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Abstrakt 
 
Idag är forskningen kring barnfrihet till skillnad från barnlöshet begränsad och 

beskrivningar kring upplevelser av fenomenet barnfrihet beskrivs sällan. Vi kan dock 

hitta litteratur som beskriver en komplexitet i valet av att som kvinna välja barnfrihet, 

vilket vi i denna studie närmare beskriver utifrån en kvinnas upplevelser samt 

erfarenheter. Syftet med denna studie är att undersöka en kvinnas upplevelser kring 

valet av att vara barnfri. Detta syfte har vi kunnat nå genom att göra en fenomenologisk 

fallstudie där vi genom två intervjutillfällen med en kvinna kunnat få en djupgående 

berättelse om hennes upplevelser samt erfarenheter av att vara barnfri. Hon har under 

en lång tid varit säker på att hon inte vill ha barn och att det inte finns en cell i hennes 

kropp som vill det. Denna starka känsla står i kontrast till samhällets syn på kvinnan 

som moder. Hennes upplevelser präglas därför av konsekvenser som uttrycks i form av 

nedvärderande och ifrågasättande bemötanden, förväntningar som sätter press på 

henne att skaffa barn, en oro kring att bli ensam samt en känsla av att inte vara normal.    
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1. Inledning 

”Men om det nu faller sig så att en kvinna vill bli författare och inte vill ha barn, måste hon få göra det 

utan att bli reducerad till en halv människa eller en känslokall, egoistisk karriärist. Hon måste få vara 

mångfacetterad, likt en man som gör samma val.” 

    Josefine Adolfsson, DN 2014-01-14   

 

Genom tiderna har kvinnan setts som en reproduktiv varelse, hennes “natur” samt “roll” har 

varit att föda samt ansvara för sina barn (Engwall & Peterson, 2010). Detta traditionella sätt 

att tänka kring kvinnlighet kom att påverka de kvinnor som under 60- och 70-talet aktivt 

valde bort barn i sitt liv. Dessa kvinnor sågs som icke kvinnliga samt barnhatare, då de ofta 

valde karriären framför barnen. Sverige är idag i allra högsta grad ett barnvänligt samhälle, 

med en barnvänlig politik som gör det allt lättare för kvinnor att arbeta och ha familj 

samtidigt. Denna pronatalistiska politik (Engwall & Peterson, 2010) ger den arbetande 

kvinnan en rad förmåner: föräldraförsäkring, så kallad vab (vård av barn) samt lagstadgade 

rättigheter att gå ner i arbetstid (Rönsen & Sundström, 2002). Tillsammans skapar detta en 

norm om att skaffa barn, som resulterar i att vissa barnfria kvinnor idag får erfara kränkande 

och förminskande bemötanden från omgivningen (Engwall & Peterson, 2010).  

 

Barnfrihet är idag ett relativt outforskat område då detta fenomen har setts och fortfarande ses 

som ett individuellt val snarare än en reproduktionspolitisk fråga (Engwall & Peterson, 2010). 

Detta kan tolkas som ett osynliggörande av fenomenet barnfrihet som ses som den avvikande 

livsstilen. Pronatalistiska normer påverkar synen på barnfria kvinnor idag som tillskrivs 

egenskaper som egoistiska, mer individualistiska samt mer materialistiska, mindre 

omhändertagande och mindre mogna (Park, 2005, Engwall & Peterson, 2010).  Avsaknaden 

av forskning kring upplevelser av kvinnor som väljer att vara barnfria påverkar med andra ord 

deras upplevelser av att vara barnfria. 

 

I boken Ingens mamma: tolv kvinnor om barnfrihet (2013), skriver kvinnor om sina 

erfarenheter av att vara barnfri. När den gavs ut debatterades det i media kring barnfrihet, en 

debatt som bekräftar de föreställningar som fortfarande finns kvar kring kvinnans “naturliga” 

roll som moder. Vi upplever att debatten speglar en fertilitetsnorm som ser skaffandet av barn 

som en självklarhet alla strävar efter, samt en brist på förståelse mot de som väljer den till 

synes avvikande vägen, att som kvinna inte skaffa barn. Att det finns en bristande förståelse 

kring barnfrihet samt att detta fenomen i vissa fall kan väcka sådan provokation, tycker vi är 

intressant. I och med detta vill vi undersöka området närmare och gå på djupet av 

upplevelserna av att leva som barnfri kvinna.  

 

Att forska om barnfrihet ger fler perspektiv på ett traditionellt forskningsområde om 

föräldraskap, barn och familj, men ur en ny synvinkel (Engwall & Petersson, 2010). Därmed 

är detta ämne i allra högsta grad aktuellt som vidare forskningsområde inom socialt arbete. 

Att inom socialt arbete arbeta normbrytande är enligt oss viktigt för att på så sätt minska 

stigmatiserande normer som många barnfria kvinnor idag upplever. Morén (2010) menar att 

ha kunskap i form av teoretiska insikter och kritiskt tänkande som vi sedan kan applicera på 
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praktiken är en viktig del i att bedriva bra socialt arbete. Denna uppsats ser vi som ett steg på 

vägen, mot en ökad kunskap av fenomenet barnfrihet. 

 

2. Syfte och frågeställningar  
För att kunna få en djupare förståelse av fenomenet barnfrihet, har vi valt att göra en studie 

där syftet är att undersöka en kvinnas upplevelser av att vara barnfri.  

 

För att uppnå detta syfte har vi utgått från dessa frågeställningar: 

 

Vilka erfarenheter kring sitt val av att leva som barnfri speglas i hennes berättelse? 

 

Hur beskrivs dessa erfarenheter? 

 

Hur kan hennes beskrivningar av upplevelserna tolkas?  

3. Kunskapsöversikt 

Litteraturen har dels sökts genom nationella och internationella databaser som socINDEX, 

KVINNSAM samt Web of science. Vi har använt oss av sökord som volutary childlessness, 

frivillig barnlöshet, barnfrihet, moderskap, kvinnoroll, childlessness, motherhood, familj, 

parent and children, singel women, heteronormativity, gender identity, feministisk teori, 

genussystem och pronatalism. Genom en redan bekant antologi, frivillig barnlöshet av 

Engwall och Peterson (2010) har vi har fått hjälp med att hitta ytterligare litteratur.  

3.1 Valet att vara barnfri 
Det finns en idé om att skaffa barn skulle vara ett aktivt val (Bartlett, 1994). Detta stämmer 

inte då det oftast handlar om ett “naturligt” steg och ett sätt att följa den väg som samhället 

stakat ut för en. Samtidigt betyder det inte heller att barnfrihet automatiskt innebär ett aktivt 

val (Veevers, 1980). Vissa barnfria har definierats som “uppskjutare” vilket betyder att olika 

omständigheter i livet har gjort att barn har skjutits upp tills de kommit till en punkt då barn 

inte längre är aktuellt. Istället för att direkt avfärda tanken på att skaffa barn har de istället 

skjutit upp beslutet till ett mer passande tillfälle, ett tillfälle som aldrig kommit. Många av 

“uppskjutarna” har varken haft starka känslor för eller emot att skaffa barn och har tänkt att de 

någon gång kommer att skaffa barn för att det är så alla gör. Veevers (1980) lyfter fram fyra 

stadier i processen av att gå från att vilja till att inte vilja ha barn. Den första handlar om att 

skjuta upp barn under en definierad tid, exempelvis att vänta tills en är klar med sina studier. I 

det andra stadiet går uppskjutandet över till att bli på odefinierad tid, till en framtid då det 

passar att skaffa barn. I stadie tre vägs för- och nackdelar mot varandra för att till slut i stadie 

fyra komma till en acceptans om permanent barnlöshet. Samtidigt som att “uppskjutarna” 

finns existerar också de “tidigt uttalade” som i ett tidigt stadie uttryckt att de inte vill skaffa 

barn. Att göra ett aktivt val kan med andra ord, oavsett vilket beslut som tas vara skrämmande 

och svårt. 
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Vissa menar att det i många fall är svårt att avgöra huruvida en persons barnfrihet är frivillig 

eller ofrivillig och att det finns en komplexitet då frivilligheten inte alltid är självklar (Shaw, 

2010). En del kvinnor ser sig som frivilligt barnlösa och definierar det själva, som att det 

innebär att ha gjort ett entydigt beslut. Vid närmare undersökning framgår dock att beslutet 

inte är så entydigt som kvinnorna påstått då samtliga berättelser visar en betydligt större 

komplexitet. Yttre omständigheter som sterilitet eller uppskjutning samt tankar om ånger 

präglar kvinnornas historier runt deras val. Shaw menar att det finns ett behov av att äga sitt 

val och att entydighet i beslutet kan ge en känsla av autonomi, självbestämmande och 

försäkran om att deras val är rätt och att det därför är en viktig del i barnfria kvinnors 

uppfattning om sitt val. 

 

Det finns olika faktorer som kan spela roll som motiv för kvinnor att välja ett barnfritt liv 

(Peterson, 2010). Bland dessa kan en så kallad avsaknad av “modersinstinkt” vara en, rädslor 

inför själva graviditeten, förlossningen och vad som händer med kroppen en annan, men 

också ogillandet av barn (Hemnell, 2010). Att inte tycka om barn eller att ha ett ointresse för 

dem, har enligt vissa studier visat sig vara vanligare motiv från kvinnor än från män. Många 

uttrycker också en rädsla inför att vara bra föräldrar och ser föräldraskapet som något tungt 

och jobbigt och vill därför inte påföra det ofödda barnet skada. Frihetsbehov är något som i 

många studier anges som det starkaste motivet till att vara barnfri (Bartlett, 1994; Butler, 

2005). 

 

Vissa barnfria kvinnor har inte kunnat formulera eller uttala en tydlig anledning till deras val 

att inte skaffa barn (Peterson & Engwall, 2010). Fördelar med sin livsstil som barnfri kan de 

enkelt räkna upp, där de beskriver en frihetskänsla, att de själva kan bestämma hur de vill 

spendera sin tid. Detta bör dock inte förväxlas med en motivering till valet att vara barnfri. 

Många beskriver att det inte varit ett direkt val, utan snarare något som har varit självklart och 

naturligt, att de aldrig velat ha barn och inte sett sig själv som föräldrar. Engwall & Peterson 

(2010) benämner detta som de “tysta kropparna”, baserat på den kunskap som en kvinna 

anses ska få när hon lyssnar till sin kropp. De menar att dessa kvinnor försöker kommunicera 

och lyssna till sin kropp och svaret de får är tystnad. Ett exempel som Engwall och Peterson 

ger är avsaknaden av tickandet från den biologiska klockan, som många refererar till när 

lusten att skaffa barn sätts igång. Samtidigt som valet för dem aldrig varit ett beslut i sig utan 

snarare något som alltid varit självklart, finns det fortfarande tankar om att de skulle kunna 

ändra sig. Detta har visat sig i mångas tvekan inför tanken att sterilisera sig, en tanke om att 

hålla dörren öppen (Bartlett, 1994). Bartlett lyfter i sin studie fram att kvinnorna gång på gång 

under tid tar beslutet om att vara barnfri och därför inte vill stänga fertilitetsdörren genom 

sterilisering. Dessa kvinnor beskriver hur de dagligen tar beslutet om att inte vilja ha barn, 

men att detta inte behöver innebära att de en dag tar ett annat beslut, att faktiskt vilja ha barn.  

3.2 Attityder från omgivningen 

Samhället idag förväntar sig att kvinnor ska bli mödrar (Bartlett, 1994; Butler, 2005). Pressen 

kommer från olika håll, det kan vara från samhället i stort eller från vänner och familj. Det 

kan handla om explicita kommentarer eller mer tystlåten press som vetskapen om barnvagnen 

som står hos ens föräldrar och väntar på att användas. Ofta är vi så vana att leva med pressen 
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att skaffa barn att vi knappt lägger märke till den. Föreställningar om moderskap som något 

självklart gör att det kan vara svårt att själv ens se barnfrihet som ett alternativ.  

 

Välmenande kommentarer så som “snart är det din tur ” eller “ när ni får barn…” är vanliga i 

många sociala sammanhang och blir som en konstant underliggande press i antagandet att ett 

barn är en del i ens livsplan (Bartlett, 1994; Fjell, 2010). Andra påtryckningar kan komma om 

en barnfri är i ett sammanhang med barn och får kommentarer att den “övar” inför ens egna 

framtida barn. Kvinnor redovisar också om hur sammanhang kan bli exkluderande då 

samtliga i omgivningen har barn och pratar om barn. Detta kan bli förminskande då de 

uttrycker att “det kommer du förstå när du får egna barn” (Bartlett, 1994; Engwall & 

Peterson, 2010). Press från ens egen eller sin partners familj är också vanligt, framför allt som 

kvinna. Är du gift kvinna kan pressen bli högre och många kvinnor berättar om påtryckningar 

från sina svärmödrar som anser att det är deras plikt som fru att ge deras son ett barn. Direkta 

påtryckningar från ens föräldrar är också vanligt vilket kan få många att dra sig för att berätta 

att de inte vill ha barn i rädsla för hur de kan komma att reagera. 

3.3 Kvinnor = mödrar?  

Att som kvinna aktivt välja att inte skaffa barn är för många ett svårt val, inte minst utifrån de 

förväntningar som finns utifrån, både på ett samhälleligt plan och från ens nära och kära 

(Park, 2005). Pronatalism är ett begrepp som sammanfattar den rådande synen av att det är en 

självklarhet för alla att både vilja och faktiskt skaffa barn. De pronatalistiska föreställningarna 

visar sig enligt många studier ha negativ påverkan på de frivilligt barnlösa då de i en 

pronatalistisk kontext får en avvikande identitet (Park, 2002).  Framförallt kvinnor tillskrivs 

egenskaper som egoistiska, mer individualistiska, mer materialistiska, mindre 

omhändertagande och mindre mogna än exempelvis kvinnor som är ofrivilligt barnlösa (Park, 

2005). Moderskap däremot, ses som tecken på osjälviskhet och uppoffrande då många pratar 

om föräldraskap som något moraliskt omvälvande där ens liv går från att vara självcentrerat 

till att centreras runt barnen. Föreställningar finns om att barnlösa kvinnor skulle lida av en 

avsaknad och tomhet då de inte har egna barn som resulterar i ett mindre lyckligt och givande 

liv. 

 

Gillespie (2000) beskriver hur olika kvinnor mött misstro till deras val att inte skaffa barn. 

Många utgår från att kvinnan inte kan få barn, alltså är infertil och inte vill lyssna till att det 

handlar om något annat. Andra vittnar om hur omgivningen behöver placera in dem i fack 

som exempelvis “hårdhudad karriärkvinna” för att hantera informationen att dem inte vill ha 

barn. Gillespie beskriver hur kvinnor tillskrivs en ofrivillig barnlöshet av omgivningen genom 

föreställningar om dold infertilitet eller hur karriären tvingat dem från moderskap. Att inte 

lyssna eller tro på kvinnan i hennes val av barnfrihet blir ett tydligt uttryck för hur kvinnor 

och kvinnlighet kopplas till moderskap (Gillespie, 2000). Föreställningen om att kvinnan ska 

vara eller bli moder är så självklar att många inte förmår att lyssna till den egna kvinnans 

berättelse. Gillespie menar att liknelser kan göras till hur kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt våld inte tros på i tanken om att mannen aldrig skulle begå ett sådant brott.  

 

Vanligt är att barnfria kvinnor som svar på deras val får höra om hur deras kropp snart 

kommer att ändra sig då modersinstinkten eller den så kallade ”biologiska klockan” börjar slå 
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(Engwall & Peterson, 2010; Bartlett, 1994). Många barnfria kvinnor kan inte känna igen sig i 

dessa påståenden och vissa kan snarare känna en avsmak vid tanken på att vara gravid eller att 

föda barn (Bartlett, 1994). Att som kvinna välja att vara barnfri kan också kopplas till rätten 

att bestämma över sin egen kropp (Engwall & Peterson, 2010). Tillgången till preventivmedel 

som p-piller och spiral har varit en stor del i kvinnors möjligheter att styra över sin egen 

kropp och fertilitet. Rättigheter till abort spelar också en roll i möjligheterna till ett barnfritt 

liv. Här har dock mannen inga juridiska möjligheter då beslutet om abort lagligt sett ligger 

hos kvinnan. Det innebär att en man som vill förbli barnfri inte har möjligheter att förneka 

faderskap och kräva abort. 

