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Abstrakt 
This paper is grounded in the previous research that indicated that involuntary childless women 

feels stigmatized and outside society. The purpose of this paper was to find out how the feeling 

of being an outsider and a stigmatized person is created and takes form in the category invol-

untary childless women. I asked the questions; -In what parts of the interviewed women’s an-

swers indicates that they are outsiders and stigmatized? –Who is creating the stigma and the 

outsiderness and how is it created? I answered these questions by interviewing six women in 

the ages of 28-40, who all had undergone In vitro fertilization-treatment and lived in heterosex-

ual relationships. I used Erving Goffmans theory about stigma and Howard Beckers theory 

about outsiders to analyse the empiric data. The results show that these women indeed are stig-

matized and outsiders, but it doesn’t evolve from the people around them, but from the women 

themselves. These women tend to cling on to everything that relates to pregnancies and babies, 

and because of this they embrace the fertility norms more than others. I also find that these 

women differs from Goffmans empiric results in his theory about stigma. The women in my 

study seems to want to be treated different than “normal people”. Even though they want help 

to remove their dysfunction, they also have high demands on their surroundings regarding re-

spectful language and a considerate behaviour.  

 
 
Nyckelord: Stigmatisering, utanförskap, ofrivillig barnlöshet, fertilitetsnormer, sam-

hällsnormer 
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Bakgrund 
Ofrivillig barnlöshet klassas som en funktionsnedsättning av WHO, och nästan en halv miljon 

människor av alla personer i heterosexuella parrelationer i Sverige kan av olika anledningar inte 

bilda familj på naturlig väg (Lönnebacke, 2001). Ett heterosexuellt par räknas som ofrivilligt 

barnlösa när de efter ett år av oskyddat samlag fortfarande inte blivit gravida. Hälften av dessa 

par kan efter olika sorters behandlingar bli gravida och hälften av dem kommer aldrig att få 

biologiska barn (Vårdguiden, 2013). De kvinnliga intervjupersonerna som denna uppsats hand-

lar om har alla gjort IVF, alltså In Vitro Fertilisering, som till vardags kallas provrörsbefrukt-

ning. Det går till så att man tar mannens spermier och kvinnans utplockade ägg, och sammanför 

dessa i ett provrör. Det finns restriktioner och regler kring vilka som har rätt till hjälp. De flesta 

landsting påbörjar inte en provrörsbehandling om kvinnan är äldre än 38 och mannen äldre än 

55. De som har en livshotande sjukdom, psykosociala problem eller en sjukdom som kan bli 

livshotande vid graviditet nekas behandling. I Skånes landsting måste paret varit skrivna på 

samma adress i minst två år för att få hjälp (Vårdguiden, 2013).  Det finns idag väldigt lite 

forskning om vad som händer med ofrivilligt barnlösas sociala relationer och vilka problem 

som kan uppstå i samband med deras försök att bli gravida. Jag anser det som viktig forskning 

då det kan öka vår förståelse och kunskap om en grupp som själva känner sig väldigt utsatta i 

samhället (Lönnebacke, 2001).  

Anledningen till att jag har valt att skriva om ofrivillig barnlöshet är främst för att jag själv har 

förstahandskunskap om ämnet. När jag först funderade kring uppsatsen visste jag inte alls vad 

det var jag ville veta, bara att jag själv känt att ofrivillig barnlöshet kan vara väldigt problema-

tiskt på en social nivå. Jag hade själv fått mycket kommentarer kring vår barnlöshet och får 

fortfarande, om inte mer, kommentarer nu när vi har fått ett barn. – När kommer nästa? Det här 

med att ”göra barn” var plötsligt allas angelägenhet. Jag kände mig även utanför, att livet be-

handlat mig orättvist och att jag inte var som alla andra. Dessa känslor blev min utgångspunkt, 

och jag undrade ifall ofrivilligt barnlösa möjligtvis var en stigmatiserad grupp?  När jag började 

läsa forskning om ämnet visade sig dock en mängd intressanta fakta som motsade mina sub-

stantiella föreställningar grundade i den erfarenhet jag hade när jag startade. De nya vetenskap-

liga föreställningarna grundade sedan mitt fortsatta arbete. Det är viktigt att redan nu påpeka att 

denna uppsats berör ofrivilligt barnlösa kvinnor som lever i en heterosexuell parrelation (sambo 

eller gift sedan minst två år). Jag kommer förklara nedan varför jag valt att göra denna avgräns-

ning.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att se hur utanförskap och stigmatisering skapas och tar sig uttryck hos ofrivilligt barn-

lösa kvinnor. 

De frågeställningar jag vill ha svar på är: 

 Vilka delar i intervjupersonernas svar indikerar på ett utanförskap och ett stigma?  

 Vem skapar stigmatiseringen och utanförskapet och hur går det till?  

Litteraturöversikt 

Varför just kvinnor? 
Kvinnan har ofta mer att förlora på att vara barnlös än mannen enligt Lorber och Bandlamundis 

undersökning från 1993. Kvinnan har åldern mot sig och har en starkare social ”föräldraroll” 

att leva upp till än vad mannen har. En man utan barn kan ses med positiva ögon, exempelvis 

att han har en lyckad karriär och att han ändå åstadkommit något med sitt liv, till skillnad från 

kvinnan som bara är egocentrisk om hon satsar på karriären och väljer bort barn (Lorber och 

Bandlamundi, 1993). Det finns en hög förväntning på kvinnan att hon ska anta rollen som 

mamma när hon vuxit upp, vilket är särskilt tydligt när hon lever i en stadig parrelation. Om en 

kvinna var barnlös för 40 år sedan, blev hon ofta märkt av samhället som antingen självisk eller 

desperat beroende på ifall hon var frivilligt eller ofrivilligt barnlös. Däremot har förväntning-

arna förändrats över tid. Det är inte lika skamfullt idag att inte kunna eller vilja få barn som det 

var för 40 år sedan, mycket tack vare feminismen, men det råder fortfarande en bild av att en 

kvinna utan barn antingen är förkrossad över just detta, eller att hon valt bort barn och därför är 

en självisk och kall karriärkvinna (Letherby, 2002). 

