende på vem det är som anser sig lidit skada av det avvikande beteendet. Genom 

avvikelsens variation går det i detta sammanhang urskilja att föräldrar som själva är mitt i 

småbarnsåren eller personer som funderar på att ha barn, är de som tar mest skada av att 

människor väljer bort barn, då de upplever sig attackerade. Därav blir de som väljer att inte ha 

barn som mest avvikande när de befinner sig i sociala grupper där småbarnsföräldrar eller 

personer som själva funderar på att ha barn förekommer. Informanterna vi intervjuat beskriver 

om tillfällen då de upplevt att människor blivit personligt stötta av deras val att inte ha barn. 

De får ofta höra att barn är meningen med livet och att det är en samhällelig plikt att bidra 

genom att ha barn. En av informanterna vi intervjuat, Roy, ger en sammanfattande bild av hur 

situationen kan se ut:   
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”Jag har träffat en del människor som har väldigt svårt att acceptera det 

överhuvudtaget. De tycker att det är en av människans basala drifter, att skaffa 

barn. Och det får man inte med sitt intellekt välja bort /.../ men det är många 

som har svårt att acceptera det, inte alla dock, men det är förvånansvärt många 

tycker jag /…/ jag är ju inte en fullgod samhällsmedborgare om jag inte skaffar 

barn enligt samhällets sätt att se på det.” (Roy 42 år). 

Liknande sammanfattar informanten Diana hur omgivningen reagerar på hennes val att inte ha 

barn: 

”En del blir ju fruktansvärt stötta av att man inte vill ha barn. Och ju mer 

rationellt man förklarar att man inte vill, ju mer stötta blir de /.../ „Men, men 

barn det är ju meningen med livet, man måste ju, alla måste ju skaffa barn! /…/ 

men så här kan du ju inte tänka.‟” (Diana 29 år). 

 

Citaten ovan illustrerar hur omgivningen reagerar med bestörtning och förfäran när någon 

berättar att denne aktivt väljer bort det som de själva anser vara livets mening. Vilket kan 

kopplas till Rosenbergs (2002) beskrivning av hur heteronormen anses vara den allmängiltiga 

livstilen som alla bör följa. Deras värderingar anses vara de ”bästa” för alla i samhället 

(ibid:103).  

 

Sammanfattningsvis kan valet att inte ha barn, utifrån heteronormativiteten, anses vara en 

avvikande handling som väcker reaktioner i olika grad.  I nästkommande undertema beskriver 

vi omgivningens ambivalens kring valet att inte ha barn. 

 

8.2 Omgivningens ambivalens 

 

Flertalet av studiens informanter, både kvinnor och män, beskriver att de fått negativa 

reaktioner på sitt val att inte ha barn. De känner sig ifrågasatta och inte betrodda av familj, 

vänner och kollegor. Informanterna vi intervjuat beskriver att trots att de förklarar sig och 

motiverar sitt val att inte ha barn, finns det människor i deras omgivning som har svårt att 

acceptera deras livsval. Vilket även informanterna i Fjells (2008) forskning upplever 

(ibid:83). En av informanterna vi har intervjuat, Adrian, beskriver hur han ständigt upplever 

att han måste förklara sig efter att han sagt att han inte vill ha barn: 
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”Det räcker inte som svar, utan jag måste säga varför... ‟är det jobbet eller är det 

/.../ ja relationen, var ni bor.‟ /.../ Det räcker inte med orden ‟nej, jag vill inte‟. 

Utan du måste hela tiden utveckla det för att på något vis legitimera.” (Adrian 

37 år). 

 

Trots att informanten Diana förklarar att hon inte vill ha barn blir hon inte tagen på allvar: 

 

”Ja som sagt den närmaste familjen, det vill säga min mamma och min pappa är 

ju… ja de tror ju inte riktigt på mig kan man väl säga… och de vill ju gärna ha 

barnbarn.” (Diana 29 år).   

 

Av informanternas berättelser går det urskilja en ambivalens hos omgivningen. Omgivningen 

ger uttryck för att valet att inte ha barn inte är acceptabelt då de reagerar med bestörtning, 

samtidigt tas inte valet på allvar vilket visar sig genom bland annat ifrågasättande attityder där 

informanterna upplever att de måste förklara och motivera sig. Den som strider mot 

heteronormen blir enligt Rosenberg (2002:102) ständigt tvungen att förklara sig då personen i 

fråga anses vara problematisk. Informanterna vi intervjuat strider mot den allmängiltiga 

”rätta” heteronormen när de väljer att inte ha barn vilket gör att de ständigt måste förklara sig. 

Genom Rosenbergs (2002:102) beskrivning av hur heteronormen skapar en klyfta mellan ”vi” 

och ”de”, går det att urskilja att omgivningen erkänner att informanternas avvikelse existerar. 

Samtidigt förlorar de sin individualitet genom en neutralisering som kan ses genom att deras 

livsval inte tas på allvar av omgivningen. 

Något som också synliggör att valet att inte ha barn inte tas på allvar är hur flertalet av 

informanterna lyfter fram att de ofta under åren fått höra att de kommer att ändra sig. Detta 

kommer enligt omgivningen ske när de träffar den rätta partnern. Informanten Diana beskriver 

en vanlig situation som uppstår när hon berättar om sitt livsval:   

”Ja, de skrattade ju bort det. De bara… „Ja, när du träffar din dröm-man så 

kommer du naturligtvis att ändra dig.‟ Det tror ju min mamma fortfarande.” 

(Diana 29 år). 

Samtliga kvinnor vi har intervjuat har fått höra att de kommer ändra sig med tiden eller när de 

träffar rätt man. I Gillespies (2000) artikel, berättar unga kvinnor att de ofta får höra att de 

kommer ändra sig när de blir äldre eller träffar rätt man (ibid:228). Vilket även informanterna 
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i Petersons (2010:262) studie bekräftar. Några av männen vi intervjuat berättar att även de, 

när de varit yngre, fått höra att de kommer ändra sig när de träffar rätt kvinna. Den 

pronatalistiska normen har makt i samhället vilket kan ses genom att det finns förväntningar 

kring att alla människor bör vilja ha barn. Den pronatalistiska normen som råder i samhället 

kan tolkas genom Beckers (2005) ”sociala regler”, dessa regler skapas av de individer som 

besitter ett tolkningsföreträde (ibid:28-29). Vilket visar sig i informanternas beskrivningar av 

att de påtvingas ”sociala regler” som medför att andra säger till dem att det kommer bli 

annorlunda när de blir äldre. 

