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Abstract 

There is a general notion that everyone wants to have children and most people probably 

will have children during their lives. Others do not have children and consider themselves 

voluntarily childless. About five percent of the population of Sweden claim to not want to 

have children. This essay examines how voluntary childlessness challenges norms that set 

parenthood as an ideal through a qualitative content analysis of discussion threads on the 

internet forum Familjeliv.se. Previous research shows that voluntary childlessness 

constitutes a transgression of norms that leads to consequences in the form of 

contestations, stereotyping and stigmatization. By analyzing the negative reactions that 

voluntary childlessness produces this study contributes to an increased understanding of 

voluntary childlessness and the norms that it contrasts. The result of this study shows that 

voluntary childlessness challenges norms about heterosexual family formation and norms 

that set ideals for how a life should progress. This leads to the voluntarily childless being 

at risk of stigmatization. 

 

Keywords: Voluntary childlessness, Heteronormativity, Pronatalism, Stigmatization 

 



   

Sammanfattning 

Det finns föreställningar om att alla bör vilja ha barn och de flesta kommer också att skaffa barn 

under sitt liv. Andra skaffar inga barn och anser sig vara frivilligt barnlösa. I Sverige rör det sig 

om cirka fem procent av befolkningen som uppger att de inte vill skaffa barn. Den här uppsatsen 

undersöker på vilka sätt frivillig barnlöshet utmanar normer som sätter föräldraskap som ett ideal 

genom en kvalitativ innehållsanalys av diskussionstrådar om frivillig barnlöshet på 

internetforumet Familjeliv.se. Tidigare forskning har visat att frivillig barnlöshet utgör ett 

normbrott som får konsekvenser i form av ifrågasättanden, stereotypifiering och stigmatisering. 

Genom analys av de negativa reaktioner som frivillig barnlöshet uppbringar bidrar denna studie 

till en ökad förståelse av vilka underliggande normer som frivillig barnlöshet står i kontrast till. 

Resultatet i denna studie visar på att frivillig barnlöshet utmanar normer om heterosexuell 

familjebildning samt normer om hur ett liv bör framskrida, vilket riskerar att leda till 

stigmatisering av de frivilligt barnlösa.  

 



   

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...............................................................................................................................................................1 
1.1 Syfte & frågeställningar ...............................................................................................................................2 
1.2 Avgränsningar ..............................................................................................................................................2 
1.3 Frivillig barnlöshet .......................................................................................................................................2 
1.4 Familjeliv .....................................................................................................................................................3 
1.5 Disposition ...................................................................................................................................................3 

2. TIDIGARE FORSKNING ..........................................................................................................................................4 
2.1 Anledningar bakom frivillig barnlöshet .......................................................................................................4 
2.2 Pronatalism och heteronormativitet .............................................................................................................5 
2.3 Reaktioner och uppfattningar från omgivningen ..........................................................................................6 
2.4 Sammanfattning av forskningsfältet samt studiens bidrag till forskningsfältet ............................................8 

3. TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................................9 
3.1 Heteronormativitet .......................................................................................................................................9 
3.2 Livsmanus .................................................................................................................................................. 10 
3.3 Stigmatisering ............................................................................................................................................ 10 
3.4 Val av teori ................................................................................................................................................. 12 

4. METOD .................................................................................................................................................................... 13 
4.1 Val av metod .............................................................................................................................................. 13 
4.2 Urval, insamling och bearbeatning ............................................................................................................ 14 
4.3 Abduktiv ansats .......................................................................................................................................... 14 
4.4 Etiska principer .......................................................................................................................................... 15 
4.5 Tillförlitlighet ............................................................................................................................................. 16 
4.6 Styrkor och brister med metoden ............................................................................................................... 16 

5. RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................................................................... 18 
5.1 Familjen och heteronormativitet ................................................................................................................ 18 
5.2 Ett normativt livsförlopp ............................................................................................................................ 20 
5.3 Stigmatisering av frivilligt barnlösa ........................................................................................................... 22 

6. SLUTSATSER .......................................................................................................................................................... 27 
6.1 På vilket sätt utmanar frivillig barnlöshet föreställningar och normer om föräldraskap som ett ideal? ..... 27 
6.2 Vilka negativa reaktioner på beslutet att inte skaffa barn beskriver de frivilligt barnlösa själva och andra 
medlemmar på internetforumet Familjeliv.se? ................................................................................................. 28 

7. DISKUSSION ........................................................................................................................................................... 29 
7.1 Studiens bidrag till forskningsfältet samt begränsningar ........................................................................... 29 
7.2 Förslag till vidare forskning ....................................................................................................................... 30 

REFERENSER.................................................................................................................................................................. 

BILAGA – LÄNKAR FRÅN FAMILJELIV ................................................................................................................... 
 



1 
 

1. Inledning 

Att skaffa barn är något som många ser som en självklar del av livet. Det finns dock de som inte 

vill skaffa barn. Enligt tidigare rapporter från Statistiska Centralbyrån (SCB) kan det röra sig om 

omkring fem procent av svenskarna som är frivilligt barnlösa men några exakta siffror finns inte, 

eftersom inställningen till att skaffa barn kan förändras över tid (SCB, 2015; SCB, 2017). 

Historiskt sett har barn haft ett symboliskt värde; de har både gjort att människor valt att gifta sig 

och de har hållit ihop familjer när det krisat (Engwall & Peterson, 2010:19-20). Än idag består det 

symboliska värdet i att ett par som lever tillsammans inte är en familj utan minst ett barn med i 

bilden (a.a.). 

 

Det finns föreställningar om att alla vill och bör skaffa barn. Dessa föreställningar kan härledas 

till pronatalistiska normer som framhåller föräldraskap som ett ideal (Park, 2005). Pronatalism 

synliggörs bland annat genom politiken som uppmuntrar en viss familjebildning där barn ingår 

(Peterson, 2010:259). Ett exempel på hur politiken kan bidra till att normera vissa levnadssätt är 

att det i Sverige endast är möjligt att juridiskt reglera en relation mellan två personer och att ett 

barn bara kan ha två vårdnadshavare (Ambjörnsson, 2016:58). Ambjörnsson & Bromseth 

(2010:221) menar dessutom att den som väljer att leva utanför den heteronormativa livslinjen, 

som framförallt premierar kärnfamiljen riskerar att uppfattas som avvikande och misslyckad. 

 

Det förefaller inte vara helt oproblematiskt att välja att inte skaffa barn och den som är frivilligt 

barnlös utsätts ofta för kritik och ifrågasättanden (Se t.ex. Fjell, 2008; Mollen, 2006). Frivillig 

barnlöshet verkar därmed utmana föreställningar om hur män och kvinnor bör leva sina liv. Det i 

sin tur riskerar att leda till marginalisering och stigmatisering av de frivilligt barnlösa. Genom den 

här uppsatsen vill vi undersöka frivillig barnlöshet i ett samhälle där föräldraskap kan förstås som 

normativt. Detta vill vi göra genom att analysera diskussioner om frivillig barnlöshet utifrån 

normer om ett meningsfullt liv samt heteronormativitet. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur frivillig barnlöshet står i relation till de normer och 

föreställningar som idealiserar föräldraskap. Vi vill undersöka omgivningens fördomar och 

reaktioner kring frivillig barnlöshet som skapas av dessa normativa ideal. Följande 

frågeställningar kommer att besvaras: 

 

● På vilket sätt utmanar frivillig barnlöshet föreställningar och normer om 

föräldraskap som ett ideal? 

 

● Vilka negativa reaktioner på beslutet att inte skaffa barn beskriver de frivilligt 

barnlösa själva och andra medlemmar på internetforumet Familjeliv.se? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi ämnar försöka förstå de negativa aspekterna av att vara frivilligt barnlös. Somliga 

samhällsnormer som uppmuntrar individualism och självförverkligande kan istället tänkas 

föreskriva frivillig barnlöshet men faller utanför denna uppsats syfte. Vi menar att det finns en 

samhällsnytta med att lyfta de negativa reaktioner som kommer med frivillig barnlöshet eftersom 

det kan bidra till förståelse för alla normbrytande sätt att ordna ett liv.  

1.3 Frivillig barnlöshet 

Med begreppet ‘frivilligt barnlös’ avses här den som inte har och inte vill ha barn, varken 

biologiskt eller genom adoption (Engwall & Peterson, 2010:25). Begreppet ‘barnlös’ har kan 

uppfattas något okänsligt eftersom det implicerar att något saknas snarare än att något blivit 

bortvalt (Dykstra & Hagestad 2007:1289). När vi valde vårt uppsatsämne var ‘frivillig 

barnlöshet’ ett begrepp vi använde oss av utan att det för oss innebar negativa konnotationer, 

precis som Engwall & Peterson (2010:30) menar är begreppet så pass vanligt att det är 

användbart ändå även om vissa människor som inte vill ha barn använder andra begrepp såsom 

‘barnfri’. 
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1.4 Familjeliv 

Familjeliv.se är ett av Sveriges första internetforum som grundades år 2003 och drivs av 

Familjeliv Media som är en del av Stampen Media Partner (Familjeliv.se, u.å). Som medlem på 

forumet kan man skapa diskussionstrådar och svara på andra medlemmars diskussionstrådar. Det 

är även möjligt att skriva i forumet under ett anonymt användarnamn samt utan att uppge 

personlig information. Forumet riktar sig särskilt till föräldrar och blivande föräldrar, där 

majoriteten av diskussionstrådarna rör sådant som barn, graviditet och relationsfrågor 

(Familjeliv.se, u.å). Enligt egen utsago når Familjeliv.se 780 000 nya besökare i veckan och 

majoriteten av besökarna är kvinnor. När vi skriver trådstart avses det inlägg som skapar själva 

diskussionstråden. Svaren i diskussionstråden kallas för inlägg följt av ett nummer. För 

läsbarhetens skull kommer vi hädanefter att referera till forumet som Familjeliv.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller följande kapitel: tidigare forskning, teori, metod, analys, slutsatser och 

diskussion. Det andra kapitlet innehåller en genomgång av tidigare forskning i ämnet frivillig 

barnlöshet. I det tredje kapitlet presenteras den teori som empirin tolkas utifrån. Det fjärde 

kapitlet innehåller en diskussion om studiens metod. Det femte kapitlet innehåller en presentation 

och analys av empirin. Det sjätte kapitlet innehåller studiens slutsatser. Det sjunde kapitlet 

innehåller en diskussion om studiens resultat i relation till tidigare forskning, studiens 

begränsningar samt möjliga infallsvinklar till fortsatta studier inom frivillig barnlöshet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras tidigare forskning om frivillig barnlöshet. Majoriteten av den tidigare 

forskningen om frivillig barnlöshet verkar handla om kvinnor vilket är anledningen till att endast 

ett fåtal av de studier vi har inkluderat innefattar män. Vi genomförde sökningar i databasen 

Sociological abstracts samt i Libris i anslutning till Örebro Universitet. För att försäkra oss om att 

de artiklar vi funnit var av god kvalitet använde vi funktionen Peer reviewed. Vi har även använt 

antologin Frivillig barnlöshet av Engwall & Peterson (2010) vilken är en sammanställning av 

forskning om frivillig barnlöshet i Norden för att få en överblick över ämnet frivillig barnlöshet. 