Välfärdsstatens främjande av kärnfamilj-normen och familjereproduktionen 
Välfärdsstaten har i Sverige haft stor betydelse för hur vi väljer att bilda familj. I form av lagar 

och regler kan staten påverka trender inom familjebildningen och även påverka vad som ses 

som normalt. Ett exempel på detta är sambolagen som genomfördes 1987, vilket skickade sig-

naler om att det var accepterat att bo ihop utan att gifta sig. Trots mindre förändringar är den 

vanligaste familjeformen mamma, pappa och barn (Nilsson, 2010). Den svenska staten är väl-

digt familje- och barnvänlig. Den skickar tydliga signaler till folket om att vi ska reproducera 

oss: vi får barnbidrag, föräldraledighet, förskola och alla Sveriges landsting betalar minst ett 

och oftast tre provrörsbefruktningsförsök för ofrivilligt barnlösa (Plantin 2007). När vi pratar 

om familj, syftar det oftast på kärnfamiljen; mamma, pappa och barn, trots att denna familje-

konstellation inte är lika vanlig som den var i mitten på 1900-talet (Bäck-Wiklund & Bergsten 
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1997). Idag är det vanligare med så kallade nätverksfamiljer, med olika konstellationer av 

vuxna, dock oftast med ett eller flera barn med i bilden (Bergman, Eriksson & Klinth 2011).  

Det finns en debatt i politiken gällande barnalstring som Elljung och Johnsson (2013) tar upp i 

sitt kandidatarbete. Där framgår det tydligt att de flesta politiker anser att barnalstring är något 

eftersträvansvärt och normalt då de ofta uttrycker att barn är en mänsklig rättighet.  

I en undersökning om svenskars inställning till barnafödande som SCB gjorde 2009, visade det 

att de allra flesta som var barnlösa ville ha barn i framtiden, och den vanligaste orsaken till att 

man inte hade fått barn var att det fanns annat man ville göra innan. Det vanligaste var att man 

ville ha två barn. Bland de över 30 år som fått barn, hade ungefär en tredjedel använt något 

hjälpmedel för att bli gravida, och 10 procent av dessa hade gjort provrörsbefruktning. Totalt 

av alla de barn som föds i Sverige, är tre procent via provrörsbefruktning. SCB (2009) jämför 

med en undersökning från 2000 och konstaterar att fruktsamheten inte har minskat, utan är 

ungefär likadan som då, trots lågkonjunktur. Uppgifter från SCBs befolkningsregister (2009) 

visar att 20 procent av kvinnorna 34-40 år och 25 procent av männen i åldrarna 36-44 år ännu 

inte har fått barn. SCB konstaterar att tvåbarnsnormen inte verkar minska och att två barn även 

i fortsättningen kommer vara det vanligaste hos svenska familjer (SCB, 2009:2). I SCBs (2011) 

undersökning om olika generationers barnafödande från 1930-2011 visar de att kvinnors barna-

födande i fråga om barn kontra inte barn, inte har minskat under denna period, däremot är det 

vanligare med två barn än med fyra som var vanligare 1880. Detta antal sjönk stadigt fram tills 

1930/40-talet när Gunnar och Alva Myrdal fick igenom en rad sanktioner för att förbättra den 

ekonomiska situationen och tryggheten för folk så att de skulle kunna föda fler barn. I samtid 

med detta kom 40-talets babyboom, och sedan dess har det mer eller mindre legat stabilt på två 

barn per familj. Åldern vid första barnets födelse har höjts från 24 år på 40-talet till 29 år 2011. 

Mycket tyder på att fortsatt senareläggning kommer att få konsekvenser på antalet barn som 

föds, men det är inte fler barnlösa 2011 än det var 1940 (SCB 2011:3). I november 2013 släppte 

SCB ett pressmeddelande med siffror från Nordisk årsbok som gäller alla de nordiska länderna. 

Där visar siffrorna på en rejält högre ålder på barnafödande, nu föds de flesta barnen mellan 

åldrarna 30-34 år, och det är fler barn som föds i åldrarna 40-44 än vad det gör i åldrarna 15-19 

(SCB, 2013).  

Omgivningens syn på barnlöshet 
Koropeckyj-Cox och Pendell gjorde 2007 en studie som visar amerikaners attityder kring barn-

löshet. Den första studien (från 1987-1988) hade en fråga som löd; ”-Är det bättre än att ha barn 

än att vara barnlös?” På den frågan svarade 40.6% att de höll med, 37.0% var neutrala, och 
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22.4% höll inte med. Författarna reagerade här på den stora andelen neutrala samt den stora 

andelen som inte höll med. Med tanke på att studien gjordes på 80-talet, samt att frågan är 

formulerad på ett sätt som tvingar respondenten att på ett tydligt sätt lägga ett värde om ”rätt 

och fel” gällande reproduktion i sitt svar, är det enligt författarna en förvånansvärt stor andel 

som går emot den allmänt vedertagna föreställningen om normen i samhället. I den andra stu-

dien (1992-1994) ställdes ett påstående som löd ” – En man/kvinna kan ha ett meningsfullt liv 

utan barn” Där svarade 13.7% att de inte höll med, 43.5% var neutrala och 42.9% att de höll 

med. Koropeckyj-Cox och Pendell menar att de som svarar neutralt på frågan visar att de inte 

anser att livet blir meningslöst utan barn, och räknar därför dessa till de som är positivt inställda 

(Koropeckyj-Cox och Pendell, 2007 s. 1076). De menar att de som svarat positivt visar en ac-

ceptans och de som svarat neutralt visar en tolerans. Det blir alltså mer än 86 % som ansåg att 

barnlösa inte nödvändigtvis får ett meningslöst liv. Författarnas slutsats från studien är att det 

finns en hög tolerans i samhället gentemot barnlöshet, men att denna tolerans inte gått hela 

vägen till en accepterad del i familjenormen (Koropeckyj-Cox och Pendell, 2007).  

Koropeckyj-Cox, Romano och Moras gjorde 2007 en uppföljning till resultaten från undersök-

ningen beskriven ovan. Resultatet från denna studie visar tvärtemot vad forskarna trodde, att 

studenterna som undersökts knappt visade några negativa attityder gentemot ofrivilligt eller 

frivilligt barnlösa, även om det gällande frivilligt barnlösa var något mer negativ attityd. Forsk-

ningen visar även att frivilligt barnlösa sågs som mindre kärleksfulla, hängivna, och emotionellt 

mogna, men också lyckligare och mindre ensamma än ofrivilligt barnlösa. Ofrivilligt barnlösa 

sågs som emotionellt ömtåliga (speciellt kvinnorna) men respondenterna hade en positiv syn på 

deras förhållanden, (speciellt männen som sågs som varma och stöttande) och deras individuella 

”driv”. Studien visar även att de flesta respondenterna såg barnlösheten som något som kvinnan 

i förhållandet ”bestämde” över, snarare än mannen. Den visar även att ofrivilligt barnlösa kvin-

nor uppfattas ha stora problem med emotionellt lidande, medan ofrivilligt barnlösa män inte 

uppfattas ha dessa problem (Koropeckyj-Cox et al., 2007).  