 

Vissa studier visar att kraven på att skaffa barn är lika stor bland män som bland kvinnor 

(Terry & Braun, 2011). Skillnaden är att de egenskaper som ofta tillskrivs barnfria mer går i 

linje med vad vi konstruerat som manligt. Att vara egoistisk och arrogant är exempel på 

egenskaper som tillskrivs barnfria, men som också ligger närmare vad enligt normen ses som 

manligt. Den barnfria kvinnan bryter inte bara mot normen genom att inte skaffa barn utan 

hon bryter även mot vad det innebär att vara kvinna, då kvinnans konstruerade egenskaper är 

så nära sammankopplade med moderskapet.  

3.4 Strategier från barnfria 

Hur bemöter då barnfria kvinnor omgivningen och samhällets pronatalism? För att hantera 

och förebygga olika stigmatiserande situationer, utvecklar många barnfria olika strategier där 

deras sätt att bemöta omgivningen skräddarsys utifrån vilken grupp de möter (Park, 2005). Att 

välja sina sammanhang är ett sätt att själv påverka barnpressen i sin närvaro (Engwall & 

Peterson, 2010). Det kan handla om att sluta umgås med vänner som skaffar barn eller att 

söka sig till sammanhang eller organisationer där det finns människor med samma ståndpunkt 

som en själv gällande barn. 

 

Strategierna kan även handla om att som barnfri istället kritiserar de som skaffar barn, vilket 

Parks (2005) benämner som “fördöma de fördömande”. Föräldrar kritiseras för att inte göra 

aktiva val, utan att bara följa strömmen oreflekterat för att passa in i de förväntningar och 

krav som ställs på vuxna idag. De kan också kritiseras för att till skillnad från de barnfria följt 

normen om barnfamiljen men också bekräftat hegemonin runt kvinnlig och manlig identitet 

kopplat till barn. En del yngre hanterar ifrågasättanden genom att skjuta på problemet i form 

av att säga till andra att de vill ha barn senare. Andra påstår att de inte kan få barn, vilket inte 

är sanning. På grund av det pronatalistiska antagandet om att alla vill ha barn, bemöts sterilitet 

ofta med mer finkänslighet. Parks menar att det kan på så sätt kännas lättare att hantera 

bemötandet utifrån att vara steril än bemötandet och ifrågasättandet utifrån att vara barnfri. 

Vissa kvinnor förklarar sin barnfrihet genom att påtala en avsaknad av modersinstinkt.  

 

Att ha familj och vänner runt sig som stöttar i ett beslut om barnfrihet anger många som en 

viktig del i att orka med pressen från övriga samhället (Peterson, 2010). Stöd från närstående 

kan hjälpa den barnfria att behålla en positiv inställning till sin identitet som barnlös 

(Houseknecht, 1977).  
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3.5 Ensamhet 

Anna Sol Lindqvist skriver i “Ingens mamma” (2012) om att andra påstår att hon på grund av 

sitt val att vara barnfri kommer att bli ensam när hon blir gammal. Hon beskriver detta som en 

av de svåraste och tuffaste anklagelserna att ta emot. Vidare hänvisar hon till studier och 

påstår att deras antagande om att barnfrihet ska leda till ensamhet som äldre är fel och att 

barnfria äldre känner sig ensamma i mindre utsträckning på grund av sina vänskapsrelationer 

som inte är kopplade till biologisk familj. 

 

Att leva som barnfri vittnar många kan leda till en känsla av utanförskap och exkludering 

(Bartlett, 1994). När många i omgivningen skaffar barn blir ofta aktiviteter och samtalsämnen 

centrerade runt just barn och familj. Detta leder i sin tur till att den som inte själv har barn lätt 

kan känna sig utanför och att den inte får vara med. Många barnfria kvinnor berättar om hur 

de förlorar vänner när de skaffar barn. Barn tar upp tid och kräver mycket av sin förälder och 

de barnfria kvinnorna beskriver hur detta ändrar fokus hos deras vänner och hur de inte längre 

spelar samma roll i deras vänners liv. Bartlett menar att vi gärna vill umgås med personer som 

vi har något gemensamt med och att mödrar kan dela och stötta varandra i de oros- och 

lyckomoment som deras moderskap medför. Här blir den barnlöse utanför då många mödrar 

dessutom har lite tid över och blir väldigt selektiva med vilka de hinner umgås med. Barnfria 

kvinnor berättar också om hur de blivit trötta och uttråkade av sina vänners samtalsämnen 

som enbart kommit att handla om barn. Därför har de också tappat intresse för deras umgänge 

och att detta är en annan faktor till att vänskapen glider isär. 

 

Bartlett (1994) beskriver vikten av likasinnade och hur barnfria kvinnor uttrycker behov att ha 

andra barnfria vänner. Att ha någon som tänker som en själv och bekräftar sitt val istället för 

att ifrågasätta, menar många är av stor betydelse då de i övrigt möter mycket motstånd i och 

med sitt val (Bartlett, 1994, Ireland 1993). Att hitta en partner som barnfri, uttrycker många 

som en svårighet, då det överlag ses som svårt att hitta någon likasinnad (Bartlett 1994). Att 

som kvinna välja att vara barnfri menar Bartlett äventyrar kvinnornas möjligheter att dejta och 

finna en partner. Även existerande förhållanden kan få abrupta slut då barnfrågan kommer på 

tal. 

3.6 Den ”rätta” livslinjen 
Genom att skaffa barn runt 30-årsåldern inom en tvåsam heterosexuell relation följer du det 

som Kåks (2007) vill benämna som livsmanus, som är det rätta enligt normen. Kåks menar att 

hur vårt liv ska se ut utifrån ålder och vad som förväntas av oss i dessa olika livsskeden, är en 

social och kulturell konstruktion. Detta kommer enligt henne att påverka hur vi ser på oss 

själva och hur vi ser på den verklighet som vi lever i. Om vi lever enligt det som ses som det 

“rätta” livsmanuset och gör det som förväntas av oss i vissa åldrar, kommer vi att få fördelen 

att ses som vuxna samt lyckade, men om vi avviker från detta så är det inte säkert att vi gör 

det (Ambjörnsson & Bromseth, 2010). 

4. Metod 
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Denna studie syftar till att undersöka upplevelserna av att som kvinna vara barnfri. Vi har 

därför valt att göra en kvalitativ studie, som gör det möjligt att få en djupare förståelse av ett 

fenomen (Bryman, 2011) och i detta fall av fenomenet barnfrihet. Då denna studie inte prövar 

en hypotes eller en teori är detta inte en deduktiv studie, utan snarare induktiv. Vi har snarare 

öppet gått in i intervjuerna och låtit intervjupersonen tala och styra berättelsen själv. Samtidigt 

har vi varit medvetna om vår egen förförståelse och har försökt att inte styra hennes berättelse 

utifrån denna. Genom att göra en induktiv undersökning har vi försökt sätta oss in i 

intervjupersonens erfarenheter samt upplevelser förutsättningslöst. Viktigt att poängtera är att 

vi inte använt oss av en induktiv ansats i syfte att generera en teori, snarare för att generera en 

fenomenologisk förståelse samt exemplifiering. Vi har varit försiktiga och medvetna om att 

våra egna erfarenheter samt verklighetsuppfattning dock kan ha kommit att påverka vår 

fenomenologiska tolkning av empirin. Vi vet att det inte går att bortse från detta, men en 

medvetenhet har gjort att vi ständigt problematiserat vår egen tolkning under processens gång.  

 

Vi har valt att göra en tolkande fenomenologisk analys av vårt material eftersom vi vill gå på 

djupet av de erfarenheter som kan beskriva fenomenet barnfrihet (Bengtsson, 2001). Därmed 

kan en tolkande fenomenologisk analys användas för att uppnå vårt syfte. Denna analys har 

fokuserats på erfarenheterna som beskrivits i två intervjuer med en och samma kvinna. Med 

hjälp av teorier har dessa erfarenheter tolkats och analyserats. Socialkonstruktionism och 

pronatalism är de mest framträdande teorier i vår analys. Kompletterande feministiska teorier 

om kön som konstruktion, kvinnlighet och moderskap samt kärlek som konstruktion används 

även i analysen, men i mindre utsträckning.  

4.1 Fallstudie  
Att utföra en fallstudie är en vanlig kvalitativ forskningsmetod som innebär att forskaren går 

på djupet av ett enda fall (Bryman, 2011). Ett fall kan dels innebära en situation, en person 

eller en plats. I denna uppsats använder vi oss av fallstudie som design då vi enbart fokuserar 

på en och samma person och dennes upplevelser av att leva som barnfri, för att på så sätt 

kunna få en så ingående och detaljerad förståelse kring upplevelserna av fenomenet som 

möjligt. Till en början fanns tankar på att intervjua fler personer men vi kom fram till att det 

inte skulle gynna vår studie. Några fler intervjupersoner gör inte studien generaliserbar, men 

att djupdyka i ett fall menar vi kan ge en mer ingående förståelse för just denna person och 

hennes upplevelser av fenomenet barnfrihet. Detta kändes för oss som det mest intressanta 

och relevanta tillvägagångssättet utifrån vårt syfte. 

 

Kritik har förts mot fallstudier som forskningsmetod för att det kan vara svårare att 

generalisera dem på ett vetenskapligt sätt, men också för att det tar lång tid och resulterar i 

långa oläsliga rapporter (Yin, 2006). Yin menar att detta inte behöver vara fallet, att 

fallstudier kan vara generaliserbara om det gäller teoretiska hypoteser. För vår del är detta inte 

heller relevant då vi inte har för avsikt att kunna generalisera vår studie. Fortsatt menar Yin 

att kvalitativa fallstudier är svåra att utföra på ett bra sätt. En fallstudie behöver inte pågå 

under en lång tid utan kan tvärtom utföras under relativt kort tid. Huruvida rapporten blir lång 

och oläslig handlar snarare om forskaren. Detta kan i sin tur vara en nackdel för fallstudier 
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som metod, då Yin menar att det är svårt att avgöra eller pröva om en person är bra på att 

utföra en fallstudie eller inte.  

 

Resultatet från en kvalitativ fallstudie fokuserar inte på att kunna generalisera, tillämpa 

resultatet på liknande fall eller komma fram till en definierad sanning (Greenwood & 

Lowenthal, 2005; Vickers, 2012). Vi kan inte i denna uppsats påstå att alla barnfria kvinnor 

upplever detta fenomen på samma sätt. Däremot kan vår studie ses som ett exemplifierande 

fall som ger oss en bild på hur barnfrihet kan upplevas. Detta fall tillhör en större kategori och 

kan därmed inte ses som den enda sanningen (Bryman, 2011). Vi menar att en kvinnas 

upplevelser och erfarenheter av fenomenet barnfrihet inte är mer generaliserbart än tio 

kvinnors, då dessa alltid ser olika ut (Dahlberg, 1997). I denna studie är det sanningen kring 

denna specifika kvinnas berättelse om sina upplevelser som är i fokus.  

 

Genom att ha valt fallstudie som metod har vi kunnat gå på djupet av vår informants 

upplevelser av att vara barnfri (Bryman, 2011). Genom att följa upp hennes berättelse och gå 

på djupet av det som vi har tolkat som viktigt, har vi kunnat få en mer detaljerad och 

djupgående förståelse för hennes upplevelser av fenomenet barnfrihet.  

4.2 Urval 
Då vår fallstudie baseras på att endast ha en informant har vi gjort ett målinriktat eller 

målstyrt urval som innebär att vi strategiskt valt ut en deltagare som passar studien (Bryman, 

2011). Ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval och kan därför inte generaliseras till en 

population, vilket heller inte är syftet med denna uppsats. För att kunna utföra denna studie 

krävdes det först och främst att kvinnan som deltog definierade sig själv som frivilligt barnlös 

eller barnfri. Vi ville att den deltagande kvinnan skulle ha definierat sig själv som detta i 

minst fyra år, då vi menar att detta medför mer erfarenheter kring att leva som barnfri kvinna. 

Vi tänker att en kvinna med en längre tids erfarenhet av att vara barnfri, ger oss möjligheten 

att se upplevelserna ur ett större perspektiv och på så sätt även få en större förståelse av 

fenomenet. För att finna en lämplig intervjuperson som uppfyllde våra kriterier annonserade 

vi på facebook om vår uppsats och att vi sökte en intervjuperson. Vi fick svar från flera 

frivilliga personer samt förslag på barnfria kvinnor som kunde tänkas vilja delta i vår studie. 

Därefter bestämdes vem som skulle delta utifrån den vi först kunde hitta en tid för intervju 

med, samt få samtycke ifrån efter att ha informerat mer djupgående om syftet.  

 

Intervjupersonen i denna studie är en hetrosexuell kvinna som är 37 år gammal, adopterad och 

har identifierat sig som frivilligt barnlös i ungefär tio år. Hon är bekant med en av oss sedan 

tidigare, relationen är dock ytlig från ett gemensamt sammanhang för flera år sedan. De 

senaste tre åren har ingen kontakt skett.  

4.3 Intervjumetodik i denna fallstudie 
Vi valde att göra två intervjuer med en kvinna för att på så sätt kunna gå på djupet av hennes 

upplevelser. Detta är ett naturligt val av insamlingsmetod vid en tolkande fenomenologisk 

studie då det hjälper oss som forskare att samla in rik data för kommande tolkning av 

erfarenheternas betydelse för fenomenet (Finaly, 2011). Den första intervjun varade i en 

timme och 30 minuter och den andra i två timmar och tio minuter. Vi gav förslag på tre olika 
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avskilda platser, vilket ledde till att intervjupersonen själv fick välja den plats som kändes 

mest bekväm för henne. För att inte missa något av vad som sades använde vi oss av en 

diktafon för att spela in intervjuerna, detta efter att ha fått ett godkännande av 

intervjupersonen. Första intervjun valde vi att göra ostrukturerad för att undvika att våra 

frågor skulle påverka intervjupersonen. Detta innebar att vi i början av intervjun presenterade 

ämnet och beskrev syftet med vår studie. Därefter ställdes en öppen fråga där hon fick berätta 

om sig själv, detta fick intervjupersonen att prata om sin bakgrund där hon sedan snabbt kom 

in på sin barnfrihet. Vi ville att hon skulle kunna prata fritt kring sina upplevelser och 

erfarenheter av fenomenet och lät därför henne styra samtalet. Det innebär att vi inte använde 

oss av någon intervjuguide då vi menar att detta skulle påverka intervjupersonens berättelse. 

Detta fungerade väldigt bra då vår intervjuperson hade väldigt mycket att berätta och var 

villig att dela med sig av erfarenheter.  

 

Att använda en ostrukturerad intervjumodell innebär att fokus ligger på att betona 

intervjupersonens egna tolkningar samt tankar, utan att påverkas av intervjuaren (Denscombe, 

2010). Vår intervjuperson kunde tack vare detta tala fritt kring sina upplevelser och komma in 

på ämnen och teman som vi inte hade tänkt på tidigare. Under intervjuns gång ställde vi ett 

fåtal öppna frågor främst för att få henne att utveckla det hon berättade om samt frågor för att 

bekräfta att vi förstått henne rätt. Detta innebar att vi pendlade mellan en ostrukturerad och en 

semistrukturerad form av intervjun vilket är vanligt och något som ibland krävs för att komma 

vidare i intervjun (Denscombe, 2010).  

 

Innan den andra intervjun, transkriberade vi den första för att på så sätt se om vi förstod allt 

som sades och om vi ville att hon i nästa intervju skulle utveckla sina resonemang. Detta 

ledde till att den andra intervjun blev semistrukturerad (se. Bilaga 2), då vi ville komma 

tillbaka och veta mer runt vissa teman som berördes vid i första intervjun. Vi ville få 

förklaringar till vissa beskrivna berättelser samt få djupare förståelse av upplevelserna samt 

erfarenheterna. Hennes historia fick styra samtalet och därför använde vi endast 

intervjuguiden som stöd till ämnen vi ville komma in på. Vi följde alltså inte guidens ordning 

eller ställde frågor direkt därifrån. Även om vissa teman i förväg var uttänkta, var vi ändå 

flexibla och öppna för nya vinklingar på historien vilket är karakteristiskt för just 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2010). 