 

2.1 Anledningar bakom frivillig barnlöshet 

Gillespie (2003) undersöker frivillig barnlöshet genom intervjuer med kvinnor i England och 

finner två huvudteman i orsakerna bakom kvinnornas val att inte skaffa barn. Det första temat 

bestod i att barnlöshet för med sig vissa vinster som frihet och möjlighet att utveckla relationer 

med partners och andra vuxna. Det andra temat bestod i att moderskap för med sig aktiviteter som 

innebär uppoffring av exempelvis fritid, energi och ekonomisk frihet samt förlust av annan 

identitet än modersidentitet (a.a.). En norsk intervjustudie av Fjell (2008) pekar ut liknande 

anledningar bakom frivillig barnlöshet hos kvinnor. En återkommande anledning bland andra var 

att kvinnorna prioriterade autonomi i form av personlig utveckling och karriär. Vidare identifierar 

Mollen (2006), precis som Fjell (2008), i sin studie om frivilligt barnlösa kvinnor i USA att 

upplevelser i barndomen påverkade beslutet att inte skaffa barn. Genom intervjuer, fokusgrupper 

och genomgång av sjukvårdsjournaler kom Mollen (2006) fram till att kvinnorna redan i tidig 

ålder tog avstånd från sociala könsroller, genom ovilja att leka med dockor och andra aktiviteter 

som en kvinnlig könsroll föreskriver. Kvinnorna uppgav även att de under sin uppväxt observerat 

ojämlikhet mellan föräldrarna där mamman fått ta större ansvar i hemmet. Oro över förmågan att 

säkerställa en trygg och stabil framtid för eventuella barn var också en anledning som påverkade 

beslutet i vuxen ålder, exempelvis på grund av miljöförstöring, överbefolkning, problematiska 

sociokulturella omständigheter eller rädsla för att föra vidare psykiska eller fysiska sjukdomar 

(Mollen, 2006). 

 

Engwall (2010:331) har intervjuat män i Sverige om deras motiv bakom beslutet att inte skaffa 

barn. För de flesta av männen berodde beslutet på att de var nöjda med sin barnlösa livsstil 

(Engwall, 2010:335-336). Männen uppgav att de aldrig har känt att ett liv med barn har varit 

särskilt eftersträvansvärt, bland annat eftersom de uppfattade föräldraskap som ett betungande 
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och tidskrävande åtagande. De uppgav även att föräldrar behöver göra avkall på vissa saker 

medan ett barnlöst liv medför möjligheter att utvecklas personligen. Det påminner om det 

Gillespie (2003) och Fjell (2008) funnit i sina studier, att beslutet inte alltid handlar om att man 

inte vill ha barn utan att det snarare handlar om att man anser att det finns större fördelar med att 

vara barnlös. För flera av männen var beslutet att inte skaffa barn dessutom inte ett aktivt beslut, 

utan snarare resultatet av att de inte funderat särskilt mycket över barnfrågan (Engwall, 

2010:338). Fjell (2008) finner på ett liknande sätt att en del kvinnor inte tagit ett aktivt beslut om 

frivillig barnlöshet och att de aldrig riktigt funderat över det. 

 

2.2 Pronatalism och heteronormativitet 

I en studie av Park (2005) intervjuades kvinnor och män i USA om hur de hanterar att vara 

frivilligt barnlösa i ett pronatalistiskt samhälle. Pronatalism är en ideologi som betonar att 

barnafödande är positivt för individen och för samhället i stort. Park (2005) menar att 

pronatalistiska normer påverkar människors inställningar till frivilligt barnlösa och medför att de 

kritiseras och ifrågasätts på olika sätt. Även Peterson (2010:260-263) redogör i sin intervjustudie 

med frivilligt barnlösa kvinnor i Sverige för hur deras beslut att inte skaffa barn avfärdas eller hur 

de tillskrivs olika negativa egenskaper när beslutet väl tas för allvarligt. Peterson (2010:258) 

menar att pronatalistiska normer existerar både på individ- och samhällsnivå och leder till 

förväntningar, kritik och stereotypifiering. På samhällsnivå upplevde kvinnorna att pronatalistiska 

normer synliggörs och tar sig i uttryck genom politiken (Peterson, 2010:259). De upplevde att 

familjepolitiken ges ett stort utrymme inom samhällsdiskussionen och att det fick dem att känna 

sig osynliggjorda och uteslutna ur samhället.  

 

Kvinnorna i Petersons (2010:260) studie upplevde att det finns förväntningar som är kopplade till 

olika livsfaser, där föräldraskap är starkt förknippad med den vuxna fasen. Peterson (2010:266) 

fann dessutom att förväntningar på att skaffa barn var knutna till heterosexualitet och civilstånd. 

De som inte skaffar barn i den vuxna livsfasen, trots att de befinner sig i en stabil heterosexuell 

relation, tenderar att hamna i en gråzon där man inte passar in i någon av de fördefinierade sociala 

roller som finns i samhället. Dessa komponenter; den vuxna livsfasen och ett stabilt 

heterosexuellt förhållande tillsammans med att skaffa barn, kan enligt Peterson (2010:267) 

omfatta normen om vad ett lyckat liv är. Föreställningar om vad ett lyckat liv är, där barn är en 

komponent, menade kvinnorna genomsyrade hela samhället och förmedlas genom bland annat 

media. På individnivå upplevde kvinnorna press på att skaffa barn från sin närmsta omgivning 

(Peterson, 2010:261). Kvinnorna berättade att de ofta fick sitt barnlösa livsval ifrågasatt och 
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kritiserat och att det medförde att kvinnorna upplevde ett utanförskap. De ansåg dessutom att 

deras beslut sällan blev taget på allvar och att de tillskrevs negativa och stereotypiska drag och 

egenskaper (a.a.). 

 

Fjell (2008) beskriver pronatalismen precis som Park (2005) och Peterson (2010) som en norm 

som anger att alla människor vill ha barn. Pronatalismen medför att de som inte har barn antas 

vilja ha och försöka skaffa barn och därmed osynliggörs frivillig barnlöshet som ett alternativ 

(Fjell, 2008:15). Fjell (2008:17) pekar bland annat på att reproduktionsteknikens utveckling har 

medfört att den pronatalistiska pressen ökat eftersom fertilitetens tidsgräns har utökats, det vill 

säga att det är möjligt att få barn längre upp i åldrarna. Det är dock inte endast pronatalismen som 

normerar barnalstrande. Fjell (2008:15,18) begränsade studien till att endast innefatta 

heterosexuella kvinnor eftersom hon menar att de förmodligen har störst press på sig att skaffa 

barn på grund av heteronormativitet. Heteronormativiteten består av en hierarkisering av 

sexualiteter där en specifik form av heterosexualiteten (ett par som lever i tvåsamhet och som har 

minst ett barn med varandra) framhålls som bättre än andra heterosexuella praktiker (Fjell, 

2008:15). Heteronormativiteten konstruerar andra sätt att leva som onormala eftersom den 

framhåller en variant av heterosexualitet som naturlig och mest önskvärd: kärnfamiljen. Det leder 

till att frivillig barnlöshet både ses avvikande och som ett sämre sätt att ordna sitt liv än 

kärnfamiljen (a.a.). 

 

2.3 Reaktioner och uppfattningar från omgivningen 

Större delen av den forskning vi hittat pekar på att frivillig barnlöshet ses som ett avvikande 

beteende med varierande grad av kritik. Park (2002) undersöker i sin intervjustudie hur frivilligt 

barnlösa kvinnor och män i USA upplever att omgivningen reagerar på deras beslut att inte skaffa 

barn. En stor majoritet av intervjupersonerna upplevde negativa reaktioner från omgivningen och 

berättade att de kände att de sågs som självcentrerade, omogna och misslyckade. En del av 

kvinnorna berättade att de har slutat framställa sig som frivilligt barnlösa och numera uppger att 

de är ofrivilligt barnlösa för att undvika negativa reaktioner. Andra intervjupersoner berättade att 

de vid ifrågasättande kände sig tvungna att försvara sitt beslut med argument som visar att de 

genom att vara frivilligt barnlösa tar ansvar för olika sociala problem, exempelvis miljön, för att 

uppvisa mognad på annat sätt (a.a.). Flera av männen i Engwalls (2010) studie upplevde likaledes 

att de ofta blev ifrågasatta när de berättade om beslutet att inte skaffa barn och en del upplevde 

även att människor inte tar beslutet på allvar. En man berättade till exempel att människor ibland 

påpekar att hans åsikter om att skaffa barn kommer att förändras i framtiden, när han blivit äldre 
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och när han har träffat rätt partner. En annan man berättade att han brukade beskriva sin 

barnlöshet som ofrivillig för att undvika diskussioner, en strategi som även en del av kvinnorna i 

Parks (2002) studie använde sig av. Mollen (2006) beskriver på ett liknande sätt i sin studie att 

kvinnorna upplevde stigmatisering i olika grad, från mildare fall av avvisanden till mer kraftiga 

fördömanden. Exempelvis uteslöts de från diskussioner om barn, familj och vänner avvisade 

kvinnornas intresse för deras barn och de kände sig uteslutna ur umgängeskretsar där de andra 

hade barn. De förväntades också arbeta mer än kollegor som hade barn, de sågs som onormala, 

konstiga och upplevde att andra människor reagerade med bestörtning, medlidande eller misstro 

(a.a.). 

 

Trots att frivilligt barnlösa ofta möts av negativa reaktioner kan reaktionerna på frivillig 

barnlöshet variera och ibland till och med utebli. I Fjells (2008:63-65) studie av frivilligt barnlösa 

kvinnor berättade vissa av kvinnorna att de aldrig fått frågor om varför de inte vill skaffa barn. 

Några av kvinnorna uppgav att det berodde på att de umgicks i kretsar där det var fler som valt att 

inte skaffa barn och där beslutet därför inte uppfattades som avvikande. Enligt Fjell (2008:70) 

berodde frånvaron av reaktioner och frågor även på antaganden om att barnlösheten var ofrivillig, 

vilket för många drabbade kan upplevas vara ett känsligt samtalsämne. Vissa av 

intervjupersonerna i Parks (2002) studie upplevde dock att acceptansen mot frivillig barnlöshet 

ökar och att stigmatiseringen av frivilligt barnlösa inte är lika påtaglig idag mot vad den har varit 

tidigare och ett fåtal intervjupersoner upplevde till och med att människor i allmänhet ser frivillig 

barnlösa som bekymmersfria, högutbildade och smarta. En majoritet av intervjupersonerna i 

Parks (2002) studie framhöll likväl att de upplever att frivillig barnlöshet är stigmatiserat. I 

Mollens (2006) studie upplevde några av kvinnorna att reaktionerna på deras beslut att vara 

frivilligt barnlösa bemöttes positivt och i vissa fall med beundran. Sådana reaktioner kom oftast 

från kvinnornas familj och personer i kvinnornas umgängeskrets. Erfarenheter av erkännande var 

dessutom mest framträdande hos kvinnor som kom från arbetarklassen. En möjlig förklaring till 

det skulle kunna vara föreställningar om vilka kvinnor som bör skaffa barn; heterosexuella, gifta 

kvinnor från högre samhällsklasser till exempel (Gillespie, 2003; Mollen, 2006). Frivillig 

barnlöshet är alltså mer accepterat för en kvinna som inte har en god ekonomi eller en högre 

utbildning eftersom det ses som förutsättningar för ett gott moderskap (a.a.).  
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2.4 Sammanfattning av forskningsfältet samt studiens bidrag till forskningsfältet 
Inledningsvis kan vi se att mycket tidigare forskning handlar om kvinnor som är frivilligt 

barnlösa. Även om vi inte studerar frivillig barnlöshet i relation till endast män anser vi det viktigt 

att belysa hur frivillig barnlöshet är en fråga som berör alla frivilligt barnlösa oavsett kön. Vidare 

är den tidigare forskningen om frivillig barnlöshet nästan uteslutande internationell med vissa 

undantag. Det kan finnas kulturella skillnader som kan få betydelse i fråga om frivillig barnlöshet, 

men eftersom samtliga studier utgår från en västerländsk kontext och har visat på att frivillig 

barnlöshet i olika grad är ett brott mot normer menar vi att de internationella studierna är 

relevanta även i en svensk kontext. Slutligen förefaller forskningen i ämnet främst behandla olika 

anledningar bakom frivillig barnlöshet. Studier om pronatalism i relation till frivillig barnlöshet är 

ett av undantagen. Vår förhoppning är därmed att den här uppsatsen kan bidra med en utökad 

förståelse för hur vissa normer kan få betydelse för hur frivillig barnlöshet uppfattas och hur 

människor ser på frivillig barnlöshet i Sverige. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska referensram.  
 