Ofrivilligt barnlösas syn på barnlöshet 
Charlene E. Miall skriver i sin undersökning från 1986 att det finns två traditionellt accepterade 

fertilitetsnormer i Nordamerika och Canada; alla gifta par bör reproducera sig och alla gifta par 

bör vilja reproducera sig. Hennes utgångspunkt i studien är att kulturella normer och värden är 

så uppmuntrande gentemot reproduktion och föräldraskap när det gäller gifta par, att barnlösa 

potentiellt skulle kunna bli stigmatiserade, vilket i sin tur skulle kunna påverka deras identiteter 

”som ett gift par”. Miall (1986) menar att kvinnor i synnerhet blir negativt påverkade av att vara 
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barnlösa. Det finns enligt henne en social och kulturell bild som hela tiden florerar i samhället 

om hur viktigt det är för den kvinnliga ”rollen” att bli mamma. Hon medger dock att även om 

den sociala kontexten visar indikationer på att kvinnliga ofrivilligt barnlösa är stigmatiserade, 

så finns ingen empirisk forskning som visar att det är så. Resultatet av Mialls undersökning av 

ofrivilligt barnlösa kvinnor blev att nästan alla såg barnlöshet som något negativt. Att det re-

presenterar ett slags nederlag eller ett bevis på att man inte fungerar som man ska. De kände 

även att om de var öppna med sina problem att få barn, så skulle andra människor se dem med 

nya ögon, på ett mycket negativt sätt. Därför var de flesta respondenterna inte öppna med sina 

problem, utan höll dem för sig själva och försökte exempelvis gå på kontroller och så vidare i 

smyg. Mialls (1986) kvinnor berättar att de upplevde barnlöshet som ett negativt attribut, men 

när de berättade om sin ofrivilliga barnlöshet för omgivningen så lättade känslan av stigmatise-

ring och mildrade den negativa känslan av att vara ofrivilligt barnlös. I relation till andra ofri-

villigt barnlösa kände respondenterna en värme, öppenhet och förståelse som bara kunde finnas 

dem emellan. Författaren drar slutsatsen att de ofrivilligt barnlösa kvinnorna anser barnlöshet 

som något nästan skamligt och att de därför smyger med det inför omgivningen, säkra på att 

omgivningen skulle döma dem om de fick veta något. För att slippa känna sig malplacerade 

kunde många av kvinnorna undvika vissa personer och situationer som exempelvis babysho-

wers och gravida, även om de inte var offentliga med sin ofrivilliga barnlöshet. Författaren 

diskuterar förklaringar till beteendet och tankarna med hjälp av self-labeling. Med det menar 

hon att kvinnorna själva märker sig med ett stigma som de upplever finns. De vet i själva verket 

inte hur omgivningen hade reagerat eftersom de inte gått ut med hemligheten offentligt. Self-

labeling sker alltså när de tror att omgivningen hade ansett dem som bärare av ett negativt at-

tribut. Författaren tror att intervjupersonernas self-labeling grundar sig i de tecken som sam-

hället skickar ut dagligen angående vad som är normalt och inte, och att de bygger sina före-

ställningar utifrån det (Miall, 1986).  

Loftus och Andriot (2012) visar i sin undersökning med 40 infertila kvinnor hur viktig kvin-

norna tycker att reproduktionsförmågan är för att kunna identifiera sig som ”kvinna”. De vill 

veta hur dessa kvinnors identiteter påverkas av barnlösheten och hur de handskas med det fak-

tum att deras liv inte blev som de tänkt sig. Resultaten visar att dessa kvinnors identiteter blir 

påverkade negativt av barnlösheten då de inte får en möjlighet att se sig själva som normala 

kvinnliga vuxna. Att få barn upplevdes av dessa kvinnor som en väldigt viktig del i att bli vuxen. 

Barnlösheten påverkade även kvinnornas relation med andra på ett negativt sätt då de kände sig 

stigmatiserade och utanför. Kvinnorna kunde heller inte se infertiliteten som något som hörde 
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till deras fysiska kroppar, utan förknippade den istället med hela sin självbild, sin identitet. 

Luftus och Andriot menar även att man redan som liten flicka börjar socialiseras in i rollen som 

blivande mamma. De beskriver hur nästan alla av deras intervjupersoner alltid tagit för givet att 

de ska bli mammor en dag. Vissa av intervjupersonerna beskriver dock hur samhället troligen 

fått dem att längta efter barn. Att vissa inte kände sig som ”mamma-material”, men att de borde 

försöka få barn eftersom det är det man gör i en vuxen parrelation. Alla kvinnorna i undersök-

ningen jämförde ofta sig själva med andra kvinnor, och då sådana som hade barn. (Loftus & 

Andriot, 2012). 

Daniluk (1996) gjorde 37 djupintervjuer med kvinnor som gett upp hoppet om att kunna få 

biologiska barn. Hon kunde med hjälp av dessa se tematiska mönster i kvinnornas berättelser 

och två av dessa mönster var djupgående känsla av förlust och sorg, samt känsla av marginali-

sering och avund. Kvinnorna beskrev hur de isolerade sig och att de ofta undvek att sätta sig i 

situationer och sammanhang där de riskerade att träffa barn, bebisar eller gravida. De beskrev 

även hur de kände sig marginaliserade och utanför den gemenskap som par som fått barn har 

med varandra då de inte kan dela dessa pars erfarenheter. Även en stark känsla av avundsjuka 

uppstod gentemot de par som fått barn och även detta försvårade relationerna med dessa män-

niskor. Kvinnorna i Daniluks (1996) studie framhäver att stöd från omgivningen, då i första 

hand vänner, partner och familj är väldigt viktigt för dem.   