Sammanfattningsvis beskriver majoriteten av informanterna att de på ett eller annat sätt blir 

ifrågasatta och inte betrodda i sitt val att inte ha barn, vilket kan ses som ett uttryck för en del 

av omgivningens ambivalens. Ambivalensen ligger i att valet inte accepteras då informanterna 

avviker från normen, samtidigt som det förringas. Informanterna upplever att ifrågasättandet 

och pressen ökar med ålder och civilstatus, vilket kommer beskrivas i nästkommande 

undertema.  

 

8.3 Pressen ökar med ålder och civilstatus 

 

I informanternas berättelser kan vi tydligt urskilja att omgivningens press att ha barn 

förändras med åren och civilstatus. Informanterna berättar att när de träffade en partner, 

övergick förväntningar från att träffa den rätta till att barnen snart kommer. Även kvinnorna i 

Petersons (2010) forskning upplever hur omgivningens press ökar när de befann sig i ett 

heterosexuellt förhållande (ibid:264-265). Informanten Elvira beskriver en situation som är 

talande för hur omgivningen förutsätter att barnet snart ska komma: 

”/.../ och hans föräldrar hade bjudit oss på att följa med när hans mamma fyllde 

år och hans pappa höll nått tal /…/ „ja, så trevligt att du träffat en sån trevlig tjej. 

Och så hoppas vi på barnbarn så småningom.‟ /…/ Jag hade ju bara träffat dem 

typ tre gånger, det var ju inte så att jag bara ville säga ‟hallå jag ska sterilisera 

mig nästa vecka, glöm det!‟” (Elvira 40 år). 

Två av informanterna upplever att pressen ytterligare ökar vid frågor om giftermål. 

Informanten Sam upplever att frågan om han ska ha barn kommer när han berättar att han ska 
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gifta sig med sin sambo. En av informanterna vi intervjuat, Christel, ger uttryck över hur 

denna press var särskilt stor när hon precis gift sig i en tidigare relation:  

”/.../ Jag har varit gift en gång förut, det var under tiden jag pluggade som jag 

gifte mig och direkt när jag kom tillbaka, för det var under jullovet, och när jag 

kom tillbaka så fick jag ju direkt kommentarer att ‟ja men nu ska ni väl skaffa 

barn.‟” (Christel 30 år). 

Även informanterna i Veevers (1980) forskning visar på att trycket på gifta par ökar jämfört 

med tiden innan (ibid:134). Enligt Ambjörnsson (2010) ställs det nya krav på personer som 

ingår äktenskap, kraven innefattar förväntningar kring reproduktion (ibid:37). De gifta paren 

som vi intervjuat bryter mot den del av heteronormen som skapar normer och förväntningar 

kring parrelationer som innefattar att ha barn. De par som gift sig eller planerar att gifta sig 

ingår i en ny social kategori, vilket innebär att de måste leva upp till de förväntningar och 

normer som finns uttryckta för den kategorin. Den heteronormativa livsstilen sätter dessutom 

press på de ogifta paren som vi intervjuat, genom att de upplever förväntningar på att de ska 

ha barn då giftermål kommer på tal.  

Utifrån tidigare citat och sammandrag framkommer det att pressen att ha barn ökar när 

informanterna lever i ett heterosexuellt parförhållande. Något annat som de flesta av studiens 

informanter framhäver är att reaktionerna och pressen på att ha barn är som allra kraftfullast 

när informanten befinner sig i en speciell ålder, runt 30 år. Informanten Ivan beskriver när 

pressen på att ha barn var som värst: 

”Men just när jag var kring 30 så var ju folk aktivt på alltså...det var ju bekanta 

som ringde hem och tjatade och  tyckte att ‟nä ni måste tänka om, ni måste!‟” 

(Ivan 38 år). 

Vi ser utifrån det informanterna säger att pressen ifrån omgivningen avtar med stigande ålder 

och flertalet av informanterna i den här studien beskriver att omgivningen nog äntligen har 

förstått att det inte kommer bli några barn. Tidigare forskning har visat liknande resultat där 

kvinnor som var i fertil ålder utsattes för ökade förväntningar ifrån omgivningen medan äldre 

kvinnor inte bemöttes med ifrågasättande attityder (Peterson 2010:264). Av informanterna vi 

intervjuat blir det uppenbart att det inte endast är kvinnor som utsätts för ökad press vid en 

viss ålder. Även männen utsätts för ökad press under en begränsad tidsperiod.  Av 

intervjumaterialet framkommer det att män blir pressade när de själva är i en ålder då de 
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förväntas ha barn. Vi har även sett att pressen kan fortsätta om de har en partner som är yngre 

och därmed i en ålder där pressen på att ha barn precis börjat. Informanten Adrian beskriver 

hur pressen att ha barn från omgivningen ökar när den yngre flickvännen kommer på tal: 

”/…/ jag känner att man på något vis när man frågar så där ‟men din flickvän 

då?‟ För att hon är ju kvinna så det blir lite så det blir framlagt känner jag /.../  

‟men tänk på henne då, ska du verkligen göra så här mot henne?‟ Så upplever 

jag att det är. ‟nä men hon vill inte heller‟. ‟Nähä, 25 år är hon, men hon kan ju 

ändra sig.‟” (Adrian 37 år). 

I informanternas berättelser framkommer det tydligt att pressen att ha barn är som starkast 

omkring 30 årsåldern vilket kan kopplas till Ambjörnssons (2010) beskrivning av begreppet 

heteronorm, vilket ofta berör barn och reproduktion (ibid:37). Att välja att inte ha barn i en 

ålder då förväntningarna på att ha barn är starka utgör tydligt ett brott mot heteronormen. En 

person som inte har barn eller inte planerar att ha barn omkring 30 årsåldern kan sägas 

illustrera den avvikande personen, som Becker (2005), beskriver, genom att de avviker från 

normen.  