3.1 Heteronormativitet 
Heteronormativitet definieras enligt Ambjörnsson (2016:47-66) som ett normsystem i det 

västerländska samhället som upprätthåller heterosexualiteten som naturligt och konstruerar en 

specifik version av det heterosexuella livet som det mest åtråvärda sättet att leva. Den ideala 

versionen av heterosexualiten utgörs av en parrelation mellan en man och en kvinna samt minst 

ett barn. De huvudsakliga dragen i heteronormativiteten handlar dels om gränsen mellan hetero- 

och homosexualitet där kvinnor förväntas bli kära i män och vice versa, dels om hierarkin mellan 

normativ heterosexualitet och det som avviker (Ambjörnsson, 2016:53-54). Ett annat viktigt drag 

är uppdelningen mellan könen, att antaganden om personers hetero- eller homosexualitet görs på 

basis av vetskap om personens kön. En person som verkar avvikande i sin könstillhörighet kan 

alltså antas vara till exempel homosexuell eller transsexuell på grund av det (Ambjörnsson, 

2016:53).  

Ambjörnsson (2016:58) exemplifierar hierarkiseringen mellan den normativa heterosexualiteten 

och alla andra kärleks- eller familjekonstellationer med det faktum att ett barn endast kan ha två 

vårdnadshavare samt genom att det endast är juridiskt möjligt reglera en relation mellan två 

personer. Politiken får därmed betydelse för hur vi ser på relationer och skapar en tydlig 

avgränsning för vad en familj är. Ambjörnsson (2016:48) menar att heteronormativiteten även 

medför att vi tenderar att se heterosexualitet som synonymt med barnalstrande, alltså att inga barn 

föds om inte människor lever enligt den ideala versionen av heterosexualiteten. Därmed kan även 

homosexualitet accepteras i ett heteronormativt samhälle, när relationen i övrigt uppfyller kraven 

för den ideala heterosexualiteten i form av kärnfamiljen (Ambjörnsson, 2010:58).  

 

Den strikta uppdelningen mellan heterosexualitet och homosexualitet medför att alla andra 

relations- och familjebildningar ses som avvikande; de som lever med flera partners samtidigt, de 

som inte väljer kärleks- eller sexpartner baserat på kön eller den som är asexuell, bland många 

fler (Ambjörnsson, 2016:54). Det beror på att vi ser sexualiteten som avgörande för hela 

identiteten och inte som en del av identiteten, något som får konsekvenser i form av 

stereotypifiering; människor reduceras till sin sexuella identitet och tillskrivs andra attribut utifrån 

denna (Ambjörnsson, 2016:64). 
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3.2 Livsmanus 

Ambjörnsson & Jönsson (2010:8) diskuterar åldrandets sociala och kulturella dimension och dess 

kopplingar till sexualitet. De åldersindelningar vi gör är kulturellt och socialt bundna till specifika 

samhällen. Ambjörnsson & Jönsson (2010:8) exemplifierar det med kategorin ‘ungdom’ som är 

relativt ny i det västerländska samhället, andra kategorier är ‘barn’ eller ‘vuxen’. Vidare är 

innehållet i åldersindelningarna socialt och kulturellt skapade och består av föreställningar om 

vad som är rätt beteende i vissa åldrar. Relationen mellan sexualitet och ålder kan beskrivas 

genom begreppet livsmanus (Ambjörnsson & Bromseth, 2010:204-205). Livsmanus beskriver ett 

normativt livsförlopp som innefattar föreställningar om rätt beteende för olika åldrar. 

Ambjörnsson & Bromseth (2010:204) menar att heteronormativitet och idéer om vuxenhet och 

barnslighet, eller annorlunda uttryckt mognad och omognad, samverkar. Vid ett visst skede i livet 

ska man ha utbildat sig, skaffat ett yrke, ingått äktenskap och bildat familj för att anses vuxen 

(Ambjörnsson & Bromseth, 2010:205-206). Eftersom det normativa livsförloppet dessutom är tätt 

förknippat med heteronormativitet är det yttersta tecknet på att en person uppnått vuxenhet att 

personen ingår i en heterosexuell relation och har minst ett barn (Ambjörnsson & Bromseth, 

2010:207). En person som avviker från detta livsmanus på något sätt, till exempel genom en 

familjekonstellation som avviker från kärnfamiljen, riskerar att uppfattas som konstig men 

framförallt som att den ännu inte blivit vuxen. Ambjörnsson & Bromseth (2010:208) menar att 

föreställningen om omognad hos individer som avviker från det normativa livsförloppet 

exempelvis kan komma till uttryck genom att den inte antas vara ansvarsfull eller göra 

självständiga och genomtänkta beslut. Det kan även resultera i att individer ses som 

beklagansvärda och antas leva misslyckade liv. Det normativa livsförloppet kan sägas beskriva 

kulturella föreställningar om meningen med livet (Ambjörnsson & Bromseth, 2010:221). 
 

3.3 Stigmatisering 

Goffman (2015:9) menar att det i varje samhälle finns normer som delar in människor i kategorier 

och som anger vilka egenskaper som uppfattas som normala. I det första mötet med en ny 

människa kategoriserar och fastställer vi oreflekterat vissa egenskaper hos honom eller henne och 

skapar förväntningar på individens person; en social virtuell identitet som nödvändigtvis inte 

behöver stämma överens med individens faktiska sociala identitet (Goffman, 2015:10). Den 

faktiska sociala identiteten hänvisar alltså till hur en person faktiskt är medan den virtuella sociala 

identiteten snarare baseras på hur en person bör vara i förhållande till det första intryck som 

personen utger. De krav som ställts på en person blir oftast inte synliga förrän personen avviker 
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från förväntat beteende (a.a.). 

 

Begreppet stigma beskriver avvikande egenskaper hos individer som i relation till samhällets 

normer är oförenliga med den kategori som tillskrivits individerna och som misskrediterar dem. 

Enligt Goffman (2015:10-11) innebär ett stigma att man på ett omfattande sätt stämplas som 

avvikande och utesluten ur samhället. Individen reduceras till sitt stigma och alla handlingar som 

den stigmatiserade individen utför kan härledas till stigmat, oavsett om det är prestationer eller 

tillkortakommanden (Goffman, 2015:12-13). Dessutom tillskrivs ofta individen egenskaper som 

omgivningen utifrån normer antar är sammanhängande med den stigmatiserade egenskapen. 

Stigmatisering syftar således till att upprätthålla normerna i samhället. De normala bygger upp en 

stigmateori som förklarar de stigmatiserades underlägsenhet (Goffman, 2015:13). Utifrån denna 

teori vidtas, ibland oavsiktligt, diskriminerande handlingar. Goffman (2015:12) menar även att 

olika stigman medför reaktioner i olika intensitet, beroende på hur pass avvikande stigmat är i 

relation till samhällets normer.   

 

Goffman (2015:51) gör en distinktion mellan huruvida ett stigma gör individen misskrediterad 

eller misskreditabel. Individer med ett märkbart stigma är misskrediterade medan individer som 

för omgivningen har ett dolt stigma är misskreditabla. Misskreditabla individer försöker undvika 

att stigmat blir känt för omgivningen och tillåter på så sätt att omgivningen får en felaktig men 

accepterande uppfattning om deras karaktär (a.a.). Även den individ som lyckas undgå att få sitt 

stigma avslöjat känner ofta obehag i interaktion med andra eftersom hen oftast har vetskap om 

vad andra tycker och tänker om den stigmatiserade gruppen som individen själv egentligen 

tillhör, samt eftersom det finns en risk även för den som passerat som normal att närsomhelst få  

stigmat avslöjat (Goffman, 2015:85). Individer med dolt stigma utvecklar därför olika tekniker 

för informationskontroll i interaktion med andra för att inte riskera att stigmat avslöjas, 

exempelvis genom att undvika samtalsämnen där deras stigma kan komma på tal (Goffman, 

2015:59) En annan strategi är att avsiktligt framställa tecken på sina stigmatiserade egenskaper 

som tecken på en annan egenskap som är mer accepterad (Goffman, 2015:105). I umgänge med 

de som inte har ett stigma kan den som döljer sitt stigma inte undgå att känna utanförskap, 

eftersom hen inte fullt ut kan identifiera sig med dem (2015:97). 
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3.4 Val av teori 
Vi har valt att använda Ambjörnssons (2016) teori om heteronormativitet och Ambjörnsson och 

Bromseths (2010) teori om livsmanus eftersom de behandlar normer som föreskriver föräldraskap 

som ideal. Att välja att inte skaffa barn står i direkt kontrast till dessa normer som fastställer hur 

ett heterosexuellt liv bör fortlöpa men även vad som utgör ett lyckat liv. Båda teorierna framhåller 

att kärnfamiljen är ett ideal vilket gör föräldraskap normativt. Teorierna gör det möjligt att 

analysera diskussioner om frivillig barnlöshet i förhållande till studiens syfte eftersom sättet 

människor resonerar kring frivillig barnlöshet kan förstås utifrån de normer som dessa teorier 

synliggör. Goffmans (2015) teori om stigma kan bidra med förståelse kring vilka reaktioner ett 

avvikande beteende kan ge upphov till, hur frivilligt barnlösa riskerar att stämplas som avvikande 

samt vilka negativa konsekvenser det i sin tur kan innebära för de som är frivilligt barnlösa.  
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4. Metod 
I detta kapitel för vi en diskussion kring valet av metod. Vi redogör för kvalitativ innehållsanalys 

som metod samt hur urvalet och bearbetningen av empiri gick till. Vi diskuterar även de etiska 

principer vi tog i beaktning under arbetets gång, studiens tillförlitlighet samt fördelar och 

nackdelar med den valda metoden. 
 