Sammanfattning litteraturöversikt 

Ovan forskning är indikerar att samhället i form av politik, vissa typer av media och ekonomiska 

prioriteringar skickar ut signaler om att barnalstring är något eftersträvansvärt. Den indikerar 

även att omgivningen i form av människor, och då framförallt unga, inte ser (andras) barnlöshet 

som ett problem. Dock måste det skiljas på frivillig och ofrivillig barnlöshet då forskningen 

visar att det är själva valet som bildar den negativa synen på barnlösa. Väljer man bort barn går 

man mot normen och ses med mer negativ blick. Vill man ha barn, men inte kan, så ses man 

med positiv blick och får omgivningens sympatier. Jag tolkar utöver detta forskningen som att 

vi inte gärna dömer andra när det gäller barnalstring, att var och en bör sköta sitt och att ofri-

villigt barnlösa bör stöttas då vi ser dem som ömtåliga. Däremot vill de flesta gärna ha barn 

själva, alternativt att det är en icke-fråga. Vi kan även se att ofrivilligt barnlösa är potentiellt 

stigmatiserade och att det finns spänningar i relationerna med omgivningen angående barnlös-

heten.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Introduktion och motivering 
Jag har i min undersökning utgått ifrån empirin, därför har både frågeställningar och teori 

valts och formulerats efter att empirin blev insamlad. Anledningen till detta var att jag ville 

undersöka de aspekter av mitt fall som inte ingick i den beskrivning av kategorin som jag an-

nars hade börjat med. För att inte famla i blindo hade jag mina substantiella föreställningar 

och min förstahandskunskap (Becker, 2008). Eftersom min empiri visade på konstigheter dels 

när det gällde relationerna och kommunikationen mellan de ofrivilligt barnlösa kvinnorna och 

deras omgivning, och dels intervjupersonernas uttalade uppfattning om sig själva som just ut-

anförstående och stigmatiserade, var det ett naturligt och enkelt val att dyka djupare ner i 

Goffmans (2011) teori om Stigma och Beckers (2006) teori om Utanförskap för att försöka 

förklara och förstå dessa konstigheter. Jag är medveten om att det finns ytterligare teoretiker 

som avhandlar liknande teorier, men Goffmans och Beckers forskning har varit ständigt åter-

kommande under min utbildning, och därför hade jag förkunskaper som gjorde att jag anade 

att de skulle passa väldigt väl in i de analytiska tankar som jag ville gräva vidare i. När jag 

analyserat empirin med hjälp av dessa två teorier, valde jag att lyfta in just stigma och utan-

förskap i mina frågeställningar och mitt syfte då det är dessa definitioner som belyser empirin 

(Becker 2008).  

Utanför 
Becker (2006) skriver att ”den utanförstående” är en sådan som avviker från gruppregler. Han 

baserar sin teori om utanförskap på att människor handlar utifrån sin uppfattning av världen och 

vad som finns i den. Om en människa definierar en situation som verklig, så kommer den också 

bli det i sina konsekvenser. Han ställer den väldigt viktiga frågan om vem det är som definierar 

vissa aktiviteter på ett visst sätt, vem är det som definierar avvikaren och vilka följder får det? 

Han menar vidare att i en given situation är alla med och bidrar till det som händer och därför 

måste också alla aktiviteter bli föremål för sociologiskt forskning, inte bara ”de avvikande” utan 

även de som stämplar avvikarna. En bra forskare kan inte bara gå med på människors stämp-

lingar av avvikare, och hen kan heller inte grunda sin forskning på någons stämpling utan att 

problematisera den. Alla människor som handlar kollektivt gör upp om att vissa saker definieras 

som ”fel”, medan andra definieras som ”rätt”, och vanligtvis införs även olika sorters sanktioner 

för att se till att hindra människor från att göra det de anser som fel. Det betyder inte att de 

felaktiga aktiviteterna är brottsliga, det kan vara regler som bara gäller inom en viss grupp och 

som dessutom är inofficiella. Sådana regler ”som man bara vet” finns. Becker (2006) pratar 
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även om sociala grupper, och menar att dessa gör upp regler som de ibland försöker genom-

driva. Om en person bryter mot en regel som är etablerad, kan personen ses som ”en utanför-

stående”, en person som inte lever efter de regler som en grupp enats om, både formellt och 

informellt. Gruppreglerna hålls vid liv genom försök till vidmakthållande, och det finns stor 

variation på hur mycket avvikare man blir om man bryter reglerna. Vissa regelbrytare tycker 

inte heller att de dömts orättvist, utan håller med (Becker, 2006).  

Becker ägnar en del utrymme till att diskutera definitionen av avvikelse, och jag kommer i 

uppsatsen använda mig av den definition som Becker själv använder som grund i sin bok Ut-

anför. Han menar att avvikelse är en underlåtenhet att följa gruppregler, och att ”sociala grupper 

skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen” (Becker, 

2006, s.22).  

Dessa regler tillämpas sedan på specifika personer och dessa får då beteckningen utanförstå-

ende. Avvikelse är alltså inte något som har med en särskild handling att göra, utan en följd av 

de regler och sanktioner som andra tillämpar, ett avvikande beteende är alltså inte mer än vad 

människor anser det vara. Vissa människor kan även anses vara avvikare utan att de medvetet 

brutit mot någon regel, det kan vara en regel de inte visste fanns, avvikelse är alltså produkten 

av en transaktion mellan en grupp och personen som ses som avvikare. Vilket sorts beteende 

som är önskvärt i en viss situation är något som skiljer sig mellan olika grupper, därför råder 

det ofta oenighet. Det kan vara så att de som dömer och de som blir dömda inte alls är överens 

om vilket beteende som är önskvärt. Det kan också vara så att den som ses som avvikande inte 

varit med om att stifta reglerna, utan att de snarare blivit påtvingade. Becker menar att det 

egentligen räcker att konstatera att människor alltid påtvingar andra sina regler, samt tillämpar 

dem mer eller mindre mot andras vilja och samtycke (Becker 2006).  

Stigma 
Goffman (2011) förklarar att en stigmatiserad individ är någon som inte uppfyllt vissa förvänt-

ningar eller krav som ställts på denne. Ofta är man omedveten om dessa förväntningar eller 

krav tills det blir fråga om ifall de uppfylls eller inte. Om en person har en egenskap som skiljer 

hen från de övriga personerna i den kategori denne tillhör, och om denna egenskap dessutom är 

mindre önskvärd, kan hen reduceras till en märkt och utstött människa. Det innebär ett stigma 

att bli stämplad på det sättet, och det kan ses som en oförmåga, en oduglighet eller ett handi-

kapp. Stigma är alltså en benämning på en djupt misskrediterande egenskap, men för att förstå 

stigma och hur det fungerar är det inte egenskapen i sig man bör titta på, utan relationerna som 

uppstår, och handlar om den aktuella egenskapen.  
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En egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer kan verka som bekräftelse 

på den fulla grupptillhörigheten för en annan typ av individer. (Goffman, 2011, 

s.11).  