Sammanfattningsvis kan vi i vårt intervjumaterial se hur heteronormen sätter press på att 

informanterna som lever i heterosexuella parrelationer bör ha barn. De flesta av informanterna 

beskriver att pressen och reaktionerna är som starkast när de är runt 30 årsåldern. I 

nästkommande undertema kommer vi att beskriva hur informanterna utsätts för 

övertalningsförsök av omgivningen. 

 

8.4 Övertalningsförsök 

 

Flertalet av informanterna upplever att omgivningen har utsatt dem för övertalningsförsök 

som består i att både nära och ytliga bekanta ifrågasätter och försöker att tala dem “tillrätta” 

genom att beskriva hur viktigt det är med att ha barn och att barn ger mening med livet. 

Många gånger framhåller omgivningen att barn skulle vara en förutsättning för den personliga 

utvecklingen. En av informanterna, Ivan, beskriver att han fick ta emot telefonsamtal från 

både sina egna och sin sambos vänner när pressen var som värst. Vidare beskriver han att 

funderingar och resonemang kring att kanske ändå ha barn mot sin vilja fanns vid den tiden då 

många bekanta fick barn: 
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”Och någon av hennes bekanta ringde mig någon gång också faktiskt... ringde 

för att prata med mig för hon tänkte att det var jag som är problemet här /.../ hon 

pratade om att hon tyckte att det var /.../ hur viktigt det är för en kvinna att få 

barn liksom att hon tyckte att jag borde lägga mina åsikter åt sidan där helt 

enkelt /.../ så hon var helt säker på att det var jag bara som... ja. Hon tyckte 

verkligen att jag skulle... jag skulle ta mitt ansvar, det spelar ingen roll vad jag 

ville.” (Ivan 38 år). 

Liknande beskrivning ger även informanten Diana. Hon beskriver hur hon i ett 

anställningssammanhang blev ombedd att ändra attityd: 

”Så var det faktiskt en medarbetare som tog väldigt illa vid sig /.../ så att det blev 

ju en liten historia av det, så att istället liksom få fast anställning när prövotiden 

löpte ut så ville de att jag skulle fortsätta på provanställningen ett tag till och 

ändra attityd, typ. Så ja det blev ju en rätt stor grej av det hela.” (Diana 29 år). 

Förväntningarna som beskrivs i citaten ovan kan, utifrån Becker (2005), tydas som att 

informanterna upplever att de blir påtvingade omgivningens normer och värderingar. Det kan 

vara svårt att välja en riktning i livet som skiljer sig från normen eftersom de sociala 

kontrollmekanismerna får individerna som stämplas som avvikande att framstå som 

omoraliska (ibid:61). Utifrån Rosenberg (2002:103) kan övertalningsförsöken, som 

omgivningen utsätter informanterna för, ses som en metod för assimilering till det ”rätta” 

handladet och strukturerna som upprätthåller heteronormen. Den heteronormativa livsstilen 

anses vara den allmängiltiga som alla individer bör anslutas till. Informanterna vi har 

intervjuat beskriver att de negativa reaktionerna uppstår när de berättar att valet att inte ha 

barn är frivilligt, något som även informanterna i Fjells (2008) forskning framhäver (ibid:70). 

Enligt Becker (2005) försöker omgivningen att påtvinga individerna sina regler och när ett 

avvikande beteende upptäcks kan även bestraffningar förekomma (ibid:61). Vilket 

informanten Dianas ord illustrerar i citatet ovan. När hon går emot den pronatalistiska normen 

upplever hon sig bli bestraffad genom att inte få fast anställning, likaså förklarar Veevers 

(1980) i sin forskning att de som valt att inte ha barn kan bli drabbade av sanktioner på grund 

av sitt ställningstagande (ibid:133).  

Sammanfattningsvis kan vi se att den pronatalistiska normen och heteronormen gör sig 

påmind när omgivningen försöker övertala informanterna genom att förklara att barn är bra 

för den personliga utvecklingen samt en samhällelig plikt. I nästkommande undertema 
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kommer vi att beskriva hur sjukvården bemöter informanterna som vill genomföra en 

sterilisering.  

8.5 Sterilisering 

 

Majoriteten av informanterna som varit i kontakt med vården angående sterilisering uppger att 

de upplevt sig blivit ifrågasatta på ett negativt sätt. Informanten Roy beskriver hur han blev 

ifrågasatt i mötet med en läkare då han skulle sterilisera sig: 

”Jamen de ifrågasätter ju mitt beslut, de ifrågasätter om jag överhuvudtaget är 

vid mina sinnes fulla bruk /.../ jag var tvungen att övertyga psykologen att jag 

faktiskt visste vad jag höll på med, att jag inte var sinnessjuk. Nu sa han ju inte 

sinnessjuk men.” (Roy 42 år). 

Informanten Diana beskriver hur läkaren gjorde en liknelse kring att sterilisera sig skulle vara 

som att amputera en frisk kroppsdel. Vidare berättar hon hur chockad och kränkt hon blev 

över ifrågasättandet: 

”/…/ det kanske mest kränkande som jag varit med om, det var att han jämförde 

en sterilisering med att vilja amputera bort en frisk del utav sin kropp /…/ det 

känns jättekonstigt för på samma ställe, säkert i rummet intill sitter nån som ska 

göra en abort, och de blir ju inte ifrågasatta det minsta. För mig handlar det om 

att inte skaffa barn, för någon annan handlar det om, ja i klarspråk döda sitt 

barn.” (Diana 29 år). 

Det som informanterna berättar stämmer överens med hur de yngre kvinnorna som ville 

sterilisera sig i Gillespies (2000) forskning upplevde sig bemötta som oseriösa av sjukvården 

(ibid:228). Enligt Becker (2005) är det hur omgivningen ser på ett beteende som är avgörande 

för om det ska stämplas som avvikande eller inte (ibid:24). Beckers (2005) teori om stämpling 

illustrerar hur två av informanterna vi intervjuat beskriver sin upplevelse av hur sjukvården 

klassar sterilisering som något avvikande, medan abort framställs som mindre avvikande. 

Ytterligare ett exempel på detta är hur informanten Christel blev bemött när hon skulle 

genomföra en abort då hon blivit gravid strax innan hon skulle sterilisera sig: 

”Jag gjorde aborten en eller två månader innan jag steriliserade mig /.../ man ska 

gå dit och göra ett ultraljud och så får man ju då… ‟ja, nu ska vi gå igenom p-
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piller eller p-medel, vad det finns för olika sätt och skydda sig på.‟ ‟Ja men jag 

väntar på tid för sterilisering.‟ Nej, det var inte populärt /.../ hon blev lite stött. 