4.1 Val av metod 
Syftet med denna studie var att förstå hur frivillig barnlöshet står i relation till normativa 

förväntningar om föräldraskap. Vi ville ta del av personliga erfarenheter och försöka förstå 

frivillig barnlöshet ur individers perspektiv. Detta gjorde att det föll sig naturligt att använda en 

kvalitativ metod eftersom ett grundantagande i kvalitativ metod är att den sociala världen kan 

förstås ur människans perspektiv (jfr. Bryman, 2016:394). Vi valde en form av textanalys 

eftersom Bergström & Boréus (2012:20) menar att texter kan förstås som förmedlande av 

medvetna och omedvetna föreställningar som existerar i den kontext texter är skrivna. Vi såg 

textanalys av diskussionstrådar på Familjeliv som en möjlighet att ta del av konversationer mellan 

individer vilka kunde förstås utifrån underliggande normer som idealiserar föräldraskap.  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta empirin. Bergström & 

Boréus (2012:50) menar att innehållsanalysen vanligtvis har en kvantitativ ansats och syftar till 

att kvantifiera förekomsten av ett visst ord, uttryck eller liknande i en text. De poängterar dock att 

det även är möjligt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys vilken då istället syftar till att på 

ett systematiskt sätt beskriva innehållet i en text och att göra tolkningar utifrån det. Bryman 

(2016:563) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysens syfte är att identifiera återkommande 

och underliggande teman i texter. Johannessen & Tufte (2003:109) framhåller att det är 

innebörden i texten som är av intresse i en kvalitativ innehållsanalys. Det finns däremot ingen 

färdig mall för hur en kvalitativ innehållsanalys ska genomföras. Eftersom syftet med vår studie 

var att undersöka hur frivillig barnlöshet och normer som idealiserar föräldraskap står i relation 

till varandra ansåg vi att en kvalitativ innehållsanalys av diskussionstrådar på Familjeliv kunde 

synliggöra dessa normer. 
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4.2 Urval, insamling och bearbeatning 
För att samla in empiri använde vi oss av sökfunktionen på Familjeliv och söksträngar i följande 

ordning: frivillig barnlöshet, barnfri samt vill inte ha barn. Dessa söksträngar gav respektive 130, 

9.560 och 2.590.000 resultat. För varje söksträng började vi uppifrån och arbetade oss ned i 

sökresultaten och inledde med att läsa igenom trådstarten i varje diskussionstråd där titeln 

verkade relevant. När vi säkerställt att tråden handlade om frivillig barnlöshet valde vi ut de 

diskussionstrådar som bäst svarade mot vårt syfte. Diskussionstrådar som inte innehöll negativa 

reaktioner eller som handlade om något annat som var irrelevant för syftet valdes bort. Vi gick 

igenom diskussionstrådar i varje söksträng tills ämnet inte längre var frivillig barnlöshet. Sedan 

samlades diskussionstrådar tills vi hade tillräckligt mycket empiri för att beskriva våra teman. Då 

hade vi 32 diskussionstrådar. Dessa numrerades och sparades i ett dokument, vilket finns som 

bilaga sist i uppsatsen. Diskussionstrådarna är skapade mellan 2006 och 2019. Antalet inlägg i 

diskussionstrådarna varierade mellan under tio inlägg till över 1000 inlägg. Därför förekommer 

citat från vissa diskussionstrådar mer frekvent än från andra. En del av diskussionstrådarna är 

skapade av användare som säger sig vara frivilligt barnlösa, andra är skapade av användare som 

utger sig för att ha barn och i vissa fall framgår det inte om personen har barn eller inte.  

När vi hade tillräckligt med diskussionstrådar gjorde vi en genomläsning av samtliga inlägg i 

hälften av diskussionstrådarna vardera för att bilda oss en uppfattning av innehållet. Under den 

första genomläsningen var syftet att få en övergripande bild av materialet och sortera bort 

irrelevant information, vilket Johannessen & Tufte (2003:110) beskriver som ett viktigt steg i 

innehållsanalysen. Vi klippte ut intressanta meningar och stycken i ett gemensamt dokument där 

vi gav dessa olika kodord utifrån våra tre huvudteman. Vi bytte sedan diskussionstrådar med 

varandra och läste dem för att säkerställa att vi tolkade och kodade inläggen likadant. Ytterligare 

text ur diskussionstrådarna som vi ansåg relevant för syftet tillkom då vid en andra genomläsning. 

Vi upplevde att vi var samstämmiga i tolkningen av empirin. 

 

4.3 Abduktiv ansats 

Vi har utgått från en abduktiv ansats. Alvesson & Sköldberg (2017:14) menar att den abduktiva 

ansatsen innehåller inslag av både induktiv och deduktiv ansats; där den förra utgår från empiri 

och den senare från teori. Genom en abduktiv ansats kan empirin föregås av både teorier och 

tidigare forskning och inspireras av dessa (a.a.). Vi utgick från vår teoretiska referensram och 

formulerade tre huvudteman utifrån den som vi sedan sökte intressant material utifrån. Vidare 

menar Alvesson & Sköldberg (2017:13) att både det empiriska området och teorin bör förfinas 
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och justeras allteftersom processen med insamlingen fortlöper och utifrån det som framkommer i 

empirin. Vi läste diskussionstrådar om frivillig barnlöshet innan vi valde teorier men vi hade 

redan innan insamlingsarbetet en uppfattning om vilka teorier som skulle kunna förklara vilka 

ideal som normerar föräldraskap. Några av de teorier vi haft i åtanke från början har dock tagits 

bort under insamlingsarbetet eftersom andra teorier bättre kunde förklara det vi fann. Syftet har 

justerats under arbetets gång för att både bättre samspela med teorierna men även baserat på den 

empiri vi funnit. Detta är i linje med Alvessons & Sköldbergs (2017:14) rekommendationer där 

de menar att det inom tolkningen bör ske en alternering mellan den tidigare forskningen eller 

teorin och empirin. Tolkning är därmed viktigt i en abduktiv ansats (a.a). Våra teman är alltså 

härledda ur teorin, men de kodord som hör till våra tre teman härstammar inte ur teorin. De 

härstammar snarare ur empirin och hör till våra teman eftersom vi tolkar våra kodord och teman 

som samhöriga.  

 

4.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra etiska principer som man inom samhällsvetenskaplig 

och humanistisk forskning bör förhålla sig till. Dessa principer innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man 

som forskare ska informera de personer som ingår i studien om studiens syfte och 

samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien ska vara frivilligt. Konfidentialitetskravet 

innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att de blir otillgängliga för obehöriga och 

slutligen innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter endast får användas för det specifika 

forskningsändamålet. Det är framförallt informationskravet och samtyckeskravet som blir en 

utmaning eftersom vi hämtade vår empiri via foruminlägg skrivna av människor som inte 

tillfrågats om deltagande i vår studie. Bryman (2016:129) diskuterar frågan om informerat 

samtycke när det gäller internetforskning och liknar inhämtandet av information från 

internetforum vid dolda observationer där deltagarna på liknande sätt inte tillfrågas om sitt 

deltagande. I ett tidigt skede när vi diskuterade i vilket forum vi skulle inhämta vår empiri valde 

vi bland annat bort en grupp på Facebook vid namn Barnfri eftersom det krävdes att vi ansökte 

om medlemskap och uppgav att vi själva var frivilligt barnlösa vilket är oförenligt med de etiska 

principerna. Familjeliv är ett offentligt forum där samtliga diskussionstrådar är tillgängliggjorda 

så att vem som helst med tillgång till internet kan läsa dem utan att skapa ett konto. Det är 

dessutom ett av Sveriges största internetforum vilket innebär att det är välbesökt och 

lättåtkomligt, något vi tror att användarna på Familjeliv känner till. Efter att ha överlagt med 

varandra i frågan om informationskravet och samtyckeskravet kom vi fram till att vi kan använda 
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diskussionstrådar på Familjeliv eftersom användarna är anonyma om de så vill och eftersom vi 

inte tillgängliggör information som inte redan är tillgänglig för gemene man på internet. Vi har 

inte sparat några personuppgifter såsom användarnamn för att skydda medlemmarnas integritet. 

Vi har dock sparat länkarna. Det finns en risk att vissa användare har uppgett sitt riktiga namn 

eller annan information om sig själv någonstans på forumet. Detta skulle kunna avslöja deras 

identitet eller plats för någon som känner igen dessa uppgifter. Vi menar dock att samhällsnyttan 

är större än den risken eftersom studien kan bidra till en avstigmatisering frivillig barnlöshet och 

andra levnadssätt i periferin.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
För att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens kvalitet bör man inom kvalitativ forskning 

föra en diskussion om studiens tillförlitlighet som i regel består av fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera att man som forskare inte har 

låtit sina värderingar och åsikter prägla studien (Bryman, 2016:384-385).  

Studiens trovärdighet brister i minst ett avseende; eftersom användarna som deltar i 

diskussionstrådarna på Familjeliv är anonyma är det inte möjligt att få svar på om vi har tolkat 

deras uppfattningar om och upplevelser av frivillig barnlöshet på rätt sätt. För att stärka 

trovärdigheten har vi jämfört vår empiri med tidigare forskning samt gjort tolkningar av empirin 

utifrån teori. Med hänsyn till överförbarheten av resultatet till andra miljöer och sammanhang har 

vi försökt att vara detaljerade i våra beskrivningar och tolkningar av användarnas utsagor på 

Familjeliv genom användandet av citat. För att möjliggöra för bedömning av våra tolkningar av 

det empiriska materialet har vi sparat alla diskussionstrådar från Familjeliv som vi använt i vår 

analys i ett separat dokument. Vad gäller studiens pålitlighet så har vi varit noggranna i våra 

redogörelser av alla delar i forskningsprocessen för att möjliggöra för andra att granska våra 

resultat. För att våra värderingar och uppfattningar om ämnet inte ska styra studien i en viss 

riktning har vi under arbetets gång diskuterat vår förförståelse med varandra. Vi är dock 

medvetna om att det inte är möjligt att vara helt objektiv.  

 

4.6 Styrkor och brister med metoden 

Det finns naturligtvis styrkor och brister med alla metoder. Kvalitativ metod får ofta kritik för 

bristande möjlighet att generalisera resultaten statistiskt eftersom antalet individer som ingår i 

kvalitativa studier är relativt få, inte slumpmässigt utvalda eller representerar en känd population 

(Bryman, 2016:369). Styrkan i en kvalitativ studie ligger däremot i möjligheten att generalisera 
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teoretiskt. Resultatet av analysen kan generaliseras på så sätt att det kan liknas vid och jämföras 

med andras resultat; de teorier och den tidigare forskning vi läst och refererat till bland annat (jfr. 

Bryman, 2016:369).  

 

En nackdel med att göra en kvalitativ innehållsanalys av diskussionstrådar är att det inte är 

möjligt att be personer utveckla sina svar. Vi menar dock att användarna på Familjeliv får 

möjlighet att vidareutveckla resonemang med varandra vilket ökar chansen för användarna att 

göra sin mening förstådd. Inledningsvis diskuterade vi möjligheten att genomföra intervjuer. 

Fördelen med intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor och möjligheten för intervjupersonen 

att korrigera tolkningar de anser vara felaktiga (jfr. Bryman, 2016:466). Valet av kvalitativ 

innehållsanalys medför att vi går miste om den möjligheten och vi kan aldrig vara helt säkra på 

att vi tolkat ett inlägg så som användaren avsåg att det skulle tolkas. 