4.3.1 Intervju som datainsamlingsmetod 
Att använda sig av intervjuer i kvalitativ forskning, är vanligt då forskaren vill försöka förstå 

komplexa och subtila fenomen utifrån människors upplevelser och berättelser (Denscombe, 

2010). För att förstå ett fenomen utifrån upplevelser, känslor och åsikter måste vi försöka 

förstå en beskrivning, inte bara genom de ord som sägs utan även genom den kontext som 

orden finns i. Därmed är intervjuer i högre grad lämpade för sådana komplexa fenomen som 

barnfrihet, då vi kan gå djupare in i vad betydelsen av orden innebär för att förstå fenomenet. 

Denscombe menar att vi inte kan få svar på hur ett fenomen upplevs och vilka känslor som är 

kopplade till fenomenet genom att ställa frågor i exempelvis en enkät, upplevelser är mer 

komplexa än så.  
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Att ta reda på hur fenomenet barnfrihet upplevs är i hög grad komplext, vilket innebär att 

intervjuer är det mest lämpade alternativt till insamlande av empiri. Upplevelserna av att som 

kvinna vara barnfri är också av känslig karaktär då vi går in på djupet av en kvinnas, enligt 

normen avvikande livsval. I och med detta ses intervjuer även som ett lämpligt val av 

insamling av empiri, då frågor kan ställas försiktigt samt att vi kan känna av den stämning 

som råder i rummet (Denscombe, 2010). Det innebär att vi kan gå djupare in i känslor som 

kan beskriva upplevelserna av fenomenet.   

4.3.2 Intervjuareffekten 
Vi som intervjuare kan komma att påverka intervjupersonens berättande i en intervju. Som 

intervjuare kan dels hur vår identitet uppfattas komma att påverka intervjupersonens svar 

(Denscombe, 2010). Detta kan ofta handla om ålder, kön och etnicitet som inte går att göra 

någonting åt. Denscombe beskriver detta som intervjuareffekten. Denna påverkan kan också 

komma utifrån intervjuarens egna värderingar men också utifrån intervjuarens egna 

engagemang i studien. Intervjuareffekten är något som vi under arbetsprocessens gång 

funderat mycket över. Vi kommer båda från ett sammanhang som präglas av normkritik och 

en viss skepsis mot de traditionella könsrollerna och kärnfamiljen. Detta skulle kunna komma 

att påverka vår framtoning och vårt sätt att bekräfta intervjupersonen samt att ställa motfrågor. 

Samtidigt menar vi att denna medvetenhet möjliggör att vara självkritiska och arbeta för att 

inte lägga våra värderingar på intervjupersonen. Genom att försöka vara neutrala och inte ta 

ställning till det som sägs kan vi visa på ett gott förtroende som kan gynna intervjuns 

trovärdighet.  

 

Att vi var två som intervjuade är något som vi själva diskuterat. Vi kände att ett gott intryck 

var av stor vikt för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm med att berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter för oss. För att få henne så bekväm som möjligt fick hon själv 

välja plats för intervjuerna. Att vi båda är yngre än henne kan ha varit en fördel, men också att 

tanken med intervjun var att vi skulle lära av henne. Vi menar att vår ålder samt vår okunskap 

gav henne självförtroende att berätta öppet om hennes liv. Värt att nämna och som vi även har 

diskuterat är att en av oss är ytligt bekant med intervjupersonen. Denna ytliga bekantskap tror 

vi inte har påverkat vår intervju negativt, snarare tvärtom då vi menar att detta fick henne att 

snabbt öppna sig inför oss och känna förtroende. Samtidigt finns det en risk att 

intervjupersonen på grund av bekantskapen kan påverkas i sin berättelse utifrån vad hon tror 

att vi som intervjuare vill ha för svar. 

4.4 Tolkande Fenomenologisk analysmetod 
Den moderna fenomenologin har sin början hos Edmund Husserl, men har bland andra 

kommit att utvecklas av Maurice Merleau-Ponty (Bengtsson, 2001). Inom fenomenologin 

finns en rad olika filosofiska inriktningar, men också olika tolkningar på hur själva 

analysprocessen kan utformas (Fejes & Thomberg, 2009). Det finns egentligen inget sätt som 

är mer rätt än det andra. Fokus ligger på att försöka förstå ett fenomen utifrån erfarenheter 

som kan ge oss en förklaring. Fenomenologin ger oss också möjlighet att koppla fenomenet 

till olika verklighetsbilder, då den menar att upplevelserna samt fenomenets kontext inte går 

att skilja på (Finlay, 2011). Fenomenologisk metod fokuserar på att försöka förstå ett fenomen 

genom upplevelser och erfarenheter (Bengtsson, 2001). Intersubjektivitet är en viktig del av 
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fenomenologin vilket innebär att människor inte lever i en värld för sig själv. Den upplevda 

världen upplevs som den gör i och med andra människors existens. Merleau-Ponty (1989) 

menar att människans kropp måste ses som ett ”objekt-subjekt”, vilket innebär att våra 

kroppar inte enbart existerar, utan även agerar. Han menar att det är erfarenheterna som en 

kropp upplever som gör en forskning intressant samt meningsfull.     

 

Inom fenomenologin menas att fenomenet tillsammans med upplevda erfarenheter av 

fenomenet kan hjälpa till att klargöra fenomenet i sig (Bengtsson, 2001). Vi ser på fenomen 

genom att människan upplever samt förhåller sig på olika sätt till objektet eller fenomenet. 

Därmed finns alltid en relation mellan fenomenet samt erfarenheter. Fenomen vill inom 

fenomenologin begreppsligas samt förklaras genom att få förståelse kring dem med hjälp av 

erfarenheter. En fenomenologisk analysmetod syftar till att försöka förklara ett fenomen som 

det är utifrån upplevda erfarenheter (Dahlberg, 1997). Detta innebär därmed en komplexitet 

då upplevelser samt erfarenheter aldrig ser likadana ut för olika personer och fenomen kan 

därmed inte förklaras utifrån en enda förklaringsmodell. Denna komplexitet innebär att 

upplevelser samt erfarenheter inte kan reduceras till enstaka förklaringsmodeller. Detta kräver 

att analysen sker på ett öppensinnat, flexibelt samt innovativt sätt.  

 

Likt dessa former av fenomenologiska metoder har en tolkande fenomenologisk analys i syfte 

att försöka få en förståelse av fenomen genom erfarenheter (Finlay, 2011; Bengtsson, 2001). 

Denna tolkande typ av fenomenologisk analysmetod kommer att vara den mest framträdande i 

denna analys. De traditionella fenomenologiska metoderna menar att erfarenheterna ska få 

tala för sig själva, utan att forskarens egna tolkningar eller teorier inblandas (Bengtsson, 

2001). Enligt Giorgi (1985) kan inte en fenomenologisk analys göras genom att blanda in 

teorier. Han menar att analysen enbart ska innefatta erfarenheter som mynnar ut i en essentiell 

kärna som kan beskriva fenomenet.  

 

Till skillnad från dessa fenomenologiska metoder, görs den tolkande fenomenologiska 

analysen genom forskarnas egna tolkningar av vad som sägs, med hjälp av eventuella teorier 

(Finaly, 2011). Detta med försiktighet då tolkningarna måste göras empirinära. En tolkande 

fenomenologisk analys innefattar dock tolkningar av erfarenheterna med hjälp av teorier. 

Viktigt i denna process är att ständigt hålla fokus på erfarenheterna och snarare än på 

teorierna. Kopplingar till teorier ses som ett komplement till den tolkning som görs av 

erfarenheterna och deras betydelse för fenomenet som undersöks. Finlay (2011) refererar till 

Smith som menar att denna typ av analysmetod är ett bra val vid fallstudier där djupgående 

intervjuer är insamlingsmetoden.    

 

Denna typ av analysmetod fokuserar på att hitta meningen med vad erfarenheter säger om 

fenomenet (Finlay, 2011). Den utgörs av olika steg som i nästa avsnitt närmare kommer att 

presenteras i koppling till just denna studies analysprocess. Första steget handlar om att utläsa 

teman som erfarenheterna kan placeras in i. Efter detta steg kan forskaren skriva ihop en 

berättelse genom att använda sig av tolkningar eller metaforer. Slutligen kan forskaren 

använda sig av teorier för att göra ytterligare tolkningar av erfarenheterna. Denna typ av 

fenomenologiska analysprocess bör dock inte följas slaviskt, utan bör ske genom flexibilitet.  
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Fenomenologiska analyser mynnar i vissa fall ut i en kärna som Giorgi (1985) kallar för 

essens. Essensen är det som kan beskriva fenomenets uppbyggnad samt struktur. Denna 

struktur kan ses som det utforskade fenomenets innebörd (Dahlberg, 1997). Essensen kan inte 

alltid beskrivas till fullo och kan ibland inte heller beskrivas utifrån en förklaringsmodell, men 

detta är heller inte nödvändigt (Giorgi (1985). Kategorier eller teman kan inte alltid 

synkroniseras till en essens. Genom att kategorisera innebörder av fenomenet kan alla dessa 

ses som olika aspekter av fenomenet, vilket tillsammans ses som essensen.  

4.4.1 Analysprocessen 
Analysprocessen i denna studie är en tolkande fenomenologisk analys och har därmed till viss 

del följt de ovannämnda stegen. Först och främst transkriberades intervjuerna noggrant, där 

beskrivningar av ljud och ansiktsuttryck skrevs ut. Transkriberingarna var noggrant utförda då 

vi i enighet med den tolkande fenomenologiska analysprocessen ville låta erfarenheterna 

framträda i dess helhet för att på så sätt kunna göra en fullbordad tolkning av erfarenheternas 

betydelse (Finaly, 2011). Det transkriberade materialet av första intervjun lästes igenom av 

båda författarna till denna studie en gång innan den andra intervjun, för att på så sätt vara 

säkra på att vi i nästa intervju kunde få information om det vi var mer nyfikna på eller inte 

förstod. Då vi transkriberat den andra intervjun, lästes allt material igenom. Vi tog då bort det 

som vi kunde urskilja som irrelevant för vår studie och dess syfte. Dessa delar valdes ut 

genom att i läsningen fokusera på upplevelser och erfarenheter av fenomenet. I en 

fenomenologisk studie är det erfarenheterna av ett fenomen som är det viktiga för att kunna 

utföra en vetenskaplig analys (Bengtsson, 2001; Finaly, 2011). Därmed valdes delar av 

intervjun som inte innehöll erfarenheter av fenomenet barnfrihet bort.   

 

Den reviderade texten lästes igenom av båda författarna av denna studie. Då texten lästes 

igenom valde vi ut meningsbärande enheter som alla beskrev erfarenheterna och 

upplevelserna av att vara barnfri. Meningsbärande enheterna var sådana meningar eller 

stycken som vi ansåg vara viktiga för vår studie (Fejes & Thornberg, 2009). För att bevara 

erfarenheternas fulla betydelse, vilket är viktigt i en tolkande fenomenologisk analys (Finaly, 

2011) bevarade vi hela meningar i dess originalform för att inte mista någon information som 

kan vara av vikt, samt för att behålla dess kontext. Därefter kategoriserade vi in alla 

meningsbärande enheter utifrån erfarenheternas betydelse utifrån kontext. Då det i en 

tolkande fenomenologisk analys är av vikt att fokusera på erfarenheternas betydelse för 

fenomenet (Finaly, 2011) såg vi vår intervjupersons erfarenheter som det viktigaste för denna 

studie. Därmed skedde kategoriseringen med försiktighet för att inte riskera att förändra 

erfarenheternas betydelse. Då dessa meningar sattes in i kategorier förkortades vissa 

meningar, men vi var då noga med att behålla meningarnas betydelse utifrån beskrivningen av 

erfarenheten. I enighet med den tolkade fenomenologiska analysprocessen skrevs dessa 

förkortade meningar ihop till en berättelse (Finlay, 2011), vilket hjälpte oss att tolka 

innehållet och meningen med erfarenheterna. Detta gjordes dock under ständig återgång till 

det ursprungliga materialet för att påminnas om hur och i vilken kontext erfarenheterna 

berättades ur, vilken enligt Giorgi (1985) är av stor vikt i en fenomenologisk analys. Han 

menar att kontinuerlig kontakt med det ursprungliga materialet säkerställer dess rätta mening. 
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Kategoriernas betäckning benämndes utifrån den information som erfarenheten gav oss. 

Genom diskussion med varandra kunde vi se likheter samt skillnader i erfarenheternas utsagor 

och på så sätt komma överens om kategorier för att sortera och få en överblick av vårt 

material. Denna del av processen hjälpte oss att strukturera upp vårt insamlade material och 

kan ses som början på vår fortsatta tolkande fenomenologiska analys.   

 

Kategorierna delades därefter in i teman. Detta gjorde det lättare för oss att förstå vad de olika 

kategorierna hade gemensamt eller inte. Benämningen av dessa teman har under processen 

omarbetats och förändrats, då vi diskuterat samt gått tillbaka till originaltexten ett flertal 

gånger. I denna process har också kategorier flyttats fram och tillbaka mellan olika teman för 

att på så sätt försöka komma fram till essensen. Många diskussioner kring var kärnan ligger 

gjorde tillslut att vi kunde stå fast vid att upplevelserna av fenomenet barnfrihet kan sättas in i 

fyra teman. Dessa teman utlästes efter djupgående tolkningar av erfarenheterna som beskrivits 

i intervjuerna. Det är dessa teman som i slutändan kan ses som kärnan av fenomenet 

barnfrihet utifrån denna studie. Det första temat berör valet, det andra hur det är att vara 

kvinna och leva som barnfri, det tredje vad det finns för förväntningar samt hur 

intervjupersonen bemöts och handskas med detta och det fjärde och sista temat kom att handla 

om ensamhet som en konsekvens av att välja barnfrihet. 

 

Giorgi (1985) menar att en fenomenologisk analys bör ta fram och presentera det icke uttalade 

i erfarenheterna för att på så sätt förklara fenomenet. Detta går i linje med hur en tolkande 

analysprocess kan gå till, då meningen av erfarenheterna även bör tolkas implicit (Finlay, 

2011). Genom att strukturera samt tematisera vår intervjupersons erfarenheter, har vi kunnat 

se vad dessa erfarenheter implicit har inneburit för förståelsen av fenomenet. Dessa teman har 

hjälpt oss att beskriva samt förklara fenomenet barnfrihet. Dessa teman kan dock inte helt och 

hållet synkroniseras, vilket innebär att dessa fyra teman tillsammans bildar essensen ur denna 

studie. 

 

I senare resultat och analys kapitel i denna studie kommer vi att gå igenom de teman som 

denna studie mynnade ut i, var och en för sig. Dessa teman kommer först att beskrivas utifrån 

vår intervjupersons erfarenheter, detta innebär att erfarenheterna kommer att presenteras med 

hjälp av citat. I slutet på varje underrubrik till de olika temana tolkas, analyseras samt 

begreppsligas dessa med hjälp av teorier samt tidigare forskning. Vi har valt denna struktur 

för att på så sätt underlätta läsningen. Genom att använda oss av tidigare forskning kan vår 

intervjupersons erfarenheter tolkas utifrån andras liknande erfarenheter. Teorierna hjälper oss 

att få en mer djupgående förståelse för dessa erfarenheters betydelse för förståelsen av 

fenomenet.      

4.5 Forskningsetiska reflektioner 
Att inte vilja skaffa barn som kvinna är idag en känslig fråga (Engwall & Peterson, 2010). 

Den forskning som finns på området bekräftar detta påstående och många frivilligt barnlösa 

vittnar om ett bemötande från omgivningen som ifrågasätter deras val. Även om detta är en 

kandidatuppsats och därför inte behöver gå igenom en etisk prövning bör vi fundera kring vad 

vårt ämne kan ge för konsekvenser på intervjupersonen. Då ämnet är av känslig karaktär och 
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kan kopplas till allt från politiska åsikter till sexualliv och hälsa bör vi göra denna studie med 

försiktighet.  

 

Vi har förhållit oss till de fyra etiska principer som råder inom svensk forskning som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för de som deltar i forskningen 

(Kalman & Lövgren, 2012). Vid första kontakt med intervjupersonen fick hon ta del av all 

information som var viktig för att hon skulle kunna ta ett beslut om att vilja vara med eller 

inte. Denna information innefattade studiens syfte, alla moment som hon skulle vara delaktig 

i, vad hennes roll i studien innebär samt att deltagandet är frivilligt och att hon under studiens 

gång kan hoppa av om så önskas.  