Man märkte att hon liksom blev väldigt kort i tonen och hon… hon diskuterade 

det inte mer men man märkte att hon blev lite stött.” (Christel 30 år). 

I det här undertemat framgår det att sterilisering från sjukvårdens perspektiv uppfattas som en 

avvikande handling när det ska genomföras på någon som inte tidigare har barn. I 

nästkommande undertema kommer vi beskriva hur informanterna tillskrivs negativa 

egenskaper från omgivningen på grund av deras livsval. 

8.6 Omgivningen tillskriver negativa egenskaper  

 

I studien framkommer att flera av informanterna får höra att deras val att inte ha barn skulle 

vara ett egoistiskt val. Informanten Ivan beskriver detta närmare: 

”Man har ju fått höra att man skulle vara egoistisk /.../ det kan ju tänkas 

egoistiskt, men att skaffa barn av egoistiska skäl vore ju ännu mera... kan det ju 

faktiskt vara någon som far illa av det så /.../ men det är ett vanligt argument.” 

(Ivan 38 år). 

Liknande beskriver informanten Roy hur hans livsval kritiseras av omgivningen: 

”/.../det är den naturliga ordningen och nästan alla i samhället tycker att man ska 

skaffa barn om man kan. Så att inte göra det är antingen bara konstigt eller... 

egoistiskt, är det många som sagt.” (Roy 42 år). 

Även informanterna i Veevers (1980) forskning hade liknande upplevelser av att omgivningen 

uppfattar dem som själviska när de beskriver att de inte vill minska på sina bekvämligheter 

och/eller väljer att satsa på sin karriär (ibid:136). Det som informanterna Roy och Ivan 

beskriver ovan kan kopplas till hur Ambjörnsson (2010:45) och Rosenberg (2002:100-101) 

beskriver att heteronormen verkar i samhället. Heteronormen beskrivs som normerande och 

allt som strider mot dess ramar klassas som avvikande. Den som väljer en annan väg än den 

rådande normen blir en stereotyp som tillskrivs negativa egenskaper eller omöjlig att förstå av 

majoriteten och betraktas som avvikande. Männen som vi intervjuat lyfter fram att de får 

kommentarer om att de skulle vara ”omogna” eller ”ansvarslösa” eftersom de väljer att inte ha 

barn. Informanten Roy problematiserar och beskriver sina upplevelser: 
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”För som kvinna löser det sig alltid med den tickande klockan, tror de flesta /.../ 

som man så förväntas man som ung inte vilja skaffa barn för att man inte är 

mogen. Det innebär att man, som vuxen man, antas vara omogen. Det är ett 

omoget beslut som inte har någonting med intellektet att göra, utan du är bara 

omogen.” (Roy 42 år). 

Flera av informanterna som vi intervjuat berättar att de tror att andra personer tänker negativa 

tankar om dem. Informanten Adrian berättar hur han tror att andra tänker om honom: 

”/.../ ‟mycket märkligt, det måste vara en väldigt ansvarslös människa. Varför 

kan han liksom inte... han måste vara väldigt omogen‟, tror jag att de tänker.” 

(Adrian 37 år). 

 

Informanten Elvira beskriver liknande tankegångar kring hur hon tror att hennes 

arbetskamrater tänker om henne: 

 

”Det är ingen som säger emot i alla fall /.../ de kanske tycker att jag är 

jätteskum.” (Elvira 40 år). 

 

I studiens intervjumaterial går det att urskilja att de negativa egenskaper som tillskrivs de som 

väljer att inte ha barn ofta anspelar på att personerna skulle vara egoistiska, ansvarslösa eller 

omogna. Denna uppfattning överensstämmer med hur informanterna i Gillespies (2000) 

artikel beskriver att deras val att inte ha barn inbegrep tankar från omgivningen om att de var 

själviska (ibid:230). Dessa negativa egenskaper som informanterna i vår studie tillskrivs kan 

även förstås, utifrån Becker (2005), att personer som har brutit mot en självklar och 

grundläggande regel i samhället uppfattas som ovanliga och att de saknar något väsentligt 

som alla andra besitter. Att bli stämplad som avvikare innebär att personen blir behandlad 

som den allmängiltiga bilden som finns av avvikaren (ibid:41). Personer som går egna vägar 

stämplas som avvikare och tillskrivs negativa egenskaper av omgivningen vilket gör dem till 

stereotyper. Sammantaget framkommer det utifrån citaten och sammandragen ovan att 

studiens informanter blir stereotypiserade eftersom de bryter mot heteronormen. Samtidigt 

kan vi, utifrån citaten där de beskriver vad de tror att andra tänker, urskilja att de också 

tillskriver sig själva stereotyper. Vilket kan tolkas genom Beckers (2005) resonemang där 

avvikarens självbild förändras när den upptäcks som avvikare av de andra.   
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Summering av slutsatser 

 

I detta kapitel, omgivningens reaktioner, framkommer det att valet att inte ha barn väcker 

reaktioner hos omgivningen. Förväntningarna från omgivningen på att man ska ha barn ökar i 

takt med civilstatus och ålder. Reaktionerna visar sig vara allt ifrån misstro, förväntan, 

övertalningsförsök, ifrågasättande och även ren förfäran och bestörtning i olika grad. Både 

kvinnorna och männen som vi intervjuat upplever att de får utstå att bli tillskrivna negativa 

egenskaper från omgivningen så som att de skulle vara egoistiska eller omogna. Utifrån vald 

teoriram kan det urskiljas att informanterna genom sitt val att inte ha barn, blir stämplade som 

avvikande genom att de skiljer sig från den i samhället rådande pronatalistiska normen samt 

heteronormen. Informanterna vi intervjuat får en avvikande position i samhället samtidigt 

som deras avvikande position inte tas på allvar då de inte blir betrodda. Någon större skillnad 

mellan kvinnor och män kan inte urskiljas i studiens intervjumaterial. I nästkommande 

temakapitel kommer vi att beskriva och analysera hur informanterna hanterar omgivningens 

bemötande. 
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Kapitel 9- Svar på omgivningens bemötande  
 

I tidigare kapitel beskrevs och analyserades informanternas upplevelse av hur omgivningen 

bemöter dem. Resultaten visar att omgivningen tillskriver informanterna en avvikande 

position i samhället då de inte följer den rådande normen. I kommande kapitel kommer vi att 

beskriva och analysera hur informanterna hanterar den avvikande positionen och svarar på 

omgivningens reaktioner på deras val att inte ha barn.  