Ett stigma består av en relation mellan ett attribut och ett mönster, det vill säga stereotypi. 

Goffman (2011) talar även om självhat i sin bok, och menar att den stigmatiserade kan bygga 

upp en nedvärderande syn på sig själv, att det är något skamligt att ha en egenskap som den 

stigmatiserade har. Detta har att göra med ett erkännande, att den stigmatiserade själv anser att 

hen har ett attribut som är negativt och som hen vill rätta till. Vissa är villiga att gå väldigt långt 

och utstå mycket smärta för att rätta till sitt ”fel”, men när och om det väl blir tillrättat, blir inte 

personen automatiskt ”normal”, utan blir snarare ”en före detta stigmatiserad”. Det kan även 

vara så att en stigmatiserad person använder sitt stigma för att få ”sekundära vinster”. Då kan 

det till och med bli så att prövningarna personen fått utså blir till något positivt och bra. Det är 

vanligt att en stigmatiserad person känner sig osäker på hur hen kommer att bemötas av omgiv-

ningen när den får reda på ett dolt stigma, och när de väl berättat för omgivningen kan de känna, 

oavsett hur omgivningen beter sig, att de under den vänliga fasaden ser ner på personen på 

grund av hens attribut. Omgivningen kan även känna att den stigmatiserade läser in fel signaler, 

oavsett hur de beter sig;  

… att interaktionen uteslutande eller nästan uteslutande kommer att gravitera just 

kring handikappet. Denna utveckling, framhåller mina uppgiftslämnare, är i regel 

åtföljd av de vanliga tecknen på obehag eller kitslighet: försiktiga hänsynstagan-

den, vardagsord som plötsligt blir tabu, de undvikande stirrande blickarna, den 

konstlade glättigheten, den tvångsmässiga pratsamheten, den förlägna högtidlig-

heten (Goffman, 2011, s.27).  

Bland andra människor som bär samma stigma som personen i fråga kan hen känna sig trygg 

och avslappnad. De andra kan ge personen råd om hur man klarar av sitt stigma, ge stöttning 

och förståelse. Det finns grupper med stigmatiserade som är mer eller mindre organiserade och 

officiella, som exempelvis AA. De flesta som faller inom en viss stigmakategori talar väl om 

andra i samma situation som de själva, och de använder gärna termer som "vi” eller ”vårt folk”. 

En person som får ett stigma senare i livet har ofta en uppfattning från första början om hur det 

skulle vara att ha ett visst stigma, och även en bild av hur samhället ser på personer med ett 

visst stigma. När personen sedan får veta att hen själv har detta stigma, får hen lära sig, både 

från andra med samma stigma, och genom sin egen uppfattning och så småningom erfarenheter, 

vilka konsekvenser detta medför i sociala sammanhang. En stigmatiserad persons närmaste 

krets kan ibland gå långt för att se till att den som bär stigmat mår bra och känner sig normal. 
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Ofta är det så att den närmaste omgivningen är mer öppna för personens ”olikhet” än vad hen 

är själv (Goffman, 2011). 

Metod  
 

Intervjupersoner 
Detta är en kvalitativ undersökning, det vill säga jag har valt att se verkligheten som en indivi-

duell, social och kulturell konstruktion. Jag finner det alltså inte relevant att i just denna uppsats 

”mäta” en mer eller mindre given verklighet, utan behöver för att svara på mina frågor studera 

hur människan tolkar och uppfattar den omgivande verkligheten. Mitt intresse i denna uppsats 

ligger i att se hur ofrivilligt barnlösa kvinnor upplever, tolkar och strukturerar en omgivande 

verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter och framför allt i relation till 

andra människor. Därför är den kvalitativa ansatsen given i detta sammanhang (Backman, 

2008).  

Mina intervjupersoner består av sex stycken kvinnor som samtliga lever i heterosexuella parre-

lationer. Anledningen till detta har delvis gåtts igenom under rubriken -Varför just kvinnor? där 

jag beskriver att kvinnor utsätts för en högre förväntning när det gäller reproduktion än vad män 

gör (Lorber och Bandlamundi, 1993). Anledningen till att jag valt att endast belysa heterosex-

uella kvinnor i parrelationer är för att familje-normen och föreställningen om kärnfamiljen är 

väldigt stark hos heterosexuella par (Nilsson, 2010). Jag har inte läst någon forskning för att se 

hur det ser ut för homosexuella när det gäller förväntningar på barnalstring, utan nöjde mig med 

att veta att heterosexuella par förväntas vilja ha barn. Jag var trots allt tvungen att göra en av-

gränsning på grund av tidsbrist. Mina intervjupersoner har alla barn idag, och alla har minst ett 

barn från provrörsbefruktning. De är alla svenska medborgare och har ingen invandrarbakgrund 

från de senaste två generationerna. En av dem är arbetslös, en studerar, en är butiksanställd, en 

arbetar som socionom, en är lärare och en är tjänsteman.  

 Person 1 – Fiktivt namn; Kerstin – 28 år, Stockholm, ett barn via provrör. Telefoninter-

vju genomförd. 

 Person 2 – Fiktivt namn; Lisa – 29 år, Malmö, två barn varav ett via provrör. Telefonin-

tervju genomförd.  

 Person 3 – Fiktivt namn; Sally – 40 år, Kronoberg, två barn varav ett via provrör. En-

skild intervju genomförd.  
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 Person 4 – Fiktivt namn; Minna – 40 år, Malmö, ett barn via provrör och två bonusbarn. 

Gruppintervju genomförd.  

 Person 5 – Fiktivt namn; Jannika – 40 år, Malmö, ett barn via provrör och två bonusbarn. 

Gruppintervju genomförd.  

 Person 6 – Fiktivt namn; Maria – 35 år, Malmö, ett barn via provrör. Gruppintervju 

genomförd.  