 

Vi har varit noga med att anonymisera allt material genom att ändra namn samt inte nämna 

platser och vi har varit noga med att inte lämna konfidentiellt material där det inte hör 

hemma. Allt utskrivet material har anonymiserats och intervjupersonen har fått ett fingerat 

namn, Lisa. Transkriberingarna har enbart varit tillgängliga för oss som genomför studien och 

materialet har förvarats oåtkomligt. Vår intervjuperson har självklart fått tagit del av allt 

material och godkänt uppsatsens innehåll.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Socialkonstruktionism 
Vår verklighetsbild samt personlighet och identitet kan förklaras genom 

socialkonstruktionismen (Burr, 2003; Nightingale & Cromby, 1999). Enligt denna teori är 

världen vi lever i socialt konstruerad och vi kan inte ta den för givet. Socialkonstruktionisten 

Vivien Burr (2003) menar att vi måste se välden med kritiska ögon för att på så sätt kunna 

förstå och problematisera den. Enligt hen ses inte världen som något fast och naturligt, utan 

något som skapas och omskapas genom interaktion. Det är i själva verket vi människor, som i 

interaktion med varandra skapar vår egna, men också andras sätt att se på världen (Burr, 

2003; Nightgale & Cromby, 1999). 

 

Enligt socialkonstruktionismen är det även av stor vikt att se vår egen position i världen (Burr, 

2003). Burr menar att då världen ser olika ut beroende på tid och rum kan det inte påstås att 

det som en person ser eller gör är det rätta eller det bästa då sanningen är relativ. Verkligheten 

måste därmed ses ur dess kontext och därmed kommer denna att ses på olika sätt av olika 

personer. Verkligheten är med andra ord relativ och därmed kommer människor alltid att 

tycka olika och ha olika syn på verkligheten (Burr, 2003). Denna kontinuerliga konstruktion 

av oss själva kommer att leda till konflikter. Konflikter innefattar automatiskt maktrelationer 

och den som har mest makt är oftast den som får tolkningsföreträde. Därför menar Burr att 

även makt måste tas med i beaktning under en kritisk analys på verkligheten.  

 

Som kvinna tillskrivs egenskaper i interaktion med samhällets sätt att prata och se på mig som 

just kvinna, skapas min personlighet och min identitet utifrån den (Burr, 2003). En skulle 

kunna tro att det skulle vara lätt att förändra detta då det enbart handlar om sociala 

konstruktioner, men Burr påpekar att så är inte fallet. Konstruktioner som exempelvis 
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moderskap (Veevers, 1980; Butler, 2005) är socialt konstruerade på en samhällelig nivå som 

grundar sig på historiska, politiska samt strukturella plan som är svåra att förändra (Burr, 

2003). 

5.1.1 Kön som en konstruktion 
Socialkonstruktionismen används ofta inom feministiska teorier kring hur kön är konstruerat 

(Wenneberg, 2000). Dessa teorier menar att kön är socialt och kulturellt konstruerat, alltså 

genom omgivningen och sociala interaktioner till skillnad från teorier som menar att kön är 

något fast, “naturligt” och biologiskt. Kön som konstruktion, alltså socialt kön, är centralt 

inom många feministiska teorier där skillnad görs på socialt och biologiskt kön (Butler, 

2005). Det sociala könet är som ovan nämnt det som skapas och formas av vår omgivning och 

miljö medan det biologiska könet syftar till de kroppsligt biologiska skillnaderna.  

 

Queerteoretikern Judit Butler (2005) menar att synen på människor utifrån kön inte skulle få 

så stort genomslag om de sociala faktorerna som skapar kön skulle förändras, att män och 

kvinnor skulle få samma sociala förutsättningar. Klassiska exempel på hur vi skapar kön är 

hur vi redan i tidig ålder tilltalar pojkar och flickor på olika sätt (Butler, 2005). Pojkar idag 

uppmuntras till att vara mer aktiva och tjejer mer omhändertagande. Detta speglas i senare 

ålder vilket i sin tur skapar vår identitet utefter kön. Butler (2005) exemplifierar detta genom 

att se till andra fysiska skillnader som exempelvis hårfärg, som inte skapat samma uppdelning 

som kön, vilket lika gärna skulle kunna gruppera oss.  

 

Enligt Butler (2005) finns alltså inte skillnaden som skapas mellan könen i vår biologi utan 

skapas i och med många olika sociala processer som samverkar med varandra genom tid. Kön 

skapas och omskapas konstant och alltid i relation till andra människor och i relation till 

samtidens kontext. Butler menar att konstruktionen av kvinnan förstärks i och med att kvinnor 

inte representeras i lika stor utsträckning. För att bryta bilden av hur kvinnan ska vara och i 

vilka sammanhang hon får synas krävs det att kvinnor som grupp krävs denna representation. 

5.1.2  Kvinnlighet och moderskap 
Idag tillskrivs kvinnor egenskaper, vilket i många fall skapar kvinnors identitet (Butler, 2005). 

Det finns oskrivna regler som säger hur en kvinna ska vara för att ses som kvinnlig, vilket 

också är eftersträvansvärt för att bli accepterad i samhället. Detta speglar bland annat synen 

på kvinnors moderskap. Dels den pronatalistiska synen om att kvinnor vill, men också 

kommer att skaffa barn (Veevers, 1980), men även att kvinnor i och med detta tillskrivs 

egenskaper som mer omvårdande och emotionella än män (Butler, 2005). Detta är enligt 

feministiska teorier konstruerade diskurser utifrån en patriarkal struktur, där män generellt sätt 

har mer makt än kvinnor och detta fungerar som en del i skapandet av kön (Burr, 2003; 

Dworkin, 1981). Dessa konstruktioner går hand i hand med föreställningen om att kvinnan är 

den mest lämpade att ta hand om barn samt mindre lämpad för att göra karriär. Firestone 

(1970) utvecklar vidare och menar skaffandet av barn och familj är ett sätt att behålla det 

skeva maktförhållandet som finns mellan män och kvinnor. I och med detta kan enligt 

Firestone kvinnan aldrig bli frigjord från mannen så länge hon fortsätter att föda barn.  
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Biologin har ofta använt reproduktion som ett argument för sociala könsskillnader (Lloyd, 

2005). Det vill säga att kvinnan har en reproduktiv kropp, att den är skapad för att bära och 

föda barn vilket också ses som kvinnans funktion i samhället. Hennes sexualitet men också 

hennes existens reduceras då till en barnproducerande funktion. Feministiska teorier menar att 

gruppen kvinnor måste ses som något socialt konstruerat och att barnafödande inte kan ses 

som något “naturligt” eller biologisk givet (Gemzöe, 2010).  

 

Burr (2003) menar att många egenskaper som konstrueras som kvinnligt är sammankopplade 

till kvinnan som moder. Hon är omhändertagande, empatisk och sårbar (Burr, 2003). Som vi 

tidigare nämnt ses moderskap som ett tecken på osjälviskhet och uppoffrande där barnet står i 

centrum (Park, 2005). De som inte väljer att bli mödrar avviker då från den stereotypa bilden 

av kvinnan som konstruktion och är därmed inte kvinnlig.  

 

Den hegemoniska uppfattningen av kvinnlighet består av en dikotomi av å ena sidan kvinnan 

som moder och å andra sidan kvinnan som sexobjekt (Veevers, 1980). Motsättningen är att 

kvinnor dels sen som den omvårdande modern, fruktsam och bärande av barn men även som 

den erotiska kvinnan som ett sexuellt objekt. De moderliga egenskaperna ses som asexuella 

och omvårdande där den främsta uppgiften är att finnas till för barnet, medan den motsättande 

kvinnligheten associeras till det erotiska där kvinnans roll främst är att finnas där för mannen. 

Gemzöe (2010) refererar till radikalfeministen Andrea Dworkin som diskuterar hur kvinnans 

kropp är till för mäns tillfredställelse och är socialt konstruerad efter den patriarkala struktur 

som råder, där män generellt sätt är överordnad kvinnan. Detta innebär att kvinnor i högre 

grad kommer att bli lidande av dessa normer då hon i större utsträckning än mannen måste 

uppoffra sig själv för att uppnå de krav som ställs på henne (Gemzöe, 2010).  

5.1.3 Kärlek som konstruktion 
Burr (2003) beskriver kärleksrelationer som en så pass starkt rotad konstruktion att det får oss 

att tänka att det är vad som kan ge oss den ultimata lyckan. Hon belyser hur vi konstant blir 

matade utifrån med den informationen som bekräftar att kärleken är svaret på lyckan. Att hitta 

den ultimata kärlekspartnern innebär att du även ska vilja skaffa barn med den och det ses 

som en del i vad som är ett lyckat liv (Kåks, 2007). Kärlek är ett fenomen som automatiskt 

kopplas till familj där barn ses som det naturliga steget i en lyckad kärleksrelation (Burr, 

2003). 

5.2 Barnvänligt samhälle: Pronatalism 
Pronatalism är ett begrepp som sammanfattar den rådande synen av att det är en självklarhet 

för alla att både vilja och faktiskt skaffa barn (Park, 2002). Veevers (1980) menar att 

pronatalism uppmuntrar människor och i synnerhet kvinnor, att skaffa barn och på så sätt är 

detta något som har kommit att styra synen på reproduktion. Pronatalism ses som grunden till 

de sociala nedvärderingarna som många barnfria kvinnor upplever i relation till samhället 

samt i relation till deras nära anhöriga och vänner (Peterson, 2010). Begreppet kan förklaras 

som en normaliserande syn på att skaffa barn, att det är det naturliga som alla ska vilja och 

bör göra i livet. Konsekvenserna av pronatalismens normaliserande syn påverkar kvinnors liv 
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då de i större grad än män måste förklara sitt val samt ta emot anstötande kommentarer som 

förminskar och nedvärderar kvinnans val (Engwall & Petersson, 2010; Veevers, 1980).   

 

Enligt Veevers (1980) kan pronatalism förklara hur samhället uppmuntrar oss att skaffa barn. 

Innebörden av begreppet innefattar tvångstendenser då den antar att alla borde skaffa barn och 

uttrycker fördelar med detta val (Veevers, 1980). Detta sätt att se på samhällets pronatalistiska 

politik menar Engwall och Peterson (2010) kan appliceras på dagens svenska samhälle då vi i 

vår politik har en rad förmåner till de som väljer att skaffa barn i form av bland annat 

ekonomiska bidrag samt fördelar på arbetsplatsen. De menar att detta bidrar till den 

pronatalistiska norm som idag råder i Sverige. Normen av att skaffa barn skapar en negativ 

bild av barnfria kvinnor, där bemötande av nedvärderingar är vanligt (Engwall & Peterson, 

2010).  

 

För att kunna förändra denna skuldbeläggande och avvikande syn på frivilligt barnlösa, skulle 

en total reform av vår politik behövas göras (Engvall & Peterson; 2010, Veevers, 1974, 1980). 

Veevers (1974) anser att politiska förmåner snarare bör utformas för barnfria, för att på så sätt 

kunna rubba den stereotypa och normaliserande synen på att skaffa barn. Detta menar hen 

skulle ge en annan bild av vad som är möjligt i livet samt skapa en medvetenhet om att 

barnfrihet också är en livsstil som bör accepteras av allmänheten. Veevers (1980) menar att 

pronatalismen med andra ord bör upphöra för att vi ska kunna acceptera alla människors 

livsval. Pronatalism är en teori som belyser hur vårt samhälle är uppbyggt utifrån normer 

kring familj, men också hur dessa normer återskapas med hjälp av pronatalismen i sig 

(Veevers, 1980).  

5.3 Användning av teorier i denna uppsats 
Teorierna i denna studie har valts för att på så sätt kunna ge en djupgående tolkning samt 

försöka få en förklaring och förståelse av fenomenet barnfrihet. Valet av teorier går hand i 

hand med fenomenologins tanke om att fenomenen inte kan förklaras eller förstås utan 

människors relation samt erfarenheter till fenomenen (Bengtsson, 2001). Vi är medvetna om 

att det finns en svårighet med att teoretisera personliga erfarenheter då dessa enligt vissa 

fenomenologiska tankar inte kan förklaras utifrån en modell, därmed har vi valt teorier som 

även dessa är av komplex karaktär och som kan beskriva fenomenet utifrån en bredare 

infallsvinkel. Vi menar inte att vår analys utifrån teorier till fullo kan beskriva fenomenet, 

men dessa kan ge oss en större bild av vad erfarenheterna vill berätta för oss om fenomenet 

barnfrihet.   

 

Vi har i denna analys varit försiktiga med hur vi kopplar intervjupersonens erfarenheter till 

teori då en tolkande fenomenologisk analys innebär att låta erfarenheten av fenomenet gå i 

första hand (Finaly, 2011). Därför har teorierna setts som ett komplement till en djupare 

analys samt tolkning av vad erfarenheterna implicit betyder.  

      

Vi har dels valt att använda oss av socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt i denna 

studie då barnfrihet är ett socialt fenomen (Engwall & Peterson, 2010) som vi tror dels kan 

förklaras och förstås utifrån socialkonstruktionism. Enligt Burr (2003) tillskrivs vi egenskaper 
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i interaktion med omvärlden och vår verklighetsbild förändras genom tid och rum. I och med 

detta tror vi att socialkonstruktionism kan användas som teori för att försöka förklara samt 

förstå barnfrihet som fenomen utifrån erfarenheter samt upplevelser då dessa kan tolkas som 

en konstruktion av omvärlden. Denna teori kommer ha en grundläggande samt genomgående 

position i den senare analysen i denna uppsats. Socialkonstruktionismen kommer att 

genomsyra analysen som helhet och kommer även att vara en av de mest framträdande 

teorierna i denna studie. Vi kommer att använda denna teori för att försöka förklara samt 

förstå händelser samt reaktioner utifrån intervjupersonens erfarenheter. 

 

Burrs (2003) socialkonstruktionism är i likhet med Merleau-Pontys (1962) fenomenologiska 

tankar ett sätt att se på hur människor uppfattar samt upplever världen. Dessa har liknande 

tankar om hur människor i interaktion med varandra uppfattar världen och reducerar inte 

dessa upplevelser till icke komplexa samt lättförklarade sanningar (Burr, 2003; Merleau-

Ponty, 1989). I och med dessa likheter anser vi att socialkonstruktionism kan ses som ett bra 

alternativ av teoretisk grund i denna uppsats.     

 

Då vi använder oss av socialkonstruktionism som en teoretisk utgångspunkt i denna uppsats, 

har vi valt att komplettera den med tre mer djupgående teorier kring hur kön skapas, hur 

kvinnan konstrueras som moder samt hur även kärleksrelationer kan ses som en social 

konstruktion. Då kvinnor idag generellt sett ses som reproduktionsbärare samt tillskr ivs 

egenskaper utifrån detta (Engwall & Petersen, 2010) tror vi att dessa teorier kan hjälpa oss att 

förklara samt förstå barnfrihet som fenomen. Vi tror även att dessa kompletterande teorierna 

kan hjälpa oss att beskriva hur barnfrihet upplevs av vår intervjuperson då hon ses och ser sig 

själv som kvinna, men inte som moder. I denna uppsats kommer vi inte i lika hög grad att 

använda oss av dessa teorier som socialkonstruktionism, men de kommer att användas för en 

djupare tolkning av upplevelsen av barnfrihet utifrån vår intervjupersons erfarenheter. 

 

Merleau-Ponty (1989) menar att våra kroppar inte kan ses som objekt då vi använder vår 

kropp för att förstå världen. Våra kroppar i världen kan ses som ”subjekt-objekt” vilket 

innebär att kroppen inte kan ses som ett objekt utan snarare som ett subjekt i allt som sker.  

Detta innebär att våra teorier kring hur kön skapas samt hur kvinnans kropp konstrueras som 

moder kan ses ur ett fenomenologiskt perspektiv då dessa menar att kroppen inte är ett objekt 

som kan förklara fenomen utifrån enbart kroppen (Burr, 2003). Kroppen måste även ses som 

ett subjekt då den skapas i relation till andra.      