9.1 Olika strategier  

 

Flera av informanterna beskriver att de inte orkar ta diskussionen, vilket informanten Sam 

beskriver genom att han gör en avvägning innan han börjar diskutera kring ämnet:  

 

”Man läser ju av folk innan man tar sådana här samtal och vissa är bara inte 

värda att ta det med, jag känner inte att jag får ut någonting utav det. Så jag får 

väl säga att jag inte får speciellt mycket reaktioner.” (Sam 27 år). 

 

Becker (2005) menar att bli stämplad som avvikande kan vara besvärlig eftersom det finns 

förväntningar och krav som individen inte vill leva upp till. För att undvika att bli påverkad av 

de andras normer kan avvikarna välja att undvika att skapa relationer och kontakt med dem 

(ibid:42, 90). Flertalet av informanterna vi har intervjuat skildrar att de undviker att berätta 

om sitt val att inte ha barn där normen att ha barn är extra stark. En av informanterna vi 

intervjuat, Diana, beskriver hur hon slutade att tala om sitt ställningstagande på arbetsplatsen 

då hennes val att inte ha barn orsakade att hon nekades fast anställning. Att sluta tala om sitt 

val att inte ha barn kan ses som en metod för att handskas med sanktionerna, även Veevers 

(1980) har i sin forskning uppmärksammat att de som valt att inte ha barn väljer att undvika 

konfrontationer (ibid:133). Informanten Elvira illustrerar hur hon, när hon var yngre, undvek 

att berätta om valet att inte ha barn:   

”Om man liksom är ny och känner sig lite osäker, då kan man inte gå runt och 

börja kaxa. Men hade jag varit mer kaxig och gått och sagt det mycket, då hade 

jag nog fått höra det, det tror jag, för det var mer traditionella värderingar helt 

klart.” (Elvira 40 år).    
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Både kvinnorna och männen vi har intervjuat berättar att de använder sig av olika metoder för 

att undvika negativa reaktioner. Metoderna liknar dem som Fjell (2008) redogör för i sin 

forskning, där det framkommer att informanterna anpassar sig till situationer där de kan 

uppfattas som avvikare, genom att inte berätta hela sanningen för att undvika negativa 

reaktioner (ibid:78). Även Veevers (1980) beskriver att informanterna i hennes forskning 

anpassar sig efter sammanhanget då de är medvetna om att vissa förklaringar är mer eller 

mindre trovärdiga beroende på sammanhanget (ibid:137). En av informanterna vi intervjuat, 

Christel, ger uttryck för att hon undviker att ta diskussionen kring barn: 

 

”Jag har några kollegor som vet om att jag inte vill ha barn och sådär men oftast 

är det att man inte orkar ta diskussionen och när andra pratar om barn… man 

låter det bara bero liksom.” (Christel 30 år). 

 

En annan strategi som några av informanterna vi intervjuat använder sig av är att de säger att 

de väntar med att ha barn, en strategi som även informanterna i Veevers (1980:141) forskning 

och Parks (2002:39) forskning använder sig utav. En av informanterna vi intervjuat, Adrian, 

berättar hur han tidigare i livet hanterade sin mormors påtryckningar: 

”Ja, där så orkade jag inte riktigt stå på mig utan jag sa ‟vi får se vad som 

händer, nu tar vi ett år i taget eller en månad i taget. Jag vet inte. Vi får se, det 

kommer när det kommer‟. Hon var så envis, jag orkade inte stå på mig och säga 

‟nej, det blir inget här.‟” (Adrian 37 år). 

Majoriteten av informanterna som vi intervjuat beskriver sig som personer som inte längtar 

efter barn. Något som även informanterna i Engwalls och Petersons (2010b) artikel använder 

sig av (ibid:22). Strategin att beskriva sig som någon som inte längtar efter barn kan vara ett 

sätt att använda sig av samma normativa språkbruk som används av de andra, nämligen att 

barn ska vara efterlängtade. När informanten Diana får frågan om varför hon inte vill ha barn 

använder hon sig av en strategi där hon tydligt förhåller sig till normen att barn ska vara 

efterlängtade: 

”Ja, mitt argument är enkelt. Jag tycker att… att barn förtjänar det allra bästa. 

Alltså barn förtjänar föräldrar som verkligen vill ha dem.” (Diana 29 år). 
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Några av informanterna vi intervjuat beskriver att de säger att de är sterila för att undkomma 

påtryckningar från omgivningen. En av informanterna vi intervjuat, Ivan, berättar hur han 

under en period var mycket trött på omgivningens reaktioner: 

”/…/ eller så mest för att få slut på diskussionen liksom för att...jag upplever att 

folk kan bli ganska provocerade när man säger ‟nä jag ska inte ha några.‟ /.../ 

men sedan hade jag en lång period då jag svarade att jag är steril för att slippa 

svara på frågor /.../ det var en period då jag var så trött på att höra om det här så 

jag bara ville slå det ifrån mig liksom.” (Ivan 38 år).   

Tekniken att låtsas vara steril användes även av informanterna i Veevers (1980:140) och 

Parks (2002) forskning, där informanterna ersatte positionen att inte ha barn med en annan 

stigmatiserad position som de upplevde var lättare att hantera (ibid:39). I informanten Ivans 

citat ovan framgår det tydligt att han försöker hantera sin avvikande situation genom att låtsas 

tillhöra en annan avvikande position som för honom är enklare att hantera. Vilket kan kopplas 

till Beckers (2005) teori om stämpling, att vissa handlingar är mer eller mindre acceptabla 

beroende på vilken social grupp man för närvarande befinner sig i (ibid:22). Enligt Goffman 

(2011:51) kan den som är stigmatiserad välja att dölja eller framhäva sitt stigma genom att 

antingen berätta sanningen, spela teater eller ljuga. I informanten Ivans citat ovan framgår det 

tydligt att han försöker hantera sin avvikande position genom att, för att använda Goffmans 

(2011) uttryck, spela teater. 