Urvalet av försökspersoner skedde via bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Jag känner alla 

intervjupersonerna utom två vagt, och via mina egna erfarenheter som ofrivilligt barnlös. De 

två personerna jag inte kände sedan innan fick jag tag på via snöbollseffekten. Anledningen till 

att jag gjorde mina urval på detta sätt var främst på grund av svårigheterna att finna intervju-

personer. Eftersom min relation med intervjupersonerna endast berört ofrivillig barnlöshet och 

endast på vag nivå, borde det inte vinklat eller stört deras svar, även om man måste vara med-

veten om att det kan ha varit så. Alla intervjuer har varit och är helt anonyma. Anonymiteten 

garanteras via fiktiva namn och förvaring av transkribering och inspelning på ett säkert sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002 och Patel och Davidson, 2003).  

Material och instrument 
Jag valde att göra intervjuer på grund av att jag ville ha en låg grad av standardisering. Jag ville 

ge intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord eftersom frågorna var av den sort som 

berörde känslor, tankar och upplevelser. Jag valde semistrukturerad intervjuguide för att ytter-

ligare öppna upp för att improvisera utifrån vilken intervjuperson jag intervjuade och hur gärna 

och hur öppet denna valde att svara. Jag ville alltså även ha en relativt låg strukturering. För att 

inte missa att ställa någon viktig fråga hade jag sedan innan gjort upp en intervjuguide med 

frågor som grundats i min förstahandskunskap, tidigare forskning i ämnet och de vaga hypote-

ser jag hade kring utanförskap och stigmatisering. Denna intervjuguide följdes dock inte till 

punkt och pricka då jag ville ge intervjupersonerna utrymme. Eftersom jag omöjligt hade kun-

nat formulera svarsalternativ för mina respondenter, då jag sökte efter deras upplevelser, var 

jag tvungen att använda mig av ett induktivt arbetssätt där intervjuer utan några förinställda 

”sanna” svar på en fråga krävdes. Jag använde mig av samma intervjuguide till alla intervjuerna. 

Jag har efter intervjupersonernas godkännande spelat in intervjuerna på min mobiltelefon. De 

intervjuer som gjorts via telefon har jag använt en applikation som gör att man kan spela in 

samtal. Även detta efter intervjupersonernas godkännande. Intervjuguiden finns som bilaga 

(Patel och Davidson, 2003).  
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Procedur 
En av intervjuerna gjordes enskilt ansikte mot ansikte. Vi befann oss hemma hos henne. En 

intervju var en gruppintervju. Tre av intervjupersonerna närvarade. Två av intervjuerna gjordes 

via telefon. Intervjuerna tog mellan 40 minuter och 90 minuter, och var alla avslappnade. Alla 

intervjuerna förutom en blev dock avbrutna vid ett eller flera tillfällen på grund av störningar 

så som hantverkare, amning och blöjbyten. Jag gjorde mitt bästa för att visa för intervjuperso-

nerna att vi inte hade någon brådska och försökte visa mig avslappnad för att de skulle kunna 

koncentrera sig och tänka efter ordentligt. Alla intervjupersonerna visste när de tackade ja att 

jag själv har varit ofrivilligt barnlös.  

Analys av material 
Alla intervjuer blev inspelade och transkriberade noggrant, för att sedan tematiseras. Tematise-

ringen innebar att jag sorterade in citat under mina frågeställningar, samt några ytterligare ru-

briker som kan läsas i empirin. Detta var grunden för min analys och genom detta kunde jag se 

mönster i svaren. Jag skrev även ut min empiri för sig, min tidigare forskning för sig, och mina 

teoretiska utgångspunkter för sig, och jämförde sedan dessa för att se var jag kunde hitta stöd 

för de teman och likheter mellan intervjupersonernas svar som jag funnit i empirin. Ur detta 

utvecklades sedan min analys.  

Evaluering och replikation 
Tillförlitligheteten i min undersökning är god eftersom mina övergripande empiriska resultat är 

väldigt lika på alla intervjuerna. Jag kan även se stora likheter från annan forskning (se littera-

turöversikten) där ofrivilligt barnlösa kvinnor har blivit intervjuade om sina upplevelser. Detta 

torde innebära att de flesta ofrivilligt barnlösa kvinnor har upplevt exempelvis avund, känslig-

het mot kommentarer från omgivningen etcetera även om det självklart finns enskilda avvikel-

ser. Eftersom jag har beskrivit noggrant hur jag gått tillväga när jag genomfört min forskning 

och mina intervjuer, kan en annan forskare upprepa samma typ av undersökning och borde 

därigenom få fram liknade övergripande resultat som jag. Jag anser att min undersökning mäter 

det jag avsett, nämligen hur utanförskap och stigmatisering skapas och tar sig uttryck hos ofri-

villigt barnlösa kvinnor. Jag anser inte min förstahandskunskap om ämnet som något som på-

verkat negativt. Det gav mig en möjlighet att gå in i uppsatsen med viss vägledning och en rad 

hypoteser som kunde prövas, och när jag sedan fann forskning som ifrågasatte hela min upple-

velse och erfarenhet som ofrivilligt barnlös, hade jag inga problem att öppna mig för detta. Jag 

tycker själv att jag har kunnat hålla forskningen på en professionell nivå och har inte blivit 

påverkad av mina substantiella föreställningar. Jag har även varit noga med att låta utomstående 
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läsa och kommentera det jag skrivit, för att undvika att applicera mina substantiella föreställ-

ningar i arbetet eller att låta mina känslor kring ämnet och intervjupersonerna ta över det veten-

skapliga förhållningssättet. 

Etiska hänsynstaganden 
Jag informerade mina intervjupersoner om forskningens syfte, och även om att jag med deras 

samtycke spelade in intervjuerna, för att sedan transkribera dem. De fick även veta att både 

inspelningen och transkriberingen kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. De 

fick veta att det var helt frivilligt att vara med och att de när som helst kan välja att avbryta 

medverkan utan några repressalier och att informationen jag samlat in endast kommer att an-

vändas till uppsatsen. Jag berättade även för dem som deltog att jag själv har förstahandskun-

skap om ämnet, då de möjligtvis kände sig mer trygga i att min avsikt var god. Framförallt fick 

de veta att alla uppgifter de lämnat som kan knytas till deras person eller som på annat sätt kan 

kopplas till dem, stannar hos mig. Jag har berättat att jag kommer att anpassa arbetet så att inget 

skall kunna identifiera dem och berättat var de kan hitta det färdiga arbetet sedan (DIVA).  