 

Då kärleksrelationer och skaffandet av barn tycks vara en del i hur vi konstruerar lycka samt 

framgång (Burr, 2005; Kåks, 2007) har även denna mer djupgående teorin valts. Genom 

denna teori om kärleksrelationer som en social konstruktion hoppas vi kunna beskriva samt 

förstå upplevelsen av att vara barnfri. Då en tydlig koppling finns mellan kärleksrelationer, 

barnafödande samt lycka och framgång (Burr, 2005; Kåks, 2007) tror vi att denna teori kan 

användas för att beskriva upplevelsen av fenomenet barnfrihet.    

 

Kärlek som en social konstruktion kan ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses som ett 

komplext fenomen (Burr, 2003). Burr menar att förklaringen av detta fenomen i samhället 
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förenklas då det ses som något som kommer till en och som en naturlig del av livet. Enligt 

Merleau-Pontys (1989) fenomenologiska synsätt kan inte fenomens förklaringar reduceras på 

det sätt som Burr (2003) menar att kärleksrelationer förklaras i samhället idag. Fenomenen 

måste ses ur ett mer mångtydigt sätt och måste även ses utifrån den så kallade ”rena 

erfarenheten” (Merleau-Ponty, 1989). Därmed kan Burrs socialkonstruktivistiska syn på 

kärlek och därmed komplexa tolkning av fenomenet, enligt oss ses som en användbar teori i 

denna fenomenologiska analys.    

 

Pronatalistisk teori har valts till denna studie för att vi tror att pronatalism kan ge oss 

möjligheten att beskriva upplevelsen av att vara barnfri ur ett större, samhälleligt perspektiv. 

Då barnfrihet är ett fenomen som vi tror dels kan begreppsligas utifrån 

socialkonstruktionistiska teorier, kan fenomenets position i samtiden komma att vara av 

betydelse för att förstå samt beskriva fenomenet. Denna teori kommer genomgående att 

användas i vår analys för att tolka erfarenheten av fenomenet barnfrihet.   

6. Resultat & analys 

Genom en kvalitativ, tolkande fenomenologisk analys har vi kunnat urskilja fyra centrala 

teman ur Lisas berättelse: 1) Att välja ett liv som barnfri, 2) Barnfri som kvinna, 3) 

Förväntningar och bemötanden samt Lisas sätt att hantera dessa, 4) Ensamhet, en konsekvens 

av att leva som barnfri? Dessa teman har speglat Lisas upplevelser av fenomenet barnfrihet 

och kommer i vidare text först att förklaras och analyseras utifrån hennes egna erfarenheter 

som med hjälp av citat får tala för sig själva. Vidare har vi i slutet av varje underrubrik 

analyserat och tolkat erfarenheterna samt upplevelserna med hjälp av tidigare beskrivna 

teorier samt tidigare forskning.  

6.1 Tema 1: Att välja ett liv som barnfri 
Mycket av det som Lisa berättar upplever vi kan kopplas till hur det är att välja att leva som 

barnfri. Dels insikten att det är ett beslut hon har rätt att ta, men även konsekvenser som hon 

menar kommer med hennes val.  

6.1.1 Att välja det som inte är norm 
Lisa berättar att hon alltid vetat att hon inte tycker om barn. Samtidigt har hon tänkt att hon i 

framtiden ska skaffa familj och barn, för att det är så alla gör. Alternativ till att skaffa barn var 

inget som talades om i hennes sammanhang. Det var inte förrän i slutet på hennes första 

långvariga relation som det gick upp för henne att hon faktiskt inte vill ha barn och att hon får 

välja själv. 

 

(…) men jag hade inte tänkt så mycket mer om det som... ja men alla mina kompis ar pratade ju om när 

man får familj och så jag hade väl inte reflekterat så mycket fram tills det började bli dåligt mellan mig 

och min pojkvän (…). Ja DÅ började jag ju känna paniken! Jag vill ju inte ha barn. Alltså vem har lurat 

mig ungefär ja alltså… familj NEJ panik! Jag vill inte binda upp mig då kommer jag aldrig få resa mer, 

då kommer jag aldrig få göra de här, då kommer jag aldrig få... och då måste jag ta hand om en annan 

människa alltså de var så här paniken att ja, det var väl paniken! 
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Vi tolkar det som att Lisa och hennes omgivning har påverkats av det pronatalistiska 

samhället, då alternativ till att skaffa barn inte har presenterats (Veevers, 1980). Det har alltid 

setts som en självklarhet för henne och hennes kompisar att någon gång i livet skaffa barn. 

Detta är vad Veevers (1980) samt Engwall och Peterson (2010) menar att pronatalismen gör, 

skapar självklara normer som styr människors, och framförallt kvinnors val att skaffa barn.  

 

Vår tolkning är att viljan att skaffa barn aldrig har funnits hos Lisa, men att normen om att 

skaffa familj är så stark (Burr, 2003; Veevers, 1980; Kåks, 2007) att Lisa inte har sett något 

annat alternativ. Detta kopplar vi till det Burr (2003) skriver om den konstruerade bilden av 

kärlek som något som ska leda till barn och lycka. Denna konstruerade bild av kärlek tror vi 

lämnade väldigt lite utrymme för henne att fundera på om det skulle göra även henne lycklig. 

Som vi ser det var det i och med uppbrottet med sin partner som Lisa klev utanför 

kärleksnormen och därmed kunde se ett nytt alternativ som inte innefattade barn som enligt 

normen är nästa steg i en lyckad parrelation. 

6.1.2 Att välja friheten 
Lisa har alltid känt sig som en rastlös person och resor har varit en stor del av hennes vuxna 

liv. Att ha tagit ett beslut om att vara barnfri menar hon möjliggör hennes sätt att leva, med 

mycket resor och spontanitet. På resande fot känner hon sig fri och hon kan inte tänka sig att 

hamna i det som hon kallar för “ekorrhjulet”. Lisa menar att föräldrar idag hamnar i en vardag 

där ingenting nytt händer, där jobb och barn är det enda som präglar deras liv. Hon vill kunna 

vara fri och göra det som hon själv känner för i stunden, vilket hon menar att hon inte hade 

kunnat göra om hon hade varit förälder. 

 

Jag hör när de pratar om att de måste göra det och jag måste göra det och man ska dit och man ska fixa 

det och ska med barnen och ska med det och jag blir bara trött när jag hör det (...) 

 

Hon upplever att det är en befrielse att vara barnfri och är glad över sitt val. Hon har själv valt 

att inte skaffa barn för att få vara fri och med det menar hon att hon inte behöver ta hand om 

någon annan än sig själv. Att inte behöva ansvara för någon annan är frihet för henne. Som 

förälder menar hon att det krävs att ge avkall på sin tid, något som hon inte är beredd att göra.  

 

(...) de har ju satt sig själv i det här ekorrhjulet för att de ska hålla en viss standard, men vem är det som 

blir lidande? Det är barnet, för att de inte vill ge avkall på sin tid. De vill inte ta det ansvaret som krävs 

för att faktiskt uppfostra sitt barn (...) 

 

I Parks (2005) studie framkommer vanliga argument för att välja barnfrihet. Dessa argument 

handlar om att behålla sin frihet, möjligheter att röra sig fritt, slippa ansvara för någon annan 

samt större möjlighet för självuppfyllande. Lisa uttrycker ett stort behov av att känna frihet 

över sitt liv och för henne skulle barn inskränka denna frihet. Firestone (1970) beskriver hur 

kvinnan aldrig kan bli frigjord mannen förrän hon slutar föda barn. Detta kan även kopplas till 

vad Butlers (2005) skriver om den konstruerade bilden av kvinnan och vad det innebär att 

vara kvinnlig. I denna bild ingår det som kvinna att skaffa barn. Firestone fortsätter och menar 

att barnafödandet står för bibehållandet av ett ojämnt maktförhållande mellan könen som 

cementerar kärnfamiljsnormen där kvinnan är mindre fri. I likhet med Firestones teorier kan 

vi tolka att Lisa vill undvika att fastna i det “ekorrhjul” som hon ser många familjer hamna i. 
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Detta tolkar vi kan vara ett sätt för henne att bibehålla makten över sig själv och inte 

inskränkas av de ramar och normer som kan begränsa henne som kvinna. Vidare kan vi likt 

teorier i Gemzöe (2010) tolka detta som att kvinnlighet och moderskap inte kan ses som något 

biologiskt givet utan snarare socialt konstruerat. Lisas val kan då ses som en bekräftelse på 

den konstruktionen just eftersom att hon inte följer den vägen av att som kvinna skaffa barn. 

 

Lisa uttrycker en irritation gentemot dagens föräldrar som hon anser inte tar sitt ansvar. Detta 

kan förstås som ett sätt för henne att förhålla sig till det motstånd som hon möter och kan 

liknas vid en strategi kallad att ”fördöma de fördömande” (Park, 2005). Med det menas att 

den barnfria som en motreaktion på ett konstant motstånd kritiserar föräldrar för att vara 

själviska och inte ha tänkt igenom sitt val av att skaffa barn. 

6.1.3 Ingen tvekan 
När Lisa berättar om sin vardag och sitt val av att leva som barnfri, uttrycker hon många 

anledningar till varför hon är nöjd med sitt beslut. Hon menar att även om det finns mycket 

som är svårt och jobbigt har hon aldrig tvekat eller ändrat sig i beslutet att leva som barnfri. 

 

(...) och sen har jag väl som egentligen inte skrivit ner det just på papper men egentligen i mitt huvud 

för- och nackdelar och den sidan med nackdelar är ju såå mycket mycket mycket mycket längre. Det 

finns egentligen inte en enda fördel som jag har kunnat listat (...) 

 

Lisa är bestämd med att hon inte vill ha barn och hon berättar att hon inte kan se något 

positivt med att få ett eget barn. Hon bekräftar gång på gång att hon inte vill ha barn. 

 

(...) jag har sagt att jag vill inte har barn, jag känner det jag vill inte ha barn. Det finns inte en cell i min 

kropp som vill ha barn! (...) jag menar nu är jag snart 37år och har aldrig känt, det är som bara med åren 

som det har blivit bara starkare och starkare, bah näe jag vill inte ha barn! Jag får som så hära åagggääh 

(äckelljud) 
 

Enligt Irelands (1993) studie om moderskap och kvinnlig identitet blir en kvinna som väljer 

att leva som barnfri ifrågasatt och det krävs hårt arbete för att bli accepterad av omgivningen. 

Det kan kopplas till den konstruerade bilden av kvinnan som moder, men också till 

pronatalismens starka påverkan på oss (Burr, 2003; Butler, 2005; Veevers, 1980). Lisas 

tveklösa och utåt starka beslut tolkar vi som ett sätt att hantera det motstånd som hon har fått 

utstå. Det tycks inte räcka för omgivningen att hon endast uttrycker att hon inte vill ha barn, 

utan hon behöver gång på gång bekräfta och rättfärdiga sitt val. Vi tolkar det utifrån att 

hennes omgivning ser henne som kvinna utifrån pronatalismens normer (ibid.). Detta kan 

innebära att hon likt Irelands studie blir ifrågasatt då hon inte lever upp till bilden av vad det 

innebär att vara kvinna i ett pronatalistiskt samhälle. Från hennes berättelse framgår att hon 

trots hårt arbete för att bli accepterad inte tas på allvar då hon blir misstrodd i sitt beslut att 

vara barnfri. Detta tänker vi kan vara en anledning att hon också inför oss, men även inför sig 

själv behöver upprepa och starkt uttrycka sin vilja att inte ha barn.  

6.2 Tema 2: Barnfri som kvinna 
Att välja ett barnfritt liv har i vissa situationer varit svårt för Lisa. Hennes berättelse tror vi 

speglar de förväntningar som finns om att som kvinna vilja skaffa barn. Genom att göra detta 

val har Lisa tillskrivits negativa egenskaper som har kommit att påverka hennes självbild.  
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6.2.1 Moderskap som en kvinnlig egenskap?  
Lisa upplever att hon automatisk borde känna en moderskänsla i och med att hon är kvinna. 

Denna känsla tycks hon aldrig ha upplevt.  

 

(...) som jag sa innan så kände jag ännu mer det här samhällets norm att ’ja du ska nog se att du 

kommer att ångra dig’, ’du är inte så gammal än’ eller ’när du hittar den rätta så, då ska du se’, att det är 

som ett måste för att eftersom att jag är kvinna så vill jag, då har jag det i mig . 

 

Lisa menar också att hon inte ses som en “riktig” kvinna då hon har valt bort barn och inte 

känner den modersinstinkt som av många hon mött ses som en naturlig del av att vara kvinna. 

 

(...) skaffar du inte barn då är det någonting som är fel på dig kroppsligt och då är du inte en riktig 

kvinna. (...) bara för att jag är kvinna så måste jag ha den där moders... alltså att jag ska skaffa barn. 

 

Personer som Lisa möter menar hon kan bli provocerade av att hon är en stark kvinna, har 

tänkt igenom sitt val samt benat ut frågor som andra möjligtvis inte tänkt på. Lisa berättar att i 

och med sitt val blir hon ofta ifrågasatt och tillskrivs olika egenskaper utifrån hennes val att 

som kvinna vara barnfri. 

 

Eh och då blir det som att jag är en stark kvinna, att jag är lite farlig faktiskt. För att jag har tänkt ett 

steg längre, har faktiskt satt ord på vad jag känner. Jag har faktiskt benat ut varför jag inte vill skaffa 

barn och kan väldigt konkret säga, det är på grund av det här, det här och det här och jag känner att jag 

inte vill vara och ta ansvar för någon annan heller. Och då blir det som att du är egoistisk och det är 

därför du inte har träffat någon och då är det ju mig det är fel på, ungefär. Så det är klart att jag har fått 

den känslan av människor att de ifrågasätter mig, vad eller varför. 

 

Som barnfri kvinna beskriver Lisa att många anser att hon är egoistisk och ansvarslös vilket 

hon menar att föräldrar som inte tar ansvar för sina barn och sitt val att skaffa barn snarare är. 

Att inte skaffa barn är egoistiskt menar hon, men samtidigt är det minst lika egoistiskt att 

skaffa barn då de vill ha en förlängning av sig själva. Lisa menar att valet att inte skaffa barn 

går inte ut över någon annan, medan valet att skaffa barn medför ett ansvar över en annan 

person. 

 

Lisa uttrycker hur hon kan ses som ett hot då hon är en stark kvinna som går emot normen 

och tänkt efter gällande sitt val av att vara barnfri. Här kan vi göra en koppling till kvinnan 

och modern som konstruktion (Burr, 2003). Denna konstruktion bekräftas av Park (2005) som 

beskriver de starka föreställningarna om att en ”riktig” kvinna bör vilja skaffa barn. Den 

kvinna som inte skaffar barn menar Park avviker från normen och kan därmed ses som ett hot. 

Hon tillskrivs egenskaper likt det Lisa uttrycker som egoistisk, mindre mogen samt 

individualistisk. Dessa egenskaper kan ses som en motsatts till omhändertagande, sårbar och 

empatisk, egenskaper som den konstruerade modern tillskrivs (Burr, 2003).  Enligt Snowden 

(1998, refererad i Shaw, 2010) kan moderskapet ses som en stark patriarkal funktion som 

behåller kvinnan underordnad mannen. Vi kan utifrån denna teori tolka ytterligare en 

anledning till att Lisa kan ses som ett hot som barnfri. Detta är att hon då genom sitt 

ifrågasättande av att skaffa barn ställer sig mot patriarkatet.  
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Omgivningens behov att förklara Lisas val utifrån att det måste var något fel på henne tänker 

vi kan spegla de starka pronatalistiska normer som Peterson (2011) och Veevers (1980) menar 

präglar vårt samhälle. Det är enligt dessa normer samt bilden av kvinnan som moder så 

självklart att framförallt kvinnor (Burr, 2003), ska vilja ha barn att det ses som att det är något 

fel på individen som likt Lisa valt bort barn. 

 

Likt andra barnfria kvinnor har Lisas val ofta blivit ifrågasatt och förminskats i form av 

kommentarer som att hon kommer att ändra sig (Gillespie, 2000). Detta ser vi kan kopplas 

samman med att hon avviker från konstruktionen av kvinnan som moder (Burr, 2003) och det 

blir ett sätt för omgivningen att hantera och kontrollera hennes avvikande val. Som en 

motreaktion kan vi åter igen utläsa hur Lisa ”fördömer de fördömande” (Park, 2005) genom 

att se ner på de som hon anser oreflekterat skaffar barn.  