Informanten Christel är steriliserad sedan några år tillbaka och berättar hur det underlättar för 

henne i mötet med omgivningen:  

”Det som är skönast med att vara steriliserad, det är ändå att det är definitivt, att 

man inte behöver ta diskussionerna på samma sätt om att du kan ändra dig sen 

liksom, jo men jag kan inte få barn.” (Christel 30 år). 

Informanten Diana har ännu inte fått steriliseringen genomförd. Hon berättar att hon ska 

fortsätta kämpa för att får ingreppet beviljat av landstinget: 

”Ja, det kommer jag göra. Det vore väldigt skönt och få det gjort. Då tror jag 

också jag kan bearbeta mina föräldrar på ett helt annat sätt, när man väl kan 

kläcka det /…/ då kanske min mamma kanske äntligen kan acceptera att okej då, 

det kanske inte blir några barnbarn.” (Diana 29 år). 
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Utifrån citaten ovan framgår det att sterilisering upplevs skapa en större möjlighet för att 

omgivningen ska kunna acceptera valet att inte ha barn.  Enligt Becker (2005) blir de som 

stämplas som avvikande påtvingade andras regler (ibid:28-29). De positiva fördelar som 

informanterna beskriver kring steriliseringen, skulle utifrån Becker (2005), kunna förstås som 

att omgivningen inte längre kan påtvinga sina normer om att ha barn, då sterilisering är ett 

definitivt beslut.   

Det finns även ett par informanter som uttrycker att de ibland tycker det kan vara roligt att 

prata om sitt val att inte ha barn. Informanten Diana berättar att hon gillar att tala om ämnet 

ibland: 

”Jag tycker det är rätt roligt och prata om sådana saker för jag tycker även det är 

kallprat om man kommer in på… då kan man fälla en kommentar om liksom 

/…/ jag tycker det är rätt kul faktiskt, att kommentera och sådär.” (Diana 29 år).  

Informanten Elvira beskriver att hon ibland gillar att provocera sin omgivning:   

”Men samtidigt så finns det något i mig som gillar att provocera lite, så jag kan 

tycka att det är lite roligt att säga att jag har steriliserat mig /…/ jag kommer 

ihåg att jag sa det till min chef: ‟nej men jag steriliserade mig igår men nu är jag 

här igen.‟” (Elvira 40 år). 

Båda informanterna Elvira och Diana beskriver att de ibland väljer att framhäva sitt val att 

inte ha barn vilket även Veevers (1980) forskning visar där metoderna kan bestå i att antingen 

att undvika konfrontationer så gott det går eller att framhäva och motivera det barnfria 

alternativet (ibid:133). 

Det här undertemat har visat att det finns olika strategier för att hantera omgivningens 

negativa bemötande. Nästkommande undertema kommer att beröra hur ålder och social status 

påverkar förmågan att hantera den pressen från den pronatalistiska normen. 
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9.2 Ålder och social status påverkar 

 

Flertalet av informanterna vi har intervjuat upplever sig i dagsläget inte besvärade av negativa 

reaktioner från omgivningen. En av kvinnorna, informanten Elvira, uppger att hon sällan blir 

ifrågasatt av omgivningen: 

“Nej det är väl ingen som har synpunkter på det, jag är så himla bestämd av mig. 

Folk ifrågasätter inte mig /…/ jag har den typen av jobb där folk kommer till 

mig och frågar en massa om råd och hjälp och stöd och så där. Så då är det väl 

inte naturligt för dem bara heller att säga till mig vad de tycker att jag borde 

göra.” ( Elvira 40 år). 

Informanten Adrian berättar hur han med åldern har lättare att slå ifrån sig negativa 

reaktioner: 

 “Jag har väl lite mer redskap, idag känner jag själv att jag kan möta det med en 

viss skepsis om sådana saker och framhålla att det där bestämmer människor 

själv och så där. “(Adrian 37 år). 

Becker (2005) menar att de som har makten att bestämma regler och normer innehar en 

maktposition i form av bland annat egenskaper som ålder och social status i samhället 

(ibid:28-29). Studiens intervjumaterial visar att informanternas ålder, samt sociala status 

påverkar deras förmåga att stå emot pressen från den pronatalistiska normen, vilket kan tolkas 

genom Beckers (2005) resonemang, att åldern och den sociala statusen som individen har kan 

inverka på att personen lättare kan skapa egna normer och värderingar och därmed inte följa 

de allmängiltiga normer som finns runtomkring i samhället. Att åldern har betydelse beskriver 

även informanterna i Petersons (2010) artikel, de äldre kvinnorna upplevde sig inte bli 

bemötta med samma ifrågasättande attityder eller tvivel som när de var yngre (ibid:264).  

Summering av slutsatser 

 

I det här kapitlet, svar på omgivningens bemötande, framgår det att informanterna vi 

intervjuat använder sig av olika strategier för att minska och hantera den avvikande position 

som omgivningen tillskriver dem. Många av informanterna beskriver att de inte orkar ta 

diskussionen och således inte talar om sitt val i situationer där de riskerar att behöva förklara 

sig. Informanterna beskriver även att de inte fullt ut säger att de inte vill ha barn utan 
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implicerar att det kanske kommer i framtiden. Flera informanter som är steriliserade känner 

att det gör det enklare för dem när de ställs inför ifrågasättande. Ålder och social status är två 

viktiga faktorer som underlättar mötet med omgivningen. Vi har inte kunnat urskilja någon 

nämnvärd skillnad mellan kvinnor och män, intervjumaterialet visar snarare att det handlar 

om personens val av strategi som är avgörande för hur de hanterar och svarar på 

omgivningens bemötande. I de tre tidigare kapitlen har studiens resultat beskrivits och 

analyserats. I nästkommande kapitel kommer en diskussion kring de viktigaste resultaten i 

studien ske.  
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Kapitel 10- Sammanfattande diskussion  
 

Det här kapitlet kommer att koppla analys och resultat till studiens syfte samt diskutera de 

viktigaste slutsatserna. Vidare kommer egna reflektioner göras kring resultatet. Slutligen 

kommer vi att ge förslag på ingångar till vidare forskning i ämnet. 