Jag samlade deras samtycke innan jag gick vidare. Jag har inte valt eller använt mig av inter-

vjupersoner där det föreligger någon typ av beroendeförhållande och jag har inte försökt på-

verka eller satt någon press på intervjupersonerna.  

Jag förvarar mina texter, mina transkriberingar och allt som rör intervjuerna eller intervjuper-

sonerna så att ingen utomstående kan ha tillgång till dem. Inte ens min familj (jag har lösenord 

på min dator som ingen annan kan). Jag har även tystnadsplikt och får inte tala om känslig 

information eller nämna saker som kan identifiera intervjupersonerna för någon. Jag har namn-

satt vilket län/vilken stad intervjupersonerna tillhörde, och även ålder, relationsstatus och antal 

barn (om några). All annan information har antingen tagits bort eller bytt namn.  

De uppgifter jag samlat in kommer endast att användas till just denna uppsats. Jag ska inte spara 

dem till eventuella framtida uppsatser, inte heller ge dem till någon annan. Jag har att erbjudit 

intervjupersonerna att läsa uppsatsen innan den lämnas in för att se ifall de har några etiska 

synpunkter eller känner att något inte känns bra för dem. Dock inte sagt att jag kommer att följa 

intervjupersonernas önskan, men jag kommer väga denna gentemot de resultat jag fått (Ve-

teskapsrådet, 2002).  

Utvärdering av metod 
Det jag hade önskat annorlunda gällande urval är att jag velat ha en större bredd. Eftersom jag 

fann det svårt att hitta intervjupersoner så blev de färre än jag hade önskat. Jag är nöjd med 
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åldersskillnaderna, den geografiska bredden (hade dock även velat ha en intervjuperson från en 

småstad) och bredden på socioekonomisk status och sysselsättning, men jag tror att min under-

sökning hade blivit ännu bättre ifall jag även haft intervjupersoner som ännu inte lyckats bli 

gravida, som fortfarande var ”mitt inne i det”. Jag är medveten om risken att intervjupersonerna 

i denna undersökning har glömt eller utelämnat vissa viktiga aspekter eftersom de alla har fått 

barn och lagt det gamla bakom sig i högre eller lägre grad. Att alla är homogena när det gäller 

etnicitet kan ha gjort att jag missat viktiga aspekter av problemet, detta måste alltså tas i beakt-

ning under läsning av resultat och diskussion (Becker 2008).  

En annan sak som är viktig att ta upp är sättet intervjuerna genomfördes på. Jag fick av be-

kvämlighetsskäl och ekonomiska skäl göra telefonintervjuer med två personer. Jag tror inte att 

detta påverkade svaren, då de inte skiljde nämnvärt från övriga intervjuer, men det kan ju vara 

så. Jag missade genom detta intervjupersonernas kroppsspråk och minspel som i sig hade kun-

nat säga mig något. Utöver dessa två telefonintervjuer var det en gruppintervju med tre inter-

vjupersoner, samt en enskild intervju. Jag är glad över att jag inte följde intervjuguiden till 

punkt och pricka, och att jag lade till frågor under samtalen. Tack vare detta fick jag svar jag 

inte fått om jag bara hade följt intervjuguiden. Gruppintervjun ville jag först neka, för att istället 

intervjua en och en. Nu var detta inte möjligt eftersom intervjupersonerna absolut ville träffas i 

grupp. Jag tror att detta störde fokusen till viss del, både för dem och för mig då det blev lite 

stimmigt och skojfriskt emellanåt. Fördelen med den personliga intervjun, och därmed också 

nackdelen med gruppintervjun, är att den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera till 

skillnad från om det är fler personer inblandade. Vid en personlig intervju är det bara en persons 

idéer som man ska sätta sig in i och utforska, plus att arbetet vid transkriberingen blir enklare 

då det bara är två personers röster som hörs på inspelningen. Jag löste dock detta ganska bra då 

jag transkriberade direkt efter gruppintervjun och mindes därför vem som sade vad. Under tran-

skriberingen kodade jag de olika intervjudeltagarnas svar med olika färger. Å andra sidan är 

gruppintervjuer bra på det sättet att de inte begränsar det antal synpunkter och åsikter som tas 

upp. Jag kunde också få in fler informanter på kortare tid och breddade därmed mitt urval. Utan 

gruppintervjun hade jag kanske inte haft tid till lika många intervjupersoner. I och med ökat 

antal respondenter så ökar även representativiteten och bredden på erfarenheter och åsikter. 

Dessutom medverkade intervjupersonerna i detta sammanhang som gruppdeltagare, det vill 

säga diskussionen som fördes blev en gruppdiskussion där de kunde fylla i åt varandra, humma 

gillande åt någons svar, skratta igenkännande åt något och minnas tillbaka tillsammans på sina 

erfarenheter och jämföra dessa. Med andra ord kan just gruppintervjun varit väldigt belysande 
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i det sammanhanget än om man jämför med enskilda intervjuer. Om någon svarade något, re-

flekterade de andra respondenterna över sin egen erfarenhet, jämförde den med svaret som getts 

och uttryckte enighet eller oenighet. Alla visste att jag själv tidigare har varit ofrivilligt barnlös, 

och detta verkade göra alla mer måna om att prata med mig. En uttryckte att det var skönt att 

slippa förklara alla begrepp och termer, att det var skönt att prata med en som var ”invigd” 

(Denscombe, 2010).  

Resultat 
Anledningen till att jag delat upp empirin under de rubriker som kan läsas nedan är för att det 

är genom dessa som jag kategoriserade empirin. Jag har valt att ha med i stort sett hela mitt 

empiriska material för att visa upp en hög tillförlitlighet i min analys. Dessa tematiska rubri-

ker ökar även anknytningen till de teorier som används i analysen, och speciellt till Goffmans 

(2011) Stigma, där dessa teman återkommande tas upp i anknytning till stigmatisering och 

dess förklaringar. Även om jag i min analys har valt rubriker där det tydliggörs att jag svarar 

på mina frågeställningar och mitt syfte, vill jag alltså med nedan rubriker öka läsarens förför-

ståelse av vad som komma skall, genom att få se samma kategorisering som jag använt mig 

av.  

Intervjupersonernas kritik av omgivningens reaktioner och beteenden  
Någonting som intervjupersonerna tar upp är taktlösheten de upplever att omgivningen har. 