Eftersom vår studie var tidsbegränsad är det trots det fördelaktigt att använda redan publicerade 

diskussionstrådar som analysobjekt på grund av eventuell problematik med att rekrytera 

intervjupersoner. Frivillig barnlöshet är relativt ovanligt och det kan vara svårt att hitta personer 

som kan prata om det. Det kan dessutom upplevas som ett känsligt samtalsämne och vi valde 

därför att genomföra en kvalitativ innehållsanalys eftersom anonymiteten på internet kan främja 

ett friare samtalsklimat där medlemmarna vågar uttrycka sina åsikter. Å ena sidan kan ett friare 

samtalsklimat medföra att användare skriver oseriösa inlägg för att provocera. Å andra sidan går 

det aldrig att oavsett metod säkerställa att människor är ärliga med sina åsikter. 
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5. Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa och analysera empirin. Vi kommer att presentera två 

teman i två avsnitt som beskriver hur frivillig barnlöshet på olika sätt utmanar normer. Det första 

avsnittet behandlar heteronormativitet. Det andra avsnittet handlar om det normativa 

livsförloppet. I ett tredje avsnitt och tema kommer vi att analysera de negativa reaktioner som 

frivillig barnlöshet uppbringar och vilka konsekvenser det eventuellt kan få för de frivilligt 

barnlösa.  

  

5.1 Familjen och heteronormativitet 
Flertalet gånger i diskussionstrådarna om frivillig barnlöshet återkommer diskussionen kring vad 

som egentligen utgör en familj. En person illustrerar föreställningen om vad en familj är på detta 

vis: 

Nej man [ett par med barn] är alltid en familj! Oavsett om barnen flyttat hemifrån. Däremot kan 

jag inte tycka man är familj om man inte har barn själv. Då tillhör man familjen man växte upp 

med, det är den enda familjen man har. (Tråd 2 inlägg 787) 

 

Innebörden av ovanstående citat kan förstås som att en frivilligt barnlös person aldrig kan bilda 

sig en egen familj på grund av att hen inte har några barn. En av de diskussionstrådar om frivillig 

barnlöshet vi analyserat heter till och med Att välja bort familj (Tråd 18). Flertalet gånger 

återkommer resonemang liknande det i citatet ovan där att skaffa barn är synonymt med att skaffa 

familj. Den här diskussionen om hur frivilligt barnlösa passar in i konceptet familj belyser den 

heteronormativa uppfattning som Ambjörnsson (2016) menar existerar i den västerländska 

kulturen där familj endast kan bestå av kärnfamiljen, något även Fjell (2008) pekar på i sin studie. 

Familj behöver dock inte betyda kärnfamilj vilket innebär att det inte nödvändigtvis finns någon 

motsättning mellan familj och frivillig barnlöshet. Det här pekar en användare på och utmanar 

därigenom den heteronormativa definitionen av familjen. Hen skriver följande: 

 
Familjen Corleone är en sorts familj, jag och min sambo och våra vänner är en familj, vår granne 

och hennes barn en tredje sorts familj. Den som begränsar familj till mamma, pappa, barn får 

gärna begränsa sitt liv för mig. (Tråd 2 inlägg 777) 

 

Genom citatet öppnas diskussionen för andra familjebildningar som legitima familjebildningar, 

familjebildningar där vänner ingår vilket är långt ifrån kärnfamiljsidealet. Citatet står ändå i 
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kontrast till det genomgående resonemanget i diskussionstrådarna där frivillig barnlöshet innebär 

att man går miste om att ha en familj. Det går att tolka som att frivillig barnlöshet utmanar 

heteronormativitetens idealbild av heterosexualiteten eftersom det är ett sätt att leva som inte 

sammanfaller med kärnfamiljen. Det medför att människor utan barn, oavsett hur de organiserar 

sitt kärleks- eller sexliv i övrigt, inte kan erkännas ingå i egna familjer utöver föräldrar eller 

syskon till exempel (jfr. Ambjörnsson, 2016). Flera användare i diskussionstrådarna är också av 

uppfattningen att frivillig barnlöshet leder till ensamhet eftersom frivilligt barnlösa enligt dem 

saknar en egen familj. Ett återkommande exempel är att frivilligt barnlösa antas bli ensamma när 

de blir gamla eftersom de inte har några barn som hälsar på dem. Tanken om att frivillig 

barnlöshet leder till ensamhet kan därmed också förstås genom att den underliggande tanken är att 

endast kärnfamiljen utgör en riktig familj. En användare motsätter sig dock denna uppfattning 

uttryckligen:  

 
Så typiskt folk att se livet så snävt. "Antingen får man barn = inte ensam. Eller så lever man ensam 

med sin man = ensam och tragisk" Varför kan man inte leva i ett kollektiv? Varför kan man inte 

ha 7 pojkvänner och 5 bästisar och bo tillsammans allihopa? (Tråd 2 inlägg 49) 

 

Personen ovan argumenterar för att frivillig barnlöshet inte nödvändigtvis leder till ensamhet 

eftersom det inte är det enda sättet att ingå i en familj. Uttalandet problematiserar den 

föreställning som genomsyrar diskussionstrådarna där familj antas betyda tvåsamhet och barn. 

Det här är dock ett av få uttalanden som explicit påtalar att det går att organisera sitt kärleks- eller 

sexliv på många andra sätt än enligt kärnfamiljens mall. Att frivillig barnlöshet dessutom 

återkommande i diskussionstrådarna beskrivs som ett tragiskt och ensamt sätt att leva är ett 

exempel på att frivilligt barnlösa ses som ömkliga. Att de ses som ömkliga kan förstås utifrån 

Fjells (2008) resonemang om att frivilligt barnlösa ofta antas befinna sig i en situation de 

egentligen inte önskar vara i, något hon också menar är ett osynliggörande av frivillig barnlöshet. 

 

Vissa användare argumenterar trots allt för att man bör skilja på kärnfamilj och storfamilj, där det 

blir tydligt att exempelvis föräldrar, kusiner och så vidare ingår i den senare kategorin. 

Återkommande formuleras motargument om att det ändå inte är givet att barnen hälsar på 

föräldrarna när de är gamla på grund av dålig relation dem emellan, tidsbrist eller annat. Att 

skaffa barn är ändå kanske det vanligast förekommande sättet att bilda familj. Motargumenten 

implicerar likväl en uppfattning om att familj endast består av kärnfamiljen och öppnar inte för att 

andra mer ovanliga, men fullt reella, familjekonstellationer existerar. Dessa motargument 
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framförs i diskussionstrådarna både av de som säger sig vara frivilligt barnlösa själva samt de 

som oavsett egna barn eller inte är för eller emot frivillig barnlöshet. Det tyder på att de flesta i 

diskussionstrådarna delar uppfattningen om att familj betyder kärnfamilj. Både diskussionen om 

vad som egentligen utgör en familj och diskussionen om ensamhet i relation till frivillig 

barnlöshet kan alltså förstås som att frivillig barnlöshet utmanar heteronormativa uppfattningar 

om relations- och familjebildningar.  

 

5.2 Ett normativt livsförlopp 
I diskussionstrådarna kan man utläsa en samstämmighet bland användarna när det gäller huruvida 

det finns en generell förväntan i samhället som säger att man bör skaffa barn. Det ligger i linje 

med det Petersons (2010) studie pekade på; att skaffa barn anses utgöra en central del av den 

vuxna livsfasen. Ett alltigenom märkbart ämne i diskussionstrådarna är att det också finns 

föreställningar om när man bör och när man inte bör skaffa barn. Dålig ekonomi, avsaknaden av 

karriär eller partner gör att det är mer acceptabelt att vara frivilligt barnlös enligt många 

användare i diskussionstrådarna. Tidigare forskning har på liknande sätt visat att frivillig 

barnlöshet kan mötas av varierande grad av motstånd beroende på hur god ekonomi eller hög 

utbildningsnivå individen har (Gillespie, 2003; Mollen, 2006). En person som skapat en 

diskussionstråd frågar sig varför man väljer att inte skaffa barn och skriver följande: 

Jag kan också förstå om man inte skaffar barn för att man inte har ett bra, fungerande förhållande, 

tillräckligt med pengar för att kunna ta hand om sitt barn, om man inte har träffat den rätta än m.m 

[...] Min fråga riktar sig snarare till er som väljer bort att skaffa barn, trots att ni har goda 

förutsättningar att kunna ta hand om barn. (Tråd 11 Trådstart) 

 

Det här uttalandet kan förstås som att det finns vissa kriterier som bör uppfyllas innan en person 

skaffar barn. Ett misslyckande att uppfylla dessa kriterier gör frivillig barnlöshet till ett mer 

acceptabelt val. Den rätta tidpunkten för när en person bör skaffa barn kan då förstås utifrån 

Ambjörnssons & Bromseths (2010) begrepp livsmanus. Att skaffa barn blir delar i det förväntade 

livsförloppet vilka bör komma efter andra delar som parbildning, karriär och stabilitet i 

ekonomin.  

 

Vissa användare uttrycker att man inte bör skaffa barn överhuvudtaget om man till exempel är 

omogen, arbetslös eller ensamstående. Det är tydligt att det inte bara är förståeligt om en person 

väljer att inte ska skaffa barn om inte personen har uppfyllt vissa kriterier innan, utan även att de 
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inte bör skaffa barn. De flesta användare i diskussionstrådarna verkar uppfatta och framhålla 

föräldraskapet som ett stort åtagande som kräver engagemang, ansvar och att man prioriterar 

andras behov före ens egna. En användare som själv är förälder uttrycker: 

 
Det tog 32 år för mig tills jag ville ha barn [...] Jag tyckte jättemycket om mitt fadderbarn, mina 

kompisars barn […] men jag ville inte ha det ansvaret, jag ville inte ändra mitt liv, organisera allt 

efter en liten persons behov, inte kunna göra vad jag ville när jag vill […] Jag gillade mitt liv som 

"fri". Sen träffade jag mannen med stort M och allt blev annorlunda.. (Tråd 2 inlägg 69) 

 

Ovanstående citat antyder att man, för att klara av rollen som förälder, bör ha vissa egenskaper 

som ansvars- och omsorgsfull samt att man bör vara villig att göra uppoffringar av den egna 

fritiden och sina intressen. Många användare i diskussionstrådarna verkar förknippa frivillig 

barnlöshet med egenskaper som ansvarslöshet, som står i ett motsatsförhållande till vuxenhet (jfr. 

Ambjörnsson & Bromseth, 2010). I diskussionstrådarna förekommer även diskussioner om 

huruvida frivillig barnlöshet verkligen är ett genomtänkt val. Dessa argument exemplifieras bland 

annat genom anekdoter om andra människor de känner som ångrat sig när det varit för sent 

(eftersom fertiliteten avtagit). Ett exempel på hur beslutet att inte skaffa barn ofta i 

diskussionstrådarna ses som ogenomtänkt kan läsas i följande inlägg: 

 
Mina fördomar mot barnlösa är väl att de inte vet vad de går miste om och att de kommer att ångra 

sig. Att det är synd om dem. Lite så typ.  