 

Syftet med studien var att studera svenska kvinnor och män som väljer att inte ha barn och 

deras subjektiva upplevelser av hur de blir bemötta av omgivningen, vilket har gjorts genom 

personliga intervjuer med tre kvinnor och fyra män. Vi vill understryka att det är 

informanternas subjektiva upplevelser som har studerats, vi är väl medvetna om att sju 

subjektiva upplevelser inte talar för hur den generella verkligheten är beskaffad. Genom 

besvarandet av frågeställningarna visar studiens intervjumaterial att både kvinnor och män 

upplever att de bemöts med ifrågasättande och oförståelse från omgivningen, något som 

skiftar i grad. Pressen och ifrågasättandet upplevs som starkast när informanterna är runt 30 

årsåldern och befinner sig i heterosexuella parrelationer. De starkaste reaktionerna uppstår när 

de uttalar att deras val är frivilligt till personer som själva är i en ålder då många har barn eller 

börjar fundera på att ha barn. 

 

I studiens intervjumaterial kan vi se att det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan 

informanternas berättelser. Att ingen större skillnad mellan informanterna kan skönjas har 

förmodligen att göra med att informanterna är en homogen grupp. Personer med annan 

kulturell, etnisk eller klassmässig bakgrund skulle kanske gett oss andra utsagor än de vi fick. 

Vi kan också ställa oss frågan om det hade blivit någon skillnad i resultaten om vi hade 

intervjuat personer på den svenska glesbygden än i större orter. Det faktum att flertalet av 

informanterna är utbildade och innehar högre befattningar på sina arbetsplatser talar för att 

dessa variabler påverkar informanternas inställning till heteronormen och således påverkar 

detta studiens resultat. Informanternas sociala status kan påverka deras förmåga att göra 

motstånd mot etablerade strukturer i samhället. Flertalet av informanterna kontaktade oss 

självmant efter annonseringen vilket kan tydas som att de hade något som de ville förmedla, 

även detta påverkar självfallet studiens resultat av den anledningen att de ansåg att valet att 

inte ha barn borde synliggöras och lyftas fram. Att dessa personer har gått med i ett 

internetforum kan också tydas som att det finns en villighet eller ett behov att få tala om sin 

position och stötta varandra i valet att inte ha barn. Att de organiserar sig i sociala grupper för 
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att försvara sina beslut kan ses som att informanterna ifrågasätter och aktivt gör motstånd mot 

heteronormen.  

 

Då vi inte sett någon nämnvärd skillnad mellan kvinnor och män gör vi bedömningen, utifrån 

studiens intervjumaterial, att skillnaden i hur man blir bemött av sin omgivning snarare ligger 

i andra variabler som till exempel ålder och social status hos individen än könstillhörigheten. 

Med ett annat urval med perspektiv på exempelvis klasstillhörighet eller etnicitet, kanske 

resultatet skulle sett annorlunda ut. Vi kan även se att vår studie ligger i linje med den tidigare 

forskningen som gjorts på området vilket är intressant eftersom Veevers forskning är 32 år 

gammal. Frågan vi kan ställa oss är om forskningen kring ämnet kommer se likadan ut om 

ytterligare 30 år.  

 

Av studiens resultat framgår det att de som väljer att inte ha barn blir stämplade som avvikare 

och tillskrivna negativa egenskaper. Detta leder i sin tur till att de har behov av att finna 

strategier för att hantera och svara på omgivningens bemötande. Genom besvarandet av 

frågeställningarna kan vi även se att kvinnorna och männen i studien hanterar reaktionerna 

från omgivningen på liknande sätt, återigen kan resultatet påverkats av det homogena urvalet.  

Tekniker informanterna använder sig utav är att undvika ämnet, hänvisa till att barnen kanske 

kommer i framtiden eller att säga att de är steriliserade för att få slut på en diskussion. En 

annan teknik som några av informanterna använder sig av är snarare att öppna upp för 

samtalsämnet genom att de vill berätta för att skapa en ökad diskussion. Att bli medlem på ett 

internetforum, för personer som väljer att inte ha barn, kan också utgöra en strategi för att 

hantera sin position. Informanterna använder olika tekniker för att hantera omgivningens 

reaktioner, teknikerna väljs utifrån sammanhanget de befinner sig i. Studiens resultat av hur 

informanterna hanterar omgivningens reaktioner stämmer överens med tidigare forskning.  Vi 

gör bedömningen att det inte heller här finns någon skillnad, i den här studiens 

intervjumaterial, mellan hur kvinnorna och männen hanterar reaktionerna de får från 

omgivningen. Vi tolkar det som att det är variabler som etnicitet, social status, 

klasstillhörighet och ålder som är avgörande faktorer för hur informanterna hanterar 

omgivningens reaktioner och förmågan att stå emot pressen och göra motstånd mot den 

pronatalistiska normen samt heteronormen. Vi tyder utifrån studiens intervjumaterial att 

informanterna är medvetna om att omgivningen tillskriver dem en avvikande position och att 

det påverkar relationerna de har till omgivningen. Samtidigt ser vi det som att informanterna 

inte alltid fullt ut kan vara öppna med sitt livsval att inte vilja ha barn, vilket förstärker deras 
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avvikande position. Vi vill också poängtera att informanterna inte lever i samhällets utkanter, 

de lever alla innehållsrika liv både socialt och kulturellt. Därmed kan de inte anses vara 

stigmatiserade i bemärkelse av socialt utanförskap eller marginalisering i samhället. 

 

De som väljer att inte ha barn bryter mot heteronormen samt den pronatalistiska normen, 

alltså intar informanterna vi har intervjuat en avvikande position i samhället eftersom de 

väljer att gå emot normerna. Den avvikande positionen kommer till uttryck i studien genom 

att informanterna säger att de upplever sig vara annorlunda och på grund av detta tillskrivs 

negativa egenskaper av omgivningen. Samtidigt ifrågasätts deras val att inte ha barn av 

omgivningen när de inte blir betrodda och tagna på allvar. Vi tolkar det som att informanterna 

lever med att inneha en avvikande position. En avvikande position som av omgivningen inte 

anses vara bestående, vilket i sig osynliggör kvinnor och män som väljer att inte ha barn. 

Detta visar sig i hur omgivningen menar att de kommer ändra sig med tiden eller att de som 

väljer att inte ha barn tros vara öppna för övertalningsförsök.  