6.2.2 Kvinnors kroppar; reproduktiv eller sexuell? 
Att vara gravid och föda barn menar Lisa bara skulle förstöra hennes kropp och hon kan inte 

relatera till många kvinnors utsagor av hur fantastiskt det är att vara gravid. För henne känns 

tanken på att vara gravid och föda barn helt främmande och onaturlig. 

 

(...) och jag skulle känna att det är onaturligt faktiskt att ha något annat i min kropp det känns som en 

Alien, det är en parasit, alltså en amöba alltså det är en varelse i mig själv det känns som en Alien 

precis som filmen, ja ungefär så känns det som, och det är en otroligt otäck känsla, jag skulle inte vilja 

ha det aough och jag ryser när jag tänker på det (...). Sen att föda ut den här Alien! Det är det nästa steg 

som känns helt onaturligt för mig. Asså så här ooouuhhhh! 

 

Lisa beskriver sig själv som en sexuell varelse och att detta inte kan kopplas samman med 

graviditet, barnafödande och barn överlag. 

 

Och nästa steg att sitta och amma. Att någon ska ligga och suga på mina bröst, som inte har någonting 

med typ så här erotik och göra. Det är så här NEJ! Det här är typ en erogen zon!! Inte förknippat med 

barn överhuvudtaget, så tänker jag! Asså min kropp är en…om man säger så här… jag är en sexuell 

varelse det ska fan inte vara några ungar här. Det går inte ihop. Det är helt förbjudet! Barn – sex NEJ! 

 

Veevers (1980) förklarar en motsättning som finns i föreställningen om kvinnan som dels 

moder, men också som sexuell varelse. Motsättningen menar att kvinnan både ska vara 

moder, vilkens kropp inte kan ses som sexuell, samtidigt som kvinnan ska vara sexuell för att 

tillfredsälla mannen. Lisa ser på sin kropp som sexuell och erotisk och menar att den därför 

inte kan bära eller föda ett barn. Vi upplever att hon blir äcklad av tanken på att hennes 

sexuella kropp ska användas till att föda och nära ett barn. Lisas val kan vi utifrån detta tolka 

som bland annat ett ifrågasättande av kvinnans funktion som reproduktiv varelse då hon 

snarare ser sin kropp som sexuell än reproduktiv. Enligt Veever (1980) kan den konstruerade 

bilden av kvinnan som moder och sexuell varelse aldrig uppnås då dessa två motsägande 

kraven finns, detta tolkar vi som att Lisas utsaga kan bekräfta. 

 

6.2.3 Avsaknaden av likasinnade kvinnor 
Lisa har inte mött många personer i sitt liv som har gjort samma val eller haft samma tankar 

om barn som hon har. Hon känner ingen som är barnfri och som har samma tankar kring det 
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som hon, men hon har stött på personer som hon kan relatera till i denna fråga. Bemötandet 

och samtalsämnen blir annorlunda med dessa personer, barn blir helt enkelt inte i fokus. Lisa 

menar att i och med debatten om barnfrihet och barnfria sammanhang har lyfts är det mindre 

kontroversiellt att inte skaffa barn idag. Hon upplever att det pratas mer kring frivillig 

barnlöshet idag, att det faktiskt finns ett alternativ och att hon därför tror att hon möter mindre 

motstånd än tidigare. 

 

Det ÄR kontroversiellt, men inte lika, att säga att jag faktiskt inte vill ha barn. För att det blir mer 

accepterat att välja bort barn i olika sammanhang. 

 

Hon berättar att hon aldrig har haft någon kvinnlig barnfri förebild som hon kunnat identifiera 

sig med, vilket har påverkat hennes känsla av att vara “normal”. 

 

Visst är det klart att jag har känt också att jag är onormal. Varför vill inte jag ha barn? Det skulle vara 

med tanke på att jag inte har vetat någon annan som inte har velat det heller, som varit äldre än mig och 

tagit det beslutet. 

 

Samtidigt menar Lisa att det inte skulle ha spelat någon roll för hennes beslut ändå, att hon 

alltid har gått sin egen väg och därför inte behövt förebilder.  

 

Enligt socialkonstruktionismen skapar vi hela tiden vår verklighet och därmed blir 

uppfattningen av oss själva skapade i relation till omgivningen (Burr, 2003). Lisa menar att 

hon inte har påverkats speciellt mycket av att hon inte haft någon att identifiera sig med, 

samtidigt som hon också säger att hon känt sig onormal. Hennes känsla av att vara onormal 

kopplar vi till Burrs (2003) teorier om sociala konstruktioner. En bild av sig själv som 

onormal kan ha konstruerats, dels från avsaknaden av någon lik henne själv, men också att 

hon mötts av mycket motstånd av olika slag som sagt hur avvikande hon är. Omgivningens 

vilja att definiera henne som en avvikare från normen då hon inte följer den konstruerade 

bilden av att vara kvinna, påverkar hennes bild av sig själv. Detta tolkar vi som en konsekvens 

av att vår identitet konstrueras i interaktion med andra (Burr, 2003).   

6.3 Tema 3: Förväntningar och bemötanden samt Lisas sätt att hantera dessa 
Då förväntningar och bemötanden har präglat Lisas berättelse har detta även kommit att 

påverka hennes sätt att förhålla sig till sitt val. Under detta tema samlas både de genomgående 

förväntningarna och bemötandena som Lisa mött över tid, samt hennes sätt att hantera och 

reagera på detta, både för sig själv och utåt.    

6.3.1 Kärleksrelationer 
Lisas berättelse visar på en skillnad av förväntningarna från omgivningen på kärleksrelationer 

genom tid. Bemötandet hon fick för tio år sedan var i form av kommentarer som kunde vara 

nedvärderande och påtryckande: 

 

- Jaha, när är det dags för barn snart då? 

- Nä jag vill inte ha barn. 

- Jo nog vill du väl de, jamen du är inte redo än och nog kommer det. 
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När Lisa har varit i vad som omgivningen sett som ”stabila” förhållanden, har förväntningarna 

och även påtryckningarna ökat. När Lisa var i sena 20års åldern, hade hon en kärleksrelation 

med en man. De hade jobb samt lägenhet och fick ofta höra kommentarer om att de borde 

skaffa barn och att det var dags nu.  

 

(...)och vi hade ju varit tillsammans i fem år och fick höra från hans familj ’jaha när är det dags för barn 

snart då?’. 

 

Förväntningarna på att skaffa barn i vad hon kallar för stabila kärleksförhållanden upplever 

hon annorlunda idag, både från personer utifrån men även från partnern själv. Nu tycker hon 

att det är lättare att berätta att hon inte vill ha barn för de som hon träffar, då hon är 37 år och 

enligt henne själv, inte i en fertil ålder och kanske inte ens kan få barn längre. De 

förväntningar som tidigare funnits på henne och på de kärleksrelationer som hon haft, finns 

inte längre kvar. 

 

Genom att vara i kärleksrelationer tycks Lisas omgivning anta att det snart är dags för barn. 

Vi tolkar detta bemötande i enighet med Engwall och Peterson (2010) som ett signalement för 

att vi lever i ett pronatalistiskt samhälle och att människor faktiskt påverkas av det. Fortsatt 

kan det också ses som en del av det Kåks (2007) beskriver som livslinjen.  Förväntningarna 

på Lisa har varit starkare i en viss ålder, speciellt om hon har befunnit sig i ett 

kärleksförhållande. Lisa beskriver likt Kåks teorier om hur hon nu befinner sig i en ålder där 

barn inte längre ses som en självklarhet och att hon därför inte får samma bemötande. Det 

tolkar vi utifrån synen på när en kvinna enligt livslinjen bör få barn. Bemötanden ändras 

utifrån dessa förväntningar samt utifrån bilden att denna tid är begränsad på grund av minskad 

reproduktionsförmåga (ibid.).  

 

Att försöka få henne att förstå att hon faktiskt vill ha barn tolkar vi som ett uttryck av det 

pronatalistiska sättet att se på verkligheten som Veevers (1980) beskriver. Alltså att se på 

verkligheten som en självklar plats att skaffa barn på och att denna verklighet är den sanna 

som alla lever efter. Denna syn kan enligt socialkonstruktionismen (Burr, 2003) tolkas som en 

konstruktion av vad kvinnor bör göra med sitt liv, vara moderliga och ha alla de egenskaper 

som en moder ska ha och absolut inte vara så pass egoistisk att inte skaffa barn (Park, 2005). 

 

Kärleksrelationer som fenomen är enligt Burr (2003) en social konstruktion på så sätt att vi 

skapat en föreställning om vad detta ska innebära. Det ska dels handla om att vi ska känna 

kärlek till den vi har en relation med, men också bry oss om den lite mer än vad vi bryr oss 

om andra. Samtidigt ska vi också tänka att denna relation möjligtvis ska leda till äktenskap 

och familj. Tolkningen av denna konstruktion kopplar vi till Lisas upplevelser av bemötandet 

hon fått utifrån då hon varit i en kärleksrelation. Konstruktionen leder till att hon får 

påtryckningar utifrån då andra förväntar sig att en kärleksrelation ska leda till barn (Kåks, 

2007).  

6.3.2 Familj och släkt 
Familj och släkt har över tid kommenterat hennes val att vara barnfri, framförallt mellan 25 

till 30 års ålder men hon upplever att de nu har förstått och accepterat hennes val. Bilden av 
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att bli vuxen har för hennes föräldrar inneburit att skaffa barn och familj. Lisa lever i och med 

sitt val inte upp till föräldrarnas förväntningar på vad det innebär att vara vuxen. 

 

För min mamma har det ju varit en ganska stor sorg, pappa har väl inte sagt så mycket . Ja, innan mitt 

syskon skaffat barn så var det ju väldigt ’Jaha, när är det dags nu då, nu måste du ju...’ (...). Så då efter 

att mitt syskon hade fått barn så säger hon så till mig ’Men Lisa, nog skulle det vara roligt att bli 

mormor också’. Ja jag blev ju arg på mamma till slut att nu fan får du ta och ge dig, jag vill inte ha barn 

när ska du fatta det? Och då när jag verkligen sa till på skarpen då slutade hon ,då förstod hon att ja 

okej då. 

 

Lisas föräldrars syn på vuxenhet kan kopplas till det Kåks (2007) kallar för livslinjer som 

handlar om att följa det ”rätta” livsmanuset för att bli lyckad. Detta kan liknas vid 

socialkonstruktionismens teorier om konstruktionen av lycka som följd av kärlek och i 

förlängningen barn (Burr,2003). Lisas föräldrar följer den tydliga kronologiska ordningen på 

vad livets olika skeden innebär. Lisa beskriver hur hennes mamma känt en sorg inför Lisas 

val, detta tolkar vi som en konsekvens av att Lisa inte valt det som enligt normen är det rätta. 

Genom att inte följa det livsmanus som enligt Ambjörnsson och Bromseth (2010) redan är 

socialt och kulturellt konstruerat, riskeras Lisas liv att ses som ett misslyckat liv av andra. 

Denna sorg som Lisa uttrycker att hennes mamma har, kan beskrivas med ovanstående 

förklaring av konsekvenser av avvikande från livslinjen (Kåks, 2007) men också från 

pronatalismens kraft (Veevers, 1980). Att Lisas mamma som hon beskriver idag inte 

kommenterar hennes val och visar mer acceptans, kan enligt Kåks (2007) ses som en 

följdriktighet då Lisa redan gått vidare till nästa fas av livslinjen där barn och familj inte 

längre är i fokus. Som vi tolkar det har konstruktionen av kvinnan, i det här fallet Lisa som 

moder i och med livslinjens utstakade väg konstruerats om, därmed blir det lättare för Lisas 

mamma att hantera sin dotters beslut (Burr, 2003; Kåks, 2007). 

 

Vi upplever att Lisas mamma visat en ambivalens, hennes reaktioner kring Lisas livsval har 

gått i vågor. Detta tolkar vi som en ytterligare konsekvens av livsmanusets normaliserande 

effekt (Ambjörnsson & Bromseth, 2010). I äldre dagar, menar Ambjörnsson och Bromseth att 

det finns en stark förväntning om att få barnbarn. Det är så livsloppet ska se ut. Lisas mamma 

tycks försöka acceptera hennes val, men då hon blir morförälder kommer förväntningarna 

tillbaka som gör att Lisa ännu en gång måste stå emot och påminna om sin ovilja till att skaffa 

barn. 

6.3.3 Vänner 
Lisas vänner har pratat om när en skaffar barn. Lisa tror att hon dels på grund av detta i tidig 

ålder inte hade funderat över alternativet att inte skaffa barn, då detta i hennes sammanhang 

inte var ett alternativ utan setts som en självklarhet. Förväntningarna på att skaffa barn fanns 

alltså även hos hennes kompisar. Lisa menar att hennes nära vänner aldrig ifrågasatt hennes 

val. Hon menar att det kan bero på att det länge har varit en självklarhet att hon inte vill ha 

barn och hennes nära vänner har varit en del i den processen och stöttat henne även om de 

själva velat ha och skaffat barn. 

 

Att vännerna ser barnaskaffande som en självklarhet kan vi tolka som ett resultat av Veevers 

(1980) pronatalistiska teorier. Dessa pronatalistiska tendenser kan också spegla bilden av att 



 27 

vi enligt Kåks (2007) ska göra vissa saker i en viss ålder för att ses som lyckade personer. Att 

hennes vänner ser detta som en självklarhet ser vi inte som speciellt märkvärdigt då det är vad 

normen säger, att du i en viss ålder ska skaffa barn och familj (Ambjörnson & Bromseth, 

2010; Engwall & Peterson, 2010; Kåks, 2007; Veevers, 1980). 

6.3.4 Adopterad och barnfri 
Lisa har själv aldrig känt något behov av att träffa sin biologiska familj, medan andra verkar 

utgå ifrån att det är viktigt för henne. Det hon har varit intresserad av har varit att få svar på 

en del frågor, om varför hon blev lämnad. Efter att Lisa träffat sin biologiska mamma och fått 

de svar hon letat efter fick hon många kommentarer om att hon nu borde vara redo för familj. 

Andra har haft en föreställning om att hon skulle vilja ha någon som är lik henne och detta har 

varit ett argument till varför hon egentligen borde vilja ha barn.  

 

Ja, men du som är adopterad måste väl förstå hur viktigt det är att få ditt eget barn. 

 

Hennes reaktion på att skaffa barn av anledningen att ha någon som är lik henne är stark och 

visar på att detta inte har någon betydelse för hennes val. 

 
Jag behöver inte klämma ut någon unge själv för det! Uuuuhhv! Aa… och så allting som kommer med 

det där. Inte få sova ordentligt, man har en jäkla unge i sängen asså du vet det där… aaa… huuuu! 

NEJ!! Upp tidigt, skriker asså hela tiden, den personen ska vara i centrum hela tiden… NÄä. Asså 

näää! Det är jag säger NEJ NEJ NEJ det finns ingenting. 

 

När hon var yngre kände hon sig ledsen då hon fick sådana kommentarer. Idag får hon färre 

kommentarer, men har också ett annat förhållningssätt där hon kan distansera sig från dem. 

 
Jag blev ledsen (...) varför måste jag vilja ha mer barn bara för att jag är adopterad ungefär? (...) varför 

skulle jag vilja det? Det var ju som jättekonstigt tyckte jag. Också att jag blev ledsen också (...). Nu 

tänker jag bara idioter, alltså helvete! Aja, ungefär så. 

 

I och med att hon både är barnfri och adopterad känner hon att personer som hon möter anser 

sig ha mer rättigheter att veta saker om henne. Hon upplever att hon blir mer avvikande då 

hon dels går emot vad den stora massan vill med livet, alltså att skaffa barn och att hon 

samtidigt är adopterad. Hon kan själv bli förvånad över hur folk tar sig rätten att fråga och 

förvänta sig få svar på frågor. Frågor som kan vara mycket personliga och som vanligtvis inte 

ses som accepterade att ställa. Hon har själv funderat kring varför det kommer sig att hon har 

valt att leva barnfri, då hon själv påpekar att detta inte är normen. 