(Tråd 27 inlägg 5) 

 

Denna ogiltigförklaring av beslutet kan förstås utifrån ett antagande om de frivilligt barnlösas 

omognad eftersom de inte följer ett korrekt livsmanus (jfr. Ambjörnsson & Bromseth, 2010). Det 

förekommer även argument om att man inte kan ta frivillig barnlöshet på allvar förrän någon 

uppnått en viss ålder, ofta över 35-40 år. Om acceptansen mot frivillig barnlöshet ökar när 

frivilligt barnlösa uppnått en viss ålder kan det förklaras genom att det normativa livsförloppet 

inte innehåller barnalstrande efter en viss ålder, varvid beslutet då kan tas på allvar. De rätta 

personliga egenskaperna, en god ekonomi och en stabil parrelation blir förutsättningar för att 

skaffa barn som i sin tur kan förstås som ett krav för att bli vuxen (jfr. Ambjörnsson & Bromseth, 

2010). Frivillig barnlöshet förefaller dock inte endast vara en motsättning till ett förväntat 

livsförlopp genom att det visar på omognad, det verkar även kontrastera uppfattningar om vad 

som utgör ett meningsfullt eller lyckat liv. Att meningen med livet är föräldraskap lyfts 
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återkommande fram i diskussionstrådarna och ett liv utan barn beskrivs bland annat som 

innehållslöst och tråkigt. Att avstå från att skaffa barn, till exempel på grund av arbetslöshet, är 

enligt den samlade bilden i diskussionstrådarna inte bara acceptabelt utan också något man bör 

göra. Det leder till att frivillig barnlöshet under dessa förhållanden inte utgör en lika stark 

motsättning till det normativa livsförloppet som också föreskriver beteenden i rätt ordning och i 

rätt ålder. Ett misslyckande att fullgöra ett livsmanus på detta sätt innebär likväl en risk att 

uppfattas som omogen, misslyckad och ömklig. De delar av ett livsmanus som beskrivs av 

användarna och som kan sägas representera ett normativt livsförlopp bör förstås som specifika för 

den kultur som råder i en svensk kontext, åtminstone så som den representeras på Familjeliv. 

 

Det framkommer även i diskussionstrådarna att många av de frivilligt barnlösa själva upplever att 

deras val att inte skaffa barn ses som tecken på omognad bland andra negativa attribut. Flertalet 

gånger ger de frivilligt barnlösa exempel på vad de anser är ansvarsfulla anledningar att inte 

skaffa barn, så som överbefolkning och miljöproblem. Detta är argument som även tidigare 

forskning visat att frivilligt barnlösa använder sig av (Park, 2002). Vi kan se i diskussionstrådarna 

att den omognad som verkar kopplas ihop med frivillig barnlöshet både ses som en anledning till 

att människor väljer frivillig barnlöshet men även som ett skäl till att man inte bör skaffa barn. 

Det betyder att den som inte är vuxen inte bör skaffa barn men kanske framförallt att den som inte 

skaffar barn aldrig riktigt uppnår vuxenhet. Den som inte anses lämplig att skaffa barn kritiseras 

därför kanske inte för sin frivilliga barnlöshet men kan komma att ses som beklagansvärd och 

likväl falla utanför ett normativt livsförlopp. Frivillig barnlöshet verkar därmed utmana bilden av 

hur ett liv bör framskrida.  

 

5.3 Stigmatisering av frivilligt barnlösa 

Tidigare forskning har pekat på att frivillig barnlöshet förefaller vara ett beslut som ofta får 

negativa reaktioner (Park, 2002, Mollen, 2006 & Fjell, 2008). På liknande sätt får de frivilligt 

barnlösa användarna i diskussionstrådarna en del kritiska kommentarer som antyder att de är lata 

och egoistiska. En person resonerar enligt följande: 

Jo, de flesta [frivilligt barnlösa] jag hört resonerar som så att de inte vill göra några uppoffringar i 

livet, de vill kunna göra vad de vill när de vill, det kan man inte göra i samma utsträckning när 

man har barn. Man kan tex inte vara ute och supa när man vill eller shoppa hur mycket och för hur 

mycket pengar som helst. Många resonerar så omoget när man kommer till det där med barn […] 

(Tråd 18, inlägg 181) 
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Ovanstående citat kan tolkas som att personen upplever att frivilligt barnlösa inte är villiga att 

”växa upp” och att beslutet går att härleda till att man som person är självcentrerad, ansvarslös 

och omogen vilket exemplifierar det Goffman (2015) menar med att en avvikande egenskap hos 

en individ kan få konsekvenser för hela individens karaktär. Vidare går det att tolka citatet som 

att personen som står för uttalandet, på basis av beslutet tillskriver frivilligt barnlösa en virtuell 

social identitet som indikerar att frivilligt barnlösa, generellt sett, har barnsliga, negativa och 

misskrediterade personlighetsdrag (jfr. Goffman, 2015). Flera användare riktar kritik mot denna 

generalisering där frivilligt barnlösa på grund av livsvalet tillskrivs en negativ social identitet, 

trots att resterande egenskaper och ställningstaganden hos den frivilligt barnlösa är okänd. 

Användarna kritiserar detta genom att påpeka att frivillig barnlöshet inte är en livsstil och att 

frivilligt barnlösa inte är en homogen grupp där beslutet alltid motiveras av samma anledningar 

eller grundar sig i särskilda personlighetsdrag. 

 

De frivilligt barnlösa användarna i diskussionstrådarna uppger att de upplever det påfrestande när 

omgivningen uppfattar dem på ett negativt och stereotypiskt sätt på grund av beslutet. Särskilt när 

deras handlingar och egenskaper enligt dem själva står i direkt kontrast till den bild som tillskrivs 

dem. En del vittnar om att omgivningen tenderar att uppfatta dem som egoistiska på grund av 

beslutet att inte skaffa barn. Detta trots att de ofta tar hand om andras barn och trots att de av 

osjälviska skäl har valt bort att skaffa barn, på grund av oro över att barnet av olika anledningar 

inte skulle få en bra uppväxt eller av rädsla för att föra vidare psykiska eller fysiska sjukdomar. 

Andra användare som är frivilligt barnlösa berättar att de ses som lata, bekväma och ansvarslösa. 

Detta utan hänsyn till att de har ett eget hus, heltidsarbete och fritidsintressen, vilket de menar är 

tecken på egenskaper som tyder på att de är ansvarsfulla och driftiga. 

 

Förutom att det finns förutfattade meningar om att en person väljer att inte skaffa barn på grund 

av omognad, ansvarslöshet och egoism, så kan frivillig barnlöshet även ses som ett uttryck för att 

man har någon form av fysisk, psykisk eller emotionell defekt. En del användare uttrycker att det 

måste vara ”något fel” på en person som inte vill ha barn och menar att oviljan att skaffa barn hos 

en person kan förklaras genom att personen har dåliga gener som inte bör föras vidare. I en 

diskussionstråd uttrycker en användare: 

 
Vill man inte ha barn så är det ju något fel i huvudet på den personen [..] Sen är den personen lika 

mycket värd som alla andra SÅKLART, men det är ju liksom reproduktion som livet går ut på [..] 
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och om den "genen" inte finns så är det ju nå fel [..] Men frivillig barnlöshet är ju också ganska 

ovanligt så den "genen" dör ju ut av sig själv eftersom dessa människor av förklarliga skäl inte 

förökar sig.  (Tråd 15, inlägg 44) 

 

En person som inte är frivilligt barnlös återberättar kritik som riktats mot personens frivilligt 

barnlösa vänner: 

 
[..] Har hört så mycket skit ur folks munnar riktas mot dem [frivilligt barnlösa]: "Du var väl med 

om något hemskt när du var liten" "Du har väl problem med tillit eller något" "Du kommer ångra 

dig" "Det där är bara en försvarsmekanism, du vågar bara inte komma någon nära" "Va, är du helt 

dum i huvudet, klart du vill ha barn någon gång, det vill ju alla!" (Tråd 10, inlägg 20)  

 

Ovanstående citat kan tänkas antyda att frivillig barnlöshet är ett resultat av att man som person 

har brister och på olika sätt avviker från det normala. De frivilligt barnlösa riskerar på grund av 

sitt normbrytande beteende att stämplas som avvikande (jfr. Goffman, 2015). Ifrågasättandet av 

de frivilligt barnlösa kan därmed förstås som en försvarsmekanism från de som enligt normen 

beter sig normalt, de som är eller åtminstone planerar att bli föräldrar. De normala upprätthåller 

föräldraskapsnormens riktighet genom att insinuera att de som väljer att inte skaffa barn, gör det 

på grund av att de är onormala (jfr. Goffman, 2015). Vidare verkar somliga användare uppfatta 

frivillig barnlöshet som ett beslut som grundar sig i att man inte tycker om barn, vilket många 

menar är ett tecken på att man är okänslig och kall. 

 

Normer om att alla vill och bör skaffa barn blir inte synliga förrän någon bryter mot dem, vilket 

vi även kan se i diskussionerna mellan användarna (jfr. Goffman, 2015). När en person utger sig 

för att vara frivilligt barnlös bemöts personen i flera fall med konstateranden som ger uttryck för 

att den frivilligt barnlösa går miste om meningen med livet och viktiga delar för att kunna 

utvecklas som person. En del användare uttrycker beklagan över de frivilligt barnlösas 

livssituation, trots att den är självvald. Andra användare uppmanar de frivilligt barnlösa att noga 

tänka igenom beslutet då det kan resultera i svårigheter att träffa en partner som accepterar valet 

och att det finns en risk att man i slutändan blir ensam. Man kan tolka det som att somliga 

användare i diskussionstrådarna försöker tillrättavisa de frivilligt barnlösas val och råda dem till 

att ändra sin uppfattning om att skaffa barn, vilket i sig kan tolkas som en strategi för att 

upprätthålla normerna (jfr. Goffman, 2015).  
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En del verkar även uppfatta frivillig barnlöshet som ett tillfälligt beslut, att inställningen beror på 

att man ännu inte träffat rätt partner eller att man inte är på rätt plats i livet. Valet att förbli 

barnlös verkar, likt det männen i Engwalls (2010) studie upplevde, inte alltid tas på allvar. Det 

tycks även framstå som ett icke-definitivt beslut. En användare som utger sig för att vara förälder 

skriver: 

 
[…] Inte så att jag kräver en förklaring, men jag undrar och om personen inte har något emot att 

prata om det så vill jag gärna diskutera och se hur vi kan tänka så olika. Sedan kan det kanske 

också finnas ett litet element av "nåja, vi får se hur lång tid det tar innan du ändrar dig", i alla fall 

om personen är under 30. Jag har nämligen ett antal bekanta som länge sa att de aldrig skulle ha 

barn. De skulle bara göra karriär, resa och leva livet [..] Samtliga dessa är nu nöjda 

tvåbarnsföräldrar. (Tråd 1, inlägg 102) 

 

Många av de frivilligt barnlösa användarna tycks uppleva omgivningens ifrågasättande och 

tillrättavisande som påfrestande och flertalet personer uppger även att beslutet kan få relationella 

konsekvenser. För en del har valet att inte skaffa barn medfört svårigheter att hitta likasinnade 

vänner samt inneburit att man utesluts ur vissa diskussioner på grund av att man inte har barn, likt 

det kvinnorna i Mollens (2006) studie vittnat om. En användare som är frivilligt barnlös berättar 

till exempel att hon ofta känner sig utesluten ur sociala sammanhang och att vissa vänner aktivt 

valt bort umgänge med henne framför att umgås med andra personer som har barn när de själva 

blivit föräldrar.  

 

En strategi som en del av de frivilligt barnlösa användarna använder sig av för att slippa frågor 

och ifrågasättande om deras livsval är att framhålla att deras barnlöshet beror på andra och mer 

accepterade anledningar än ovilja att skaffa barn, vilket även var en strategi som en del av 

intervjupersonerna i Parks (2002) och Engwalls (2010) studier tillämpade. En del av användarna 

berättar att de brukar skylla på infertilitet, något man kan tänka sig är en mer accepterad 

anledning eftersom man då snarare är utsatt än avsiktligen avviker från samhällets normer. Att 

skylla på infertilitet kan alltså förstås som en form av teknik för informationskontroll som innebär 

att man iscensätter sitt stigma på andra sätt (jfr. Goffman, 2015). Det är omöjligt att dölja att man 

inte har barn, men det är möjligt att dölja anledningarna bakom det. Vidare berättar andra att de 

brukar uppge att barnlösheten beror på att man inte vet om man ännu träffat rätt partner. Även det 

är ett mer accepterat skäl till att vara barnlös. 
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6. Slutsatser  
I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien utifrån studiens frågeställningar.  