 

Under studiens gång har vi stött på mindre problem bestående i att det varit svårare att få tag 

på manliga informanter i storstadsregionen. Ett annat problem som blev uppenbart under 

studiens avslutningsfas var att vi inte ställde tillräckligt med frågor kring informanternas 

bakgrund, utbildning och arbete. Denna information hade varit betydelsefull för att få en 

djupare förståelse av intervjumaterialet samt studiens resultat.  

 

Av den forskning vi funnit är majoriteten genomförd med ett kvinnligt urval eller i de fall då 

båda könen undersökts, haft mer fokus på moderskap och kvinnlighet. Det skulle vara 

intressant med vidare forskning kring faderskap och manlighet för att synliggöra även männen 

som väljer att inte ha barn. Vi upplever också att det skulle vara mycket intressant att 

undersöka hur kultur och etnicitet påverkar valet att inte ha barn. Blir dessa personer 

stigmatiserade till skillnad från informanterna i den här studien? 
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Bilagor 

 

Bilaga A - Annons på internetforum 

Hej. 

Vi är två studenter vid socionomprogrammet på Södertörns Högskola som söker informanter 

till vår kandidatuppsats i socialt arbete. Vi ska skriva om frivillig barnfrihet och syftet är att 

synliggöra barnfrias situation i relation till samhället. Vi söker efter fyra män och fyra kvinnor 

över 30 år till en kvalitativ studie. Stockholmsområdet är önskvärt. Detta innebär att vi 

kommer genomföra intervjuer med er och dessa kommer vara runt en timma långa och vi 

bjuder på fika. Informanterna väljer var vi ska genomföra intervjun. Allt material kommer 

behandlas med konfidentialitet vilket innebär att enbart författarna till studien kommer ha 

tillgång till materialet och att informanterna kommer att avidentifieras i studien. 

Kontakta oss på e-postadress XXXXX@gmail.com 

Vänliga hälsningar Annika och Isabel 
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Bilaga B – E-postkontakt med informanter   

Hej, återigen tack för att du vill medverka i vår studie om frivillig barnfrihet. Vi har planerat 

att genomföra intervjuerna med våra informanter under vecka 15 och 16 så du får själv välja 

en tid under någon av dessa två veckor som passar dig, vi är flexibla. Du får gärna komma 

med förslag på en plats där du känner att du skulle kunna tänka dig att genomföra intervjun, 

tänk bara på att det behöver vara en plats där vi kan sitta i lugn och ro i cirka en timme. Om 

du inte självhar ett förslag så kan vi genomföra intervjun på Södertörns högskola där man kan 

boka grupprum. 

Våra kontaktuppgifter är XXXX@gmail.com och XXXX@gmail.com 

Vänliga hälsningar Annika och Isabel, socialt arbete med storstadsprofil, Södertörns Högskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Bilaga C - Intervjuguide 

Allt material kommer att behandlas med konfidentialitet, det betyder att enbart författarna till 

studien kommer att ha tillgång till de filer som innehåller intervjuerna och att du som 

informant kommer att få ett fingerat namn i studien. Medverkan i studien är frivillig och du 

kan när som helst avbryta intervjun. Du är helt fri att välja att inte svara på frågor som du 

känner att du inte vill eller kan svara på. Fråga om samtycke till att använda diktafon för att 

spela in intervjun med. 

 

Nu kommer vi att ställa några frågor om dig för att ta reda på bakgrundsfakta innan vi börjar 

gå mer på djupet. 

Ålder 

Boendeort 

Partner 

Har du syskon och i så fall var i syskonskaran är du? 

 

Tema 1 

-Berätta om hur du kom fram till att du inte ville ha barn? (Vad ledde fram till beslutet?) 

(Påverkan av hur familjen sett ut?) 

- Har du någon gång tvekat på ditt val att inte ha barn och vad har det i så fall berott på? 

(- Identitet kvinnlig/manlig?) 

Tema 2 

- Hur reagerar människor i din närhet när du berättar att du inte vill ha barn? Till exempel 

familj och släkt, vänner och kollegor eller vården? 

- Hur hanterar du omgivningens attityder och reaktioner? 

- Vem är det som frågar om du har barn eller inte har barn? 

- Upplever du under tidens gång att det blivit någon skillnad i attityderna mot ditt val att inte 

ha barn? 

Övrigt 

- Tror du att din boendeort påverkar ditt liv som frivilligt barnfri? 

- Om du lever i en heterosexuell relation, hur ser ni till att det inte blir barn? 

- Steriliserad? 
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Bilaga D - Intervjuguide 2 reviderad efter första intervjun 

Allt material kommer att behandlas med konfidentialitet, det betyder att enbart författarna till 

studien kommer att ha tillgång till de filer som innehåller intervjuerna och att du som 

informant kommer att få ett fingerat namn i studien. Medverkan i studien är frivillig och du 

kan när som helst avbryta intervjun. Du är helt fri att välja att inte svara på frågor som du 

känner att du inte vill eller kan svara på. Fråga om samtycke till att använda diktafon för att 

spela in intervjun med. 

Nu kommer vi att ställa några frågor om dig för att ta reda på bakgrundsfakta innan vi börjar 

gå mer på djupet. 

 

Ålder 

Boendeort 

Har du syskon och i så fall var i syskonskaran är du? Har dina syskon barn? 

 

Tema 1 

-Berätta om hur du kom fram till att du inte ville ha barn? (Vad ledde fram till beslutet?) 

(Påverkan av hur familjen sett ut?) 

- Har du någon gång tvekat på ditt val att inte ha barn och vad har det i så fall berott på? 

(- Identitet kvinnlig/manlig?) 

- Har du partner, hur gammal och hur ställer sig denne till att inte ha barn? Hur ser ni till att 

det inte blir barn? 

 

Tema 2 

- Hur reagerar människor i din närhet när du berättar att du inte vill ha barn? Till exempel 

familj och släkt, vänner och kollegor eller vården? 

- Hur hanterar du omgivningens attityder och reaktioner? 

- Vem är det som frågar om du har barn eller inte har barn? 

- Upplever du under tidens gång att det blivit någon skillnad i attityderna mot ditt val att inte 

ha barn? 

- Hur tror du att ditt val att inte ha barn påverkar ditt umgänge? Hur fungerar ditt umgänge 

med personer som har barn? 