 

(...) funderat lite grann och den här identiteten och frågorna som kom upp och har det någonting med att 

jag är bortlämnad själv, att jag inte vill ha barn? Kanske är det  för att jag aldrig har känt mig 

känslomässigt trygg någonstans och i och med det inte känt att jag har den där tryggheten så att jag kan 

tillåta mig själv så att jag kan känna de dära känslorna att ååh nu har jag det så bra med min partner. 

(...) eller så är det så att jag faktiskt inte vill ha barn? 

 

Utifrån Lisas historia tolkar vi att det finns en föreställning om att det biologiska bandet är ett 

av de starkaste banden en kan ha och att de i många fall väger tyngde än andra socialt skapade 

band. Lisa berättar hur omgivningen förväntat sig att hon skulle önska och drömma om att få 

träffa sin biologiska mamma. Det faktum att hon är adopterad skulle enligt dem förstärka 
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viljan att ha barn för att få någon som är en del av henne. Utifrån socialkonstruktionistisk 

teori (Burr, 2003) tolkar vi att Lisa av samhället inte bara konstrueras som kvinna utan också 

som adopterad. Utifrån detta förväntas Lisa göra vissa val som går i linje med vad en 

adopterad kvinna bör vilja, alltså att skaffa egna biologiska barn. Vi kan tolka ovan nämnda 

som ett resultat av det Veevers (1980) kallar pronatalismens kraft. Vi tolkar det som att denna 

kraft har påverkat många i Lisas omgivning då de försöker övertala henne om att deras väg är 

den rätta. Socialkonstrutikvismen menar att det inte finns en absolut sann verklighet utan att 

alla upplever verkligheten från sitt perspektiv utifrån sitt språk och sina erfarenheter (Burr, 

2003). Därmed sker en konflikt då deras vägar i livet skiljer sig åt. 

 

Lisa är väldigt bestämd i sitt beslut av att inte skaffa barn vilket hon uttrycker tydligt som 

respons till förväntan att hon borde vilja vara lik någon. Hennes uttalanden är väldigt starka 

och vi upplever att hon nästan uttrycker avsky av tanken att ha barn. Samtidigt som denna 

starka reaktion uttrycks, kan vi också se hur Lisa har funderat om hennes egen adoption har 

påverkat hennes val av att vara barnfri. Här tolka in en motsättning då hon å ena sidan är 

otroligt bestämd och å andra sidan ifrågasätter anledningen sitt val. Vi tolkar att detta kan vara 

ett uttryck för hur omgivningens pronatalistiska press påverkat henne på det sätt att hon 

behöver en förklaring till att inte välja deras väg, och då ifrågasätter sig själv. Samtidigt kan 

hennes starka uttalanden om att inte vilja ha barn också vara en reaktion på omgivningens 

press då hon verkar ha ett behov att förstärka och uttrycka sina känslor till att skaffa barn. 

Detta för att andra ska tro på hennes utsaga.  

6.3.5 Lisas reaktioner på allmänna bemötanden  
Idag upplever Lisa i allmänhet att hon inte bemöts lika mycket med ifrågasättanden. Snarare 

upplever hon att andra tycker synd om henne och inte vågar ifrågasätta valet då de tänker att 

det kan vara känsligt. Ibland ifrågasätter dock hennes bekanta fortfarande hennes val. Lisa 

upplever att de kan bli provocerade av hennes barnfrihet och tror att det delvis kan handla om 

en avundsjuka från deras håll.  

 

(...) då är det väldigt provocerande på det sättet att man ifrågasätter deras val av att skaffa barn, det är 

som väldigt provocerande att jag ser ner på dem eller att jag har valt ett annat liv som jag också märkt 

många gånger att det kan finnas en viss avundsjuka hos många som faktiskt, för då när jag säger att jag 

har faktiskt valt det här, jag har gjort ett aktivt val. Vad har du gjort? Du har bara följt med strömmen 

ungefär. 

 

Förutom bemötandet i form av provokationer samt ifrågasättande från bekanta, kan Lisa även 

uppleva att hennes val förminskas. 

 

(...) kompisars kompisar eller när man sitter så här i, ah när men kanske känner eller man vet vem man 

är men jag men när man kommer in och pratar om barn allting sånt dära och de säger ’näe men ska inte 

du?’,  näe jag vill inte ha barn. ’Jooo nog vill du väl de, jamen du är inte redo än och nog kommer det’. 

 

I tidigare åldrar blev andra mer provocerade av hennes val och hon kände en skyldighet att 

förklara.  

 

Jag har blivit som tuffare i de diskussionerna ju längre åren har gått. Att jag har ju som blivit, jag har 

som kunnat ställa tillbaka jamen alltså ’varför skaffar du barn?’ och då blir de ju som så ’ja men varför 
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inte?’, ’nä men jag undrar bara varför skaffar du barn?’ och då, ’ja de har jag som inte tänkt på...’, 

’nähe men tänk på de då, för jag vet varför jag inte vill ha barn’. 

 

Hon upplever att förväntningarna att skaffa barn inte är lika starka i hennes ålder och känner 

att det är lättare att berätta om hennes val idag, samtidigt som hon inte längre känner ett behov 

av att berätta eller förklara sig. 

 

Förr så kändes det som att folk krävde en förklaring, ja att jag hade skyldighet att berätta men nu så 

känns det som att, nä alltså jag vill inte ha barn och så sen är det inte så mycket mer med det. De kanske 

gärna vill veta men jag känner inget behov av att berätta om jag inte vill berätta. Ja det  har väl med 

åldern och göra, åldern och mogenheten, jag kände som att jag behövde försvara mig för att, på något 

sätt, men det känner jag inte längre men alltså varför ska jag måste försvara mig? Jag ba nä men jag vill 

inte ha barn punkt! 

 

Med åren upplever Lisa att hon har blivit mer trygg i sitt beslut om att inte skaffa barn. Lisa är 

säker på att hon inte vill ta hand om någon och att hon vill vara fri. I och med sin trygghet 

känner Lisa att hon inte längre behöver gå in i alla diskussioner.  

 
Och så sen så om man känner att, ja men det här är ändå en vettig person och de är nyfikna, då kan jag 

väl sitta och diskutera det, men man känner, eller jag känner det ganska snabbt på sättet de ställer 

frågan eller på sättet de tar emot mitt svar. Att ja men jag vill inte ha barn, att är det här någonting värt 

att diskutera? Vill jag lägga den här energin på den här människan och  förklara mig eller inte? (...) 

 

Personer som avviker från den livslinje som enligt normen är den ”rätta”, alltså att vid 30 år 

skaffa barn med en person som du är kär i, kan ses som en person som har misslyckats i livet 

(Ambjörnsson & Bromseth, 2010; Burr, 2003). Lisas omgivnings reaktion på hennes val 

tolkar vi som en konsekvens av denna syn på vad ett lyckat liv är. Att de idag snarare tycker 

synd om henne tolkar vi enligt det Kåks (2007) kallar för livslinjen, vara ett tecken på att de 

ser henne som att hon har misslyckats och att det på så sätt är synd om henne. Att hon 

dessutom är singel kan också ses som ett misslyckande, då hon alltså inte ens har möjligheten 

att följa den raka linjen mot vad som anses vara ett lyckat liv, och därmed tycker de synd om 

henne. 

 

Lisa gör en tydlig skiljelinje på bemötandet som hon får från bekanta och vänner där bekanta 

tycks bli mer provocerade av hennes val att leva som barnfri. Bekanta tänker vi ser henne som 

en kvinna utifrån en social konstruktion (Burr, 2003). Utifrån denna konstruktion ska hon 

vilja bli mamma och ha alla de egenskaper som detta innebär (Park, 2005). Att hon skiljer sig 

från normen skapar reaktioner, då hon går emot det som en majoritet ser som den rätta och 

den sanna verkligheten (Burr, 2003). Lisa menar att detta är ett sätt för dem att rättfärdiga sina 

val som de kanske inte ens velat göra. Sociala och kulturella konstruktioner är svåra att 

handskas med då dessa i vissa fall kan leda till att vi gör saker som vi egentligen inte vill 

(ibid.). Vi förstår det som att Lisas bekanta tillhör personer som gjort vad konstruktionen om 

familjenormen säger, att skaffa barn i en viss ålder. De har därmed antingen gjort något som 

de faktiskt velat, eller gjort något som de inte velat eller så har de inte ens tänk efter då 

normer är den lättaste vägen att följa (Kåks, 2007). Genom att följa livslinjen kommer du i 

vanligaste fall också ses som lyckad, men i Lisas ögon så är detta inte en sanning. Detta tolkar 
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vi som ett skäl till att andra blir provocerade. De får inte en bekräftelse från Lisa, som de är 

vana vid, om att de gjort det rätta valet och måste på så sätt rättfärdiga sitt val inför Lisa. 

 

Som vi tidigare nämnt upplever vi att Lisa i vissa fall känt att hon måste rättfärdiga sitt val 

inför andra, genom att förklara eller ifrågasätta andras val, ”fördöma de fördömande” (Park, 

2005). Detta tolkar vi kan vara en konsekvens på att andra tillskriver Lisas liv en etikett som 

misslyckat. Hon beskriver att hon på senare år ifrågasätter andra för att få dem att tänka på 

varför de skaffat barn. Det kan i sin tur tolkas som ett sätt för henne att försvara det val som 

hon själv har gjort. Genom att synliggöra sitt liv som lyckat på så sätt att hon faktiskt har 

tänkt till. 

 

Idag ses Lisa utifrån teorier om livslinjer och livsmanus som en person som redan passerat 

den åldern då hon borde ha skaffat barn (Ambjörnson & Bromseth, 2010; Kåks, 2007). 

Utifrån de teorierna spelar det roll för hur andra reagerar på hennes val idag, då 

förväntningarna inte längre finns. Att hon inte längre förväntas skaffa barn och därmed inte 

får samma bemötande, tolkar vi som en förklaring till varför hon inte längre känner ett behov 

av att förklara sig på samma sätt. Samtidigt kan det medföra en känsla av att faktiskt kunna 

ifrågasätta, en möjlighet som hon inte känt att hon haft tidigare. Att inte längre känna de krav 

som tidigare ställts på henne tycks medföra en styrka och en trygghet. 

6.4 Tema 4: Ensamhet, en konsekvens av att leva som barnfri? 
Ensamhet är ett tema som har präglat Lisas berättelse kring sina upplevelser av att vara 

barnfri, men det har egentligen ingen direkt koppling till att leva ett liv utan barn. Ensamhet 

blir snarare en konsekvens av att andra vill och skaffar barn. Lisa blir då som barnfri 

bortprioriterad av vänner och får svårt att hitta en likasinnad partner.  

6.4.1 Synen på ensamhet som Lisa inte delar 
Omgivningen ser ensamhet som en konsekvens av att vara barnfri på ett annorlunda sätt än 

vad Lisa gör. Hennes mamma och många bekanta menar att hon riskerar att bli ensam när hon 

blir gammal. De syftar till att hon inte kommer ha några barn som kommer och hälsa på henne 

på ålderdomshemmet. 

 

Ja men tänk så hemskt då du blir gammal och inte har någon och är ensam! 

 

Hon refererar till sina egna erfarenheter då hon arbetat inom äldreomsorgen och menar att 

barn inte är en garanti för att få besök och att många äldre sitter och hoppas och blir besvikna 

då ingen kommer. Lisa menar att hon i och med sitt val att vara barnfri slipper den känslan av 

att vänta och bli besviken dag in och dag ut. Hon förväntar sig inte att någon ska hälsa på 

henne när hon blir gammal. 

 

Det är ingen garanti att dina barn ska komma och hälsa på dig. (...) De sitter ganska mycket ensamma 

även om de har fem barn eller tio barn. Det spelar inte så stor roll.  

 

Synen om att i slutändan bli ensam på grund av att välja ett liv som barnfri, kan vi återigen 

tolka utifrån Veevers (1980) teori om den pronatalistiska syn som finns i vårt samhälle. 

Citatet ovan kan tolkas som en tendens från omgivningen av att hitta fördelar med att skaffa 
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barn som kan gynna en själv, och dessa fördelar blir en sanning. Lisas erfarenhet inom 

äldreomsorgen har delvis konstruerat hennes bild av vad ensamhet på äldre dagar innebär, där 

skaffandet av barn inte är en garanti emot ensamhet. 

 

Vi kan tolka att hennes erfarenhet samt interaktion med människor inom äldreomsorgen 

skapat en bild av vad barn eller icke barn innebär när personer blir gamla (Burr, 2003). 

Hennes verklighetsuppfattning går emot det som pronatalismen förespråkar, att skaffa barn 

ger dig fördelar (Veevers, 1980). Hennes kunskap och erfarenheter av hur många äldre är 

ensamma trots att de har barn blir inte trovärdigt i andras ögon, då de pronatalistiska 

normerna är större och djupt rotat i människors sätt att tänka och leva. Detta gör det svårt för 

Lisa att komma med egna och nya tankar kring föräldraskap då det enligt Burr (2003) är en 

kamp att stå emot starka konstruerade normer.  

6.4.2 Barnfrihetens konsekvenser på kärleksrelationer 
Lisa skulle vilja leva med en partner i framtiden och på så sätt vill hon inte vara ensam. Hon 

vet att den stora massan vill ha barn och väljer att skaffa barn och därmed tror hon att det kan 

bli svårt att hitta en partner. Hon menar att ensamhet är att inte ha någon partner att dela sin 

vardag och sina drömmar med. Hon har vid flera tillfällen upplevt att det är svårt att hitta 

någon som är likasinnad. Idag är hon 37 år och menar att många i hennes ålder separerar och 

redan har barn.  

 

Känner ju också att jag inte vill vara någon plastmamma eller styvmamma till någon. Asså det är ju min 

mardröm! Ska jag tvingas älska någon annans ungar!? Asså nää!! 

 

Detta menar hon gör det svårare att hitta en partner samtidigt som kärleksrelationer är viktigt 

för henne. Hennes sätt att förhålla sig till detta är att inte förvänta sig att hitta någon som vill 

dela hennes drömmar och hennes liv. 

 
(...) det vet jag att det är inte sån stor promilles chans att jag hittar någon som är likasinnad. Asså visst 

finns chansen men den är väldigt liten. Så jag har ju som tänkt att… ja men kommer det så kommer det. 

 

Under större delen av hennes liv så har hon haft ett distanserat förhållningssätt till tanken på 

att hitta en partner och har inte funderat speciellt mycket på ensamheten som hennes val 

medför. Efter hennes senaste relation insåg hon att hon faktiskt vill dela sitt liv med någon, 

men inte till varje pris. Hennes beslut om att inte vilja ha barn är något som inte kan rubbas 

eller kompromissas med. 

 

Ja, ingen vill ju egentligen bli ensam på så sätt, men det känns som att eftersom att jag har valt så får 

jag också ta det onda med det goda om man säger så. Att jag vet att jag har valt något som inte stora 

massan väljer, så då finns det ju inte så mycket utbud. 

 

Tanken av att inte hitta en partner har varit en sorg för henne och något som hon har jobbat 

med. Däremot försöker hon idag förlika sig med tanken och känner att hon inte vill lägga mer 

energi på den sorgen.   
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Men och andra sidan så försöker jag som ganska… aa men det är faktiskt du själv som har valt det här. 

Hade du varit nå lyckligare för det? Nää, det tror jag inte för då hade jag valt någo t som jag egentligen 

inte vill. 

 

Fram till den senaste partnern har hon alltid haft en inställning om att kärleksrelationer 

kommer att ta slut förr eller senare. Hon vill hellre vara frivilligt ensam än ofrivilligt ensam 

och därför går hon in med denna inställning för att på något sätt känna sig trygg i sig själv och 

ha en plan om framtiden.  

 

Vi tolkar det som att Lisa upplever en rädsla för att bli ensam, denna rädsla är dock inte 

kopplad till att faktiskt inte ha barn utan snarare till att hennes vilja att förbli barnfri bland 

annat ska leda till att inte hitta en partner. Samhällets norm om att skaffa barn (Veevers, 1980) 

kan ha påverkat Lisa på så sätt att hon ser sig som i stort sätt ensam utanför denna norm. Hon 

upprepar hur liten “promilles chans” det är att hon ska hitta någon likasinnad. På grund av 

dessa starka normer ser sig Lisa alltså inte bara ensam rent fysiskt i form av att hon nu är 

singel, men också ensam i sitt val då hon inte tror sig finna andra med samma tankar som 

henne. Vi upplever hennes sätt att hantera detta är att se väldigt rationellt på situationen, hon 

tror och förväntar sig inte att hitta en kärlekspartner och hoppas därmed inte heller på det i 

rädslan av att bli besviken och sårad.  