 

6.1 På vilket sätt utmanar frivillig barnlöshet föreställningar och normer om föräldraskap 

som ett ideal? 

Den här studien visar att frivillig barnlöshet utmanar normer om heterosexualitet. I 

diskussionstrådarna framkommer det att det finns en tydlig uppfattning om vad en familj är vilken 

samspelar med en heteronormativ uppfattning om kärnfamiljen. Det visar sig bland annat genom 

att den som är frivilligt barnlös inte antas kunna bilda familj eftersom familjebildning ses som 

synonymt med att skaffa partner och barn, det vill säga kärnfamiljen. Dessutom uppfattas 

frivilligt barnlösa som ensamma på grund av att de inte har några barn. Flera av de som själva 

utger sig för att vara frivilligt barnlösa uppger att de har svårt att hitta vänner som de kan 

identifiera sig med eftersom de flesta har barn. Det är dock svårt att säga om det skulle leda till 

den ensamhet som förknippas med att inte ha några barn. Dessa argument osynliggör andra 

familjebildningar där frivilligt barnlösa kan ingå och riskerar att eventuellt framställa dem som 

ännu mer avvikande. 

Den heteronormativitet vi ser i diskussionstrådarna samspelar dessutom med föreställningar om 

ålder. Genomgående i diskussionstrådarna kan vi utläsa att vissa kriterier ska ha uppnåtts för att 

man ska ses som en lämplig förälder. Det innefattar en stabil tvåsamhetsrelation, ett arbete och en 

god ekonomi. Det verkar finnas en större förståelse för frivillig barnlöshet hos den som inte 

uppnått dessa andra kriterier. En stabil parrelation och en god ekonomi ses dessutom som tecken 

på vuxenhet och sätts i kontrast till den omognad som förknippas med frivillig barnlöshet. Det här 

medför att den som saknar dessa kriterier inte bör skaffa barn för att inte göra fel sak i fel tid. Det 

betyder även att ifrågasättandet av frivillig barnlöshet kan avta efter en viss ålder eller om 

personen inte ingår i en parrelation eftersom det då inte längre ses som avvikande att inte skaffa 

barn. Personer som kategoriseras som vuxna bör alltså enligt föreställningar om ett normativt 

livsförlopp skaffa barn. De negativa reaktionerna gentemot frivilligt barnlösa kan variera i 

intensitet beroende på om personen befinner sig i rätt fas i det normativa livsförloppet. Frivillig 

barnlöshet verkar likväl innebära ett misslyckande med att fullgöra ett livsförlopp både 

sekvensmässigt och innehållsmässigt och en risk att ses som beklagansvärd.  
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6.2 Vilka negativa reaktioner på beslutet att inte skaffa barn beskriver de frivilligt barnlösa 

själva och andra medlemmar på internetforumet Familjeliv.se? 
Frivillig barnlöshet utmanar de normer som idealiserar föräldraskap vilket riskerar att leda till att 

frivilligt barnlösa uppfattas som avvikande och misslyckade. I diskussionstrådarna beskrivs de 

som egoistiska, lata, omogna och med bristfälliga karaktärsdrag utan att de visat andra tecken på 

att inneha sådana egenskaper förutom den frivilliga barnlösheten. Det visar sig även genom att 

frivilligt barnlösa ibland ses som en homogen grupp med likadana anledningar och tankar bakom 

beslutet. Vidare uppfattas valet att vara barnlös ibland som ett temporärt beslut som inte tas fullt 

på allvar. Dessa aspekter leder till att frivilligt barnlösa riskerar att stigmatiseras. De negativa 

reaktionerna från omgivningen som de frivilligt barnlösa får motta kan påverka dem på olika sätt. 

Det har visat sig att beslutet att inte skaffa barn kan få konsekvenser för deras relationer, då 

användare vittnat om att de blivit uteslutna ur umgängeskretsar. Många frivilligt barnlösa 

upplever omgivningens ifrågasättande och tillrättavisande av beslutet som besvärande och 

påfrestande och en del undviker därför att öppet berätta om sitt livsval. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion om resultatet av denna studie i relation till tidigare forskning, 

studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Studiens bidrag till forskningsfältet samt begränsningar 

Tidigare forskning har i mångt och mycket handlat om frivilligt barnlösa kvinnor och hur 

moderskap är sammankopplat med den kvinnliga könsrollen. Den här uppsatsen har visat att det 

finns andra normer som normerar föräldraskap och gör frivillig barnlöshet till en fråga som berör 

både män och kvinnor. Vi har funnit att föreställningar om heteronormativitet samt rätt beteende i 

rätt ålder verkar gälla oavsett kön. Om en person däremot saknar dessa förutsättningar förefaller 

det vara mer accepterat att vara frivilligt barnlös. Detta liknade den forskning vi fann som pekade 

på att bland annat äktenskap och klasstillhörighet har betydelse för acceptansen av frivillig 

barnlöshet. Likväl har studien visat hur frivillig barnlöshet bryter mot normer som i en svensk 

kontext föreskriver föräldraskap, vilket överensstämmer med tidigare studier som visat på 

liknande resultat i en västerländsk kontext. Dessutom tillskrivs frivilligt barnlösa negativa 

egenskaper och stereotypifieras vilket i sin tur riskerar att leda till stigmatisering av de frivilligt 

barnlösa. Detta har även tidigare forskning pekat på. 

En del tidigare studier om frivillig barnlöshet pekar på att frivillig barnlöshet kan vara mer 

accepterat nu för tiden. Det är därför värt att nämna att trots att vi visat att frivillig barnlöshet 

utsätts för kritik är många av diskussionstrådarna skapade av personer som efterfrågar åsikter om 

frivillig barnlöshet. Det är därmed inte säkert att kritiken mot frivilligt barnlösa skulle vara lika 

ihärdig och frekvent utanför internet. Det kan vara så att det är just de frivilligt barnlösa som 

upplever sig kritiserade som är mest benägna att berätta om det. Familjeliv är dessutom ett forum 

som har ett tydligt fokus på barn och tillhörande ämnen, vilket skulle kunna innebära att det är de 

som allra minst kan sätta sig in i och förstå frivilligt barnlösas situation som skriver negativa 

saker i diskussionstrådarna. Flertalet studier har utgjorts av intervjuer med personer som är 

frivilligt barnlösa som berättat om hur de upplevt att andra reagerat. Anonymiteten på internet 

kan ha inneburit att människor som inte är frivilligt barnlösa vågat uttala sig mer negativt om 

frivillig barnlöshet än i en intervjusituation, vilket gör att vår studie bidragit med ett perspektiv 

som varit underrepresenterat i tidigare forskning.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att understryka att det finns positiva aspekter av att ses som frivilligt barnlös, vilka 

visar sig genom positiva reaktioner och resonemang om självförverkligande och frihet. För 

framtida studier vore det intressant att undersöka de positiva aspekterna av frivillig barnlöshet 

och vilka konsekvenser dessa får. Vi har inte gjort någon åtskillnad på män och kvinnor och hur 

de drabbas av normer som idealiserar föräldraskap. Detta på grund av att det inte är möjligt att se 

om ett inlägg är skrivet av en man eller en kvinna samt eftersom det inte alltid framgår om 

uttalandena om frivilligt barnlösa är riktade mot ett specifikt kön. Det vore därför intressant att 

undersöka om normerna drabbar män och kvinnor lika mycket och på samma sätt. Utsagorna på 

Familjeliv visar precis som delar av den tidigare forskning vi redovisat att god ekonomi och 

arbete är kriterier som bör uppfyllas innan man skaffar barn. Det pekar på att det kan finnas 

klassbaserade föreställningar om vem som är en lämplig förälder. Därmed kan frivillig barnlöshet 

för vidare studier även analyseras utifrån ett klassperspektiv.  

 

 

 

 

 

 



  

Referenser 

Ambjörnsson, F. (2016). Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur. 

Ambjörnsson, F. & Bromseth, J. (2010). När du gifter dig och får barn… I: Ambjörnsson, 

F. & Jönsson, M. (Red.). Livslinjer. Berättelser om ålder genus och sexualitet. (s.204-

227). Halmstad: Makadam förlag. 

Ambjörnsson, F. & Jönsson, M. (2010) Inledning I: Ambjörnsson, F. & Jönsson, M 

(Red.) Livslinjer. Berättelser om ålder genus och sexualitet. (s.7-21). Halmstad: 

Makadam förlag. 

Bryman, A. (2016). Social research methods. (5., [rev.] uppl.) Oxford: Oxford University 

Press. 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.  

 

Dykstra, P. A., Hagestad, G. (2007). Roads Less Taken. Developing a Nuanced View of 

Older Adults Without Children. Journal of family issues, vol. 28, no. 10: 1275-1310.  doi: 

10.1177/0192513X07303822 

 

Engwall, K. (2010). Barnfria män i Sverige. I: Engwall, K., & Peterson, H. (Red.), 

Frivillig barnlöshet (s. 331-353). Stockholm: Dialogos förlag. 

 

Engwall, K. & Peterson, H. (2010). Barnfri i ett barnvänligt samhälle. I: Engwall, K., & 

Peterson, H. (Red.), Frivillig barnlöshet (s. 13 - 38). Stockholm: Dialogos förlag. 

 

Familjeliv Media. (u.å). Välkommen till Sveriges största familj. Hämtad 2019-10-11 från 

http://www.familjeliv.se/article/Information/om 

Fjell, T. (2008). Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av 

barnfrihet. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

http://www.familjeliv.se/article/Information/om


  

Gillespie, R. (2003). Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of 

Voluntarily Childless Women. Gender and Society, 17(1), 122-136. 

Goffman, E. (2015). Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

 

Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber 

 

Mollen, D. (2006). Voluntarily childfree women: Experiences and counseling 

considerations. Journal of Mental Health Counseling, 28(3), 269-282. doi: 

10.17744/mehc.28.3.39w5h93mreb0mk4f 

 

Park, K. (2005). Choosing Childlessness: Webers Typology of Action and Motives of the 

Voluntarily Childless. Sociological Inquiry. Volym (75), s. 372-402. doi: 10.1111/j.1475-

682X.2005.00127.x. 

 

Park, K. (2002). Stigma management among the voluntarily childless. Sociological 

Perspectives, 45(1), 21-45. doi: 10.1525/sop.2002.45.1.21 

 

Peterson, H. (2010). Pronatalistisk press eller ökad acceptans?. I: Engwall, K., & 

Peterson, H. (Red.), Frivillig barnlöshet (s. 257-293). Stockholm: Dialogos förlag. 

 

Statistiska Centralbyrån. (2017). Barn eller inte? Registeruppföljning av en 

enkätundersökning från 2009. Stockholm: Statistiska Centralbyrån. Tillgänglig: 

https://www.scb.se/contentassets/4b33880888364c56b258211e8b27f64b/be0701_2017a0

1_br_be51br1701.pdf 

 

Statistiska Centralbyrån. (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. Stockholm: 

Statistiska Centralbyrån. Tillgänglig: 

https://www.scb.se/contentassets/2403a2a8ed644d0b8cf378e831359264/be0401_2015i60

_br_be51br1502.pdf 

 

https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1475-682X.2005.00127.x
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1475-682X.2005.00127.x
https://www.scb.se/contentassets/4b33880888364c56b258211e8b27f64b/be0701_2017a01_br_be51br1701.pdf
https://www.scb.se/contentassets/4b33880888364c56b258211e8b27f64b/be0701_2017a01_br_be51br1701.pdf
https://www.scb.se/contentassets/2403a2a8ed644d0b8cf378e831359264/be0401_2015i60_br_be51br1502.pdf
https://www.scb.se/contentassets/2403a2a8ed644d0b8cf378e831359264/be0401_2015i60_br_be51br1502.pdf


  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  

Bilaga – Länkar från Familjeliv 

 

Alla länkar är hämtade 2019-12-11 

 

Sökord: Vill inte ha barn 

Länk 1: Varför är det så provocerande med någon som inte vill ha barn? 453 svar (8 juli, 

2010) https://www.familjeliv.se/forum/thread/53406243-varfor-ar-det-sa-provocerande-

med-nagon-som-inte-vill-ha-barn/39 

Länk 2: hur kan man inte vilja ha barn? 1148 svar (20 oktober, 2009) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/48155152-hur-kan-man-inte-vilja-ha-barn/8 

Länk 3: Ensammast i världen om att inte vilja ha barn (tjej). 26 svar (25 april, 2017) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/77623761-ensammast-i-varlden-om-att-inte-vilja-

ha-barn-tjej/2 

Länk 4: Han vill inte ha barn. 16 svar (27 maj, 2017) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/77707524-han-vill-inte-ha-barn 

Länk 5: du som inte vill ha barn - är du rädd för ansvar? 122 svar (30 oktober, 2014) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/74259635-du-som-inte-vill-ha-barn-ar-du-radd-

for-ansvar 

Länk 6: Vill inte ha barn (kille). 72 svar (31 juli, 2014) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/73713327-vill-inte-ha-barn-kille/3 

Länk 7: Jag vill aldrig ha barn-fråga vad du vill. 66 svar (6 januari, 2018)  

https://www.familjeliv.se/forum/thread/78343236-jag-vill-aldrig-ha-barn-fraga-vad-du-

vill/6 

Länk 8: varför vill inte killar ha barn? 133 svar (9 juni, 2010) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/52961549-varfor-vill-inte-killar-ha-barn/6 

Länk 9: min man vill inte ha barn! Jag vill skiljas! 124 svar (11 januari, 2013)  

https://www.familjeliv.se/forum/thread/68319226-min-man-vill-inte-ha-barn-jag-vill-

skiljas/ 

Länk 10: tjejer som inte vill ha barn, Finns det? 65 svar (12 april, 2010) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/51922857-tjejer-som-inte-vill-ha-barn-finns-det/2 

Länk 11: varför vill man INTE ha barn? 627 svar (10 september, 2011) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/61004902-varfor-vill-man-inte-ha-barn 

Länk 12: hon vill ha barn men inte jag.. 166 svar (24 augusti, 2015) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/53406243-varfor-ar-det-sa-provocerande-med-nagon-som-inte-vill-ha-barn/39
https://www.familjeliv.se/forum/thread/53406243-varfor-ar-det-sa-provocerande-med-nagon-som-inte-vill-ha-barn/39
https://www.familjeliv.se/forum/thread/48155152-hur-kan-man-inte-vilja-ha-barn/8
https://www.familjeliv.se/forum/thread/77623761-ensammast-i-varlden-om-att-inte-vilja-ha-barn-tjej/2
https://www.familjeliv.se/forum/thread/77623761-ensammast-i-varlden-om-att-inte-vilja-ha-barn-tjej/2
https://www.familjeliv.se/forum/thread/77707524-han-vill-inte-ha-barn
https://www.familjeliv.se/forum/thread/74259635-du-som-inte-vill-ha-barn-ar-du-radd-for-ansvar
https://www.familjeliv.se/forum/thread/74259635-du-som-inte-vill-ha-barn-ar-du-radd-for-ansvar
https://www.familjeliv.se/forum/thread/73713327-vill-inte-ha-barn-kille/3
https://www.familjeliv.se/forum/thread/78343236-jag-vill-aldrig-ha-barn-fraga-vad-du-vill/6
https://www.familjeliv.se/forum/thread/78343236-jag-vill-aldrig-ha-barn-fraga-vad-du-vill/6
https://www.familjeliv.se/forum/thread/52961549-varfor-vill-inte-killar-ha-barn/6
https://www.familjeliv.se/forum/thread/68319226-min-man-vill-inte-ha-barn-jag-vill-skiljas/3
https://www.familjeliv.se/forum/thread/68319226-min-man-vill-inte-ha-barn-jag-vill-skiljas/3
https://www.familjeliv.se/forum/thread/51922857-tjejer-som-inte-vill-ha-barn-finns-det/2
https://www.familjeliv.se/forum/thread/61004902-varfor-vill-man-inte-ha-barn


  

https://www.familjeliv.se/forum/thread/76911015-hon-vill-ha-barn-men-inte-jag/9 

Länk 14: kvinnor som inte vill ha barn ovanligt? 81 svar (27 maj, 2015) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/75356211-ar-kvinnor-som-inte-vill-ha-barn-

ovanligt/8 

 

 

Sökord: Frivillig barnlöshet 

Länk 13: Frivillig barnlöshet. 7 svar (30 augusti, 2009)  

https://www.familjeliv.se/forum/thread/46819158-frivillig-barnloshet 

Länk 15: Ni som är frivilligt barnlösa! 55 svar (12 juli, 2011) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/59938522-ni-som-ar-frivilligt-barnlosa/5 

Länk 16: När visste ni att ni ej ville ha barn. 92 svar (11 maj, 2012) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/64871272-nar-visste-ni-att-ni-ej-ville-ha-barn 

Länk 17: varför är det så svårt att förstå att vissa inte vill ha barn? 15 svar (21 november, 

2013) https://www.familjeliv.se/forum/thread/71745464-varfor-ar-det-sa-svart-att-forsta-

att-vissa-inte-vill-ha-barn 

Länk 18: att välja bort familj. 417 svar (28 juni, 2009) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/45161064-att-valja-bort-familj/11 

Länk 19: måste jag skaffa barn?? 6 svar (15 augusti, 2019) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/79834641-maste-jag-skaffa-barn 

Länk 20: Hur många tjejer vill inte inte ha barn. 11 svar (9 oktober, 2018) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/79122387-hur-manga-tjejer-vill-inte-inte-ha-barn 

Länk 21: Barnlös och äldre 9 svar (8 september, 2014) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/73951443-barnlos-och-aldre 

Länk 22: Var är alla barnfria människor? 5 svar (19 oktober, 2017) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/78115106-var-ar-alla-barnfria-manniskor 

Länk 23: varför döma mig? 15 svar (14 juni, 2010) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/53049805-varfor-doma-mig 

Länk 29: den frivilliga barnlösheten. 74 svar (4 mars, 2012) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/63835577-den-frivilliga-barnlosheten/3 

Länk: 30: Vilket är mest provocerande? 17 svar (16 juli, 2011) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/60009259-vilket-ar-mest-provocerande 

Länk 31: lite funderingar.. 13 svar(4 mars, 2013) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/69032056-lite-funderingar 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/76911015-hon-vill-ha-barn-men-inte-jag/9
https://www.familjeliv.se/forum/thread/75356211-ar-kvinnor-som-inte-vill-ha-barn-ovanligt/8
https://www.familjeliv.se/forum/thread/75356211-ar-kvinnor-som-inte-vill-ha-barn-ovanligt/8
https://www.familjeliv.se/forum/thread/46819158-frivillig-barnloshet
https://www.familjeliv.se/forum/thread/59938522-ni-som-ar-frivilligt-barnlosa/5
https://www.familjeliv.se/forum/thread/64871272-nar-visste-ni-att-ni-ej-ville-ha-barn
https://www.familjeliv.se/forum/thread/71745464-varfor-ar-det-sa-svart-att-forsta-att-vissa-inte-vill-ha-barn
https://www.familjeliv.se/forum/thread/71745464-varfor-ar-det-sa-svart-att-forsta-att-vissa-inte-vill-ha-barn
https://www.familjeliv.se/forum/thread/45161064-att-valja-bort-familj/11
https://www.familjeliv.se/forum/thread/79834641-maste-jag-skaffa-barn
https://www.familjeliv.se/forum/thread/79122387-hur-manga-tjejer-vill-inte-inte-ha-barn
https://www.familjeliv.se/forum/thread/73951443-barnlos-och-aldre
https://www.familjeliv.se/forum/thread/78115106-var-ar-alla-barnfria-manniskor
https://www.familjeliv.se/forum/thread/53049805-varfor-doma-mig
https://www.familjeliv.se/forum/thread/63835577-den-frivilliga-barnlosheten/3
https://www.familjeliv.se/forum/thread/60009259-vilket-ar-mest-provocerande
https://www.familjeliv.se/forum/thread/69032056-lite-funderingar


  

Länk 32: barnsuget kommer inte kan man. 32 svar (4 augusti, 2012) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/66055041-barnsuget-kommer-inte-kan-man/2 

 

 

Sökord: Barnfri 

Länk 24: såå glad att jag är barnfri. 571 svar (4 maj, 2013) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/69768962-saa-glad-att-jag-ar-barnfri/9 

Länk 25: barnfri! vad tycker du? 77 svar (23 augusti, 2012) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/66342043-barnfri-vad-tycker-du/2 

Länk 26: hur tror ni att barnfria lever? 17 svar (13 augusti, 2013) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/70765339-hur-tror-ni-att-barnfria-lever 

Länk 27: vad har du för fördomar om barnfria? 37 svar (9 augusti, 2014) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/73763850-vad-har-du-for-fordomar-om-barnfria 

Länk 28: barnfri! 9 svar (21 juni, 2011) 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/59621394-barnfri 

https://www.familjeliv.se/forum/thread/66055041-barnsuget-kommer-inte-kan-man/2
https://www.familjeliv.se/forum/thread/69768962-saa-glad-att-jag-ar-barnfri/9
https://www.familjeliv.se/forum/thread/66342043-barnfri-vad-tycker-du/2
https://www.familjeliv.se/forum/thread/70765339-hur-tror-ni-att-barnfria-lever
https://www.familjeliv.se/forum/thread/73763850-vad-har-du-for-fordomar-om-barnfria
https://www.familjeliv.se/forum/thread/59621394-barnfri

	1. Inledning
	2. Tidigare forskning I detta kapitel diskuteras tidigare forskning om frivillig barnlöshet. Majoriteten av den tidigare forskningen om frivillig barnlöshet verkar handla om kvinnor vilket är anledningen till att endast ett fåtal av de studier vi har ...
	3. Teoretisk referensram I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska referensram.
	4. Metod I detta kapitel för vi en diskussion kring valet av metod. Vi redogör för kvalitativ innehållsanalys som metod samt hur urvalet och bearbetningen av empiri gick till. Vi diskuterar även de etiska principer vi tog i beaktning under arbetets gå...
	5. Resultat och analys I det här kapitlet kommer vi att redovisa och analysera empirin. Vi kommer att presentera två teman i två avsnitt som beskriver hur frivillig barnlöshet på olika sätt utmanar normer. Det första avsnittet behandlar heteronormativ...
	6. Slutsatser  I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien utifrån studiens frågeställningar.
	7. Diskussion