 

Lisa uttrycker en stark vilja till att hitta en partner vilket vi kopplar till den bilden av att 

kärleken ska göra oss lyckliga (Burr, 2003), men också till att ensamhet skulle vara något 

farligt och ett tecken på att vara misslyckad (Kåks, 2007). Att hitta en kärlekspartner skulle 

kunna vara en del i att bli den lyckade personen som lever upp till en del av vad Kåks menar 

att livslinjens säger, även om Lisa inte skaffar barn.  

6.4.3 Barnfrihetens konsekvenser på vänskapsrelationer 
Lisa vittnar om hur vänner prioriterar sin familj och att umgås med andra familjer framför 

henne. Även om de inte är exkluderande, blir hon inte en naturlig del i den gemenskapen.  

 

(...) då är det inte kompisarna eller vännerna längre som kanske är nummer ett om man säger så, utan 

att det blir sin familj och då vet man ju att då får de mindre och mindre tid och då blir jag ju indirekt 

ensam på det sättet 

 

Tanken på att vara och bli ensam har varit en stor sorg för henne och hon räknar med att vara 

ensam under en period i sitt liv. Hon menar att perioden mellan 30 och 50 år, är en period då 

de allra flesta bildar familj vilket indirekt innebär att hon blir ensam om hon inte har en 

partner. När barnen växer upp kommer föräldrarna ha mer tid till sig själva och då tror hon att 

hennes vänner kommer komma tillbaka till henne. 

 

Lisa hade en kompis som delade hennes tankar kring barnfrihet, men som till slut valde att 

skaffa barn på grund av rädslan att ångra sig. 

 

(...) den känslan för henne var starkare, att tänk om vi ångrar oss då finns det ingen återvändo så att det 

var den anledningen att de skaffande barn. 
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(...) det kändes… ja jag har som resonerat mycket med mig själv för det å ena sidan så kunde man se 

som jaha nu blir jag övergiven jag trodde det skulle vara du och jag för alltid ungefär, man kan känna 

sig så men å andra sidan så vet jag ju om att dom allra flesta kommer att ändra sig, det är så dom flesta 

gör utan att kanske ens fundera så mycket på det, så att jag har som gått på den biten att jag vet att en 

efter en kommer att typ falla bort (...) 

 

Lisa berättar om hur hon hamnar utanför när vänner skaffar barn och på så sätt inte blir 

prioriterad i deras liv. Samtidigt som hon beskriver hur hon känner sig ensam och räknar med 

en lång period av ensamhet när alla i hennes närhet har fullt upp med familj uttrycker hon en 

stor förståelse för att det blir så. Denna förståelse tolkar vi återigen som ett uttryck för 

pronatalistiska normer, men också för en konstruerad bild av vad det innebär att ha en familj 

(Burr, 2003; Bäck-Wiklund & Johansson, 2012; Veevers, 1980). Vi tolkar i den här kontexten 

att konstruktionen av familjen ger väldigt lite utrymme för vänskapsrelationer. Då en ingår i 

en familj ska familjen prioriteras först och tanken på att vänner kan vara en del av det, finns 

inte med. De vänner som fortfarande får plats är de som lever i samma situation och som de 

delar erfarenheter med (Bartlett, 1994). Barnfria tycks vara de som i första hand 

bortprioriteras när vänner skaffar familj. Utifrån den tolkningen kan vi se att det finns väldigt 

lite utrymme för Lisa att inkluderas i hennes vänners familjeliv. Då de lever upp till normen 

är hon den som får anpassa sig och förstå att hennes plats som vän inte längre är lika självklar.  

7. Slutdiskussion 

Vi har nu redovisat den analys som gjorts utifrån vår empiri med hjälp av teorier och tidigare 

forskning. Eftersom detta är en fallstudie som fokuserar på en kvinnas berättelse av att vara 

barnfri är överförbarhet inte relevant, då varje individs historia är unik (Dahlberg, 1997). 

Däremot kan hennes upplevelser användas och relateras till andras utsagor om detta fenomen. 

Eftersom vi har haft en detaljerad beskrivning av arbetsprocessen menar vi att denna studie 

kan ses som pålitlig (Bryman, 2011). Vi anser även att denna studie är trovärdig då vår 

intervjuperson har tagit del av vårt resultat samt har haft möjlighet att kommentera våra 

tolkningar. Däremot har vi inte använt oss av respondentvalidering, då vår intervjuperson inte 

tagit del av det transkriberade materialet eller varit en del i tolkningsprocessen. Att använda 

oss av respondentvalidering hade kunnat styrka vår studies trovärdighet, men på grund av 

tidsbrist har detta inte varit möjligt.    

 

I denna studie får vi ta del av en kvinnas erfarenheter samt upplevelser av att vara barnfri. 

Denna kvinna är bestämd i sitt beslut och uttrycker att det inte finns en cell i hennes kropp 

som vill ha barn. Att leva som barnfri handlar för henne inte enbart om att hon tagit ett beslut, 

det handlar enligt oss i högre grad om hur hon identifierar sig själv. I många år har hon 

identifierat sig själv som en person som inte vill skaffa barn, vilket går emot den bild av vad 

en kvinna ska vara (Butler, 2005, Veevers, 1980). Samhället förväntar sig att hon, som kvinna 

ska skaffa barn och inte förbli barnfri. I och med detta har konstruktionen av henne själv som 

barnfri ifrågasatts av andra och har därmed fått konsekvenser för hur hon lever sitt liv.  

 

Denna tolkande fenomenologiska analys upplever vi som komplex då essensen inte är 

entydig. De teman som framkommit ur analysen går inte till fullo att synkronisera, vilket 
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innebär att essensen ur denna studie dels kan utläsas av innehållet i varje tema. Däremot kan 

vi se att alla analyserade teman i någon form kommit att handla om konsekvenser av att vara 

barnfri. Vi kommer i vidare text att visa på hur temana till viss del kan flätas samman samt 

utveckla de konsekvenser som vi tolka genomsyrar Lisas upplevelser samt erfarenheter av 

fenomenet barnfrihet. Dessa kopplingar kan enligt oss ge en mer fullständig bild av essensen.  

 

Tema 1 - Att välja ett liv som barnfri kan kopplas samman med Tema 3 – Förväntningar och 

bemötanden samt Lisas sätt att hantera dessa. Lisa menar att frihet är viktigt i hennes liv och 

att hon inte skulle kunna uppleva samma frihet om hon skaffade barn. Valet är enligt henne 

därmed självklart. Förväntningarna på henne som kvinna är att hon ska vara omhändertagande 

och uppoffrande (Burr, 2003; Butler, 2005; Park, 2005). När Lisa då gör ett val där hon 

prioriterar sin egen frihet och inte vill ta hand om någon annan, ses hon av omgivningen som 

egoistisk. Med hjälp av Kåks (2007) beskrivning av livslinjer kan vi se hur valet av att leva 

som barnfri för Lisa även innebär att gå emot normen om att följa en viss kronologisk 

ordning, där barn ses som en självklarhet i en viss ålder. Konsekvenser av denna norm leder 

till förväntningar som speglas i hur Lisa har kommit att bli bemött från olika håll. Bemötandet 

tolkar vi som ett uttryck för den pronatalistiska normen (Veevers, 1980), som leder till 

påtryckningar, förminskningar och ifrågasättanden. Vi menar att hennes val även kan ha 

förskjutits på grund av starka pronatalistiska normer (ibid.), då bemötanden har präglats av 

förväntningar av livslinjens självklara väg (Kåks, 2007). Med det menar vi att hennes val att 

vara barnfri inte togs förrän vid 26-års ålder kan vara på grund av att barnfrihet inte sågs som 

ett alternativ. Lisa har hittat sätt att hantera samt motstå den press som har kommit med 

hennes val av livsstil. Vi har vid flera tillfällen kopplat Lisas hantering till Parks (2005) 

beskrivna strategi ”fördöma de fördömande”, både som ett sätt för henne själv att förhålla sig 

till sin barnfrihet, men också som ett sätt att bemöta motstånd.  

 

Tema 2 – Barnfri som kvinna, går även in i de tidigare nämnda teman då hon som kvinna dels 

kan erfara bemötanden utifrån de föreställningar som finns om vad en kvinna ska vara, moder 

(Butler, 2005). En av konsekvenserna av detta blir att hon ifrågasätter sig själv då hon inte 

lever upp till vad som enligt normer är att vara kvinna. Butler (2005) lyfter fram hur kvinnors 

osynlighet i olika sammanhang förstärker de normativa bilder som finns runt kvinnan och hur 

det för att bryta dessa normer krävs att kvinnor synliggörs och blir en del av representationen. 

Utifrån detta tror vi att en ökad representation av barnlösa kvinnor skulle kunna ändra den 

pronatalistiska normen (Veevers, 1980). Vi menar att detta i sin tur skulle kunna påverka 

Lisas omgivning samt deras bemötande då hennes livsval inte skulle ses som avvikande. Att 

slippa ifrågasättas för sitt val tänker vi skulle kunna påverka Lisas sätt att se på sig själv och 

att hon kanske inte skulle ställa sig frågan utifrån sitt val huruvida hon är normal eller 

onormal. 

 

En annan konsekvens av att välja ett liv som barnfri handlar om det som beskrivs i Tema 4 – 

Ensamhet. Detta tema kan även till viss del sammankopplas till tema 1 och tema 3. Ensamhet 

har speglat Lisas berättelse och har medfört en sorg i hennes liv. Många av de funderingar 

som hon haft kring sitt val är kopplat till ensamhet. Det hon menar vara ensamhet går inte i 

linje med omgivningens syn på ensamhet. Hon är rädd att avstå från barn kommer leda till att 
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inte hitta någon partner och på så sätt bli ensam. Omgivningens uppfattning verkar snarare 

koppla ensamheten till just avsaknaden av barn och att därmed i längden bli ensam. Det 

bemötande som Lisa har upplevt på grund av denna syn på ensamhet, har präglats av 

ifrågasättanden och sedan sympatier av hennes val.  

 

Upplevelserna samt erfarenheterna av att vara barnfri för Lisa kan som sagt beskrivas i form 

av konsekvenser. Det innebär att det inte är lätt att ta ett beslut om att vara barnfri. I samtliga 

teman kan vi utläsa olika konsekvenser som följer med i ett beslut av att leva som barnfri. 

Detta innebär att fenomenet barnfrihet är ett komplext sådant som innefattar en rad olika 

komponenter. Vi tror att det är av stor vikt att exemplifiera denna typ av komplexa fenomen 

för att försöka få en ökad förståelse för dess mångfasetterade karaktär. Fler studier kring 

upplevelser skulle ge en bredare bild på vad detta val medför samt ge en större förståelse av 

fenomenet.  

 

Då ensamhet har varit återkommande i Lisas berättelse, har vi försökt hitta tidigare forskning 

som förklarar liknande upplevelser av barnfrihet. Den tidigare forskning som vi har kommit i 

kontakt med rörande ensamhet har fokuserat på hur barnfria upplever att de blir ensamma när 

deras vänner skaffar barn (Bartlett, 1994). Det som händer när vännerna skaffar barn är att det 

inte längre finns utrymme för de barnfria i deras liv. Vi saknar mer forskning kring ensamhet 

hos barnfria kopplat till kärleksrelationer. Vi menar att detta specifika tema samt vad 

ensamhet egentligen innebär för barnfria kvinnor, skulle vara intressant att få en större 

förståelse om. Hur upplever andra barnfria kvinnor ensamhet som konsekvens av barnfrihet? 

Upplevs det överhuvudtaget och varför i så fall? Vad innebär kärleksrelationer för barnfria 

kvinnor?  

 

Då denna studie syftar till att exemplifiera en kvinnas upplevelser av att vara barnfri, vilket 

avviker från det normen säger, är denna uppsats av relevans för socialt arbete. Att förstå olika 

normbrytande fenomen menar vi är av vikt inom socialt arbete. Morén (2010) menar att 

kritiskt tänkande är något som är en viktig kunskap inom socialt arbete. Därför menar vi att 

det är viktigt att som socionom ha kunskap om normer och dess makt. Detta för att kunna 

bemöta personer som avviker från normen på ett normkritiskt sätt, vilket vi tror kan ge ett 

större förtroende samt en bättre relation till personen vi möter. Vi måste få kunskap om 

konsekvenser av att vara normbrytande samt få exempel på hur detta kan upplevas för att 

kunna bemöta personer på ett respektfullt sätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Inför intervju 2 

Livet nu som barnfri 

- Hur upplever du att ditt liv som barnfri är? Vilka tillgångar/motgångar osv? 

- Hur ser ditt sociala liv ut idag? Vad gör du när du inte jobbar? Hur och vilka umgås du 

med? 

- Hur upplever du att andra ser på dig som barnfri? – obs samhället 

- Kvinnlighet, moderskap? 

 

Vänskap 

- Du berättade om en kompis som ”var på din sida” men fick barn ändå, hur kändes det 

för dig? Vad tänkte du då? 

- Hur känns det för dig när dina kompisar kom att välja familjen och att umgås med 

andra familjer före dig? 

 

Kärleksrelationer  

- Barnfri och hitta partner 

- Flyktbeteende och har en plan b i förhållanden? 

- Varför tänker du att det ”tar slut”? 

- Efter slut m kille 2012… vad omvärderades? 

 

Trygghet 

- Vad är trygghet för dig? När känner du dig trygg? Tror du att du kommer kunna känna 

trygghet i något speciellt…? Förra gången pratade du om att det är trygghet som du 

vill åt, men att du inte riktigt ”vågar”… eller att det liksom finns en rädsla för 

trygghet. Kan du berätta lite mer om det? 

- Ensamhet…  

 

Beslut 

- Rädslor med val 

- Velat över valet. 

- Du berättade om att du listat i ditt huvud för och nackdelar, kan du inte berätta lite vad 

det står i de listorna. 

- Påtryckningar  

- Provokationer, upplevelsen av att folk blir provocerade och vilka är det som blir 

provocerade? 

 

Förebilder 
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Bilaga 2 
 
Arbetsfördelning 
 
Vi vill påstå att vi egentligen inte har delat upp vårt arbete på så sätt att en har ansvarat mer 

för en viss del. Inledningen har skrivits ihop i ett tidigt stadium, korrigerades av Annelie 

innan inlämning. Syftet och frågeställningarna har varit en genomgående process som vi båda 

varit delaktiga i. Kunskapsöversikten har främst skrivits av Maria, men Annelie har 

kommenterat samt skrivit vissa delar. Metoden har i huvudsak skrivits av Annelie, men har 

samtidigt bearbetats av Maria. Teoretiska utgångspunkter har skrivits av oss båda. Den första 

texten om social konstruktionism skrevs av Annelie, om kön som konstruktion av Maria, om 

kärlek som konstruktion av Annelie och den sista delen om pronatalism har skrivits av oss 

båda. Dessa första utkast har sedan omarbetats av den andra personen. Vi har tänkt att detta är 

det bästa sättet för att inte bli hemmablind samt få ett flyt i texten. 

 

Transkriberingen av intervjuerna delades upp lika, alltså Maria transkriberade ena delen av 

första intervjun och Annelie transkriberade andra delen av samma intervju. Samma 

tillvägagångssätt hade vi under transkriberingen av andra intervjun. Sedan har hela 

analysprocessen gjorts tillsammans då vi anser att detta är det viktigaste materialet att ta del 

av i sin helhet, för att kunna genomföra alla andra delar av uppsatsen. Alltså, både processen i 

form av att ta ut meningsbärande enheter, kategorisera samt utläsa teman har gjorts 

tillsammans. Samanställningen av materialet samt val av citat i texten har även gjort 

tillsammans. Kopplingar till teorier har vi först gjort tillsammans då vi skrev korta, koncisa 

texter som mer innefattade stödord. Sedan har själva texten skrivits enskilt.   

 

Slutdiskussionen samt sammanfattningen kändes orimligt att inte göra tillsammans då vi båda 

har varit delaktiga i hela processen, så även denna har gjorts tillsammans. Under tiden vi 

skrivit har vi hela tiden tittat på varandras texter och gjort om tillsammans samt i slutskedet 

gått igenom hela arbetet ihop. 

 