Alla intervjupersonerna har exempel på hur omgivningens kommentarer och beteende sårar och 

får dem att må dåligt. De tar upp kommentarer angående graviditeter som något som sårar, och 

mest ont gör det ifall någon (vad intervjupersonen tror) blir gravid väldigt snabbt och enkelt 

och sedan pratar om att de är gravida öppet. Maria tar upp när hennes svägerska berättar om sin 

graviditet och klagar över illamående direkt efter att Maria har haft ett utomkvedshavandeskap 

och fått göra en skrapning. Hon beskriver detta som taktlöst, att svägerskan är 30 år men beter 

sig som 5 år.  

Jannikas sambos vän säger till dem att de borde skaffa barn, för det är det mest fantastiska de 

(vännerna) gjort. Jannika tycker en sådan kommentar är ren idioti eftersom personen vet om att 

de försöker få barn. En annan sak som alla intervjupersonerna har tyckt varit jobbig, och fort-

farande tycker är jobbig i samband med kommentarer om eventuella syskon, är när folk har gett 

dem råd och tips på hur de kan underlätta för en graviditet. Den vanligaste kommentaren har 

handlat om att stress förmodligen försvårar en graviditet, eller om intervjupersonerna bara 

slappnar av så kanske det fungerar på ”naturlig väg”. En liknande kommentar är att kroppen 
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vet hur man gör när den har varit gravid en gång, så då går det säkert lättare till nästa gång. 

Dessa kommentarer har intervjupersonerna upplevt som jättejobbiga då de för dem indikerar 

att barnlösheten till viss del är självförvållad, att det är för att de stressar som de inte kan bli 

gravida. Maria har valt att hålla några försök hemliga på grund av liknande kommentarer. De 

reagerar även på omgivningens okunskap i relation till stress och hur den påverkar. Såhär ut-

trycker Kerstin det;  

… Det är alltid de här grejerna att; bara man slappnar av så funkar det, bara ni 

slutar tänka på det så funkar det, det känns ju piss när hon (svärmor) säger så, jag 

har ju brutit ihop otaliga gånger, inte där och då, utan det har jag tagit med mig 

och så har jag brutit ihop hemma igen och så har jag bara tok-grinat… Nä men 

hon (svärmor) har otaliga exempel på liksom hur hennes kompisar som inte kunde 

bli gravida och sen så adopterade de ett barn och sen plötsligt när de hade adop-

terat så ja men då funkade plötsligt hennes äggstockar och alltihopa och vips så 

ploppade det ut tre ungar liksom, jag blir liksom sur på hela den grejen att det inte 

går in … Samtidigt så känner jag... jag har tampats väldigt mycket med skuld-

känslor och grejer och samtidigt så känner jag mig dum att jag är med hennes son 

och att det är jag som inte kan ge henne de här plötsliga tusen barnen för att jag 

inte slappnar av ungefär i hennes ögon, när jag själv vet att så är det ju inte, men 

jag tampas med skuldkänslorna att det är just jag som hennes son har valt, för 

hennes son ska ju ha barn och så funkar det inte så liksom och säga det här med 

att slappna av, det är ju ungefär som att säga till en som har amputerat benet att 

bara du andas så kommer benet tillbaka. 

Även Sally nämner skuldkänslor när hon fick veta att den ofrivilliga barnlösheten berodde på 

att hon inte hade ägglossning kände hon sig ledsen eftersom det då stod klart att det var hennes 

”fel”.  

Lisa håller med angående kommentarerna om stress;  

”Jag vet inte hur många gånger jag talat om för mina kompisar att stress inte på-

verkar någonting och de tror ändå liksom… jag har en kompis som det tog ett år 

för att bli gravid nu, då trodde hon fortfarande in i det sista liksom att jo men det 

är nog för att jag är så stressad över det, man bara snark! Hur många gånger har 

jag sagt att det spelar ingen roll… efteråt fick man ju höra en massa att det skulle 

säkert gå av sig själv och det hör man ju talas om jätte ofta att de som har gjort 

IVF eller de som har adopterat, de får barn på naturligt sätt sen man bara... snark.” 

 

Lisa har även fått en kommentar som hon blev riktigt arg över. Det var när en vän till henne 

som blivit gravid snabbt, förklarar detta med att det förmodligen var för att de var så kompatibla. 

Detta tolkade Lisa som en direkt indikation på att vännen inte ansåg att hon och hennes man 
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var kompatibla och att det var därför det inte funkade. Lisa anser att vännen klantade sig rejält 

och hon förstår inte hur man kan säga så. Hon kan speciellt inte förstå hur en utbildad sjukskö-

terska kan säga något sådant.  

Sally berättar om ett tillfälle som gjorde henne väldigt upprörd, ledsen och arg. Hon och hennes 

man hade bjudit hem till middag på en högtid och detta var precis efter ett missfall som vän-

nerna dock inte visste något om. När vännerna anländer visar det sig att ett par är gravida. De 

säger inget om det, men Sally ser att hon är lite rund om magen, och hon hör sedan från håll att 

kvinnan berättar om ett ultraljud de gjort. Sally blir väldigt ledsen, arg och upprörd över detta. 

Hon anser att paret skulle ha ringt innan och berättat att de var gravida. Hon tycker beteendet 

är taktlöst och sårande och menar att paret borde ha vetat bättre då de själva har ofrivilligt 

barnlösa i släkten. Det blir en plats ledig jämte den gravida kvinnan vid matbordet, men Sally 

vill inte sitta där utan hoppas att någon annan tar platsen. Hon säger inte heller grattis för det 

känns för jobbigt. Efter denna händelse valde Sally och hennes man att inte fira midsommar 

med detta par som de brukar, för det kändes som att de gjort ett övertramp.  

 

”… varför kan de inte ringa och säga någonting och liksom hur… ska de sitta och 

berätta det här då, slänga upp det liksom när vi sitter med alla andra kompisar och 

bara slänga det i ansiktet på oss...” 

Sally berättar att hon har vänner som är frivilligt barnlösa, och att hon är väldigt noga med att 

visa för dem att hon respekterar deras beslut, och att hon inte anser att det är något konstigt eller 

dåligt. Hon menar att alla gör ju som de vill. Sally menar vidare att det inte är samma sak på 

jobbet, där kan hon inte kräva att kollegorna ska berätta det för henne först, och hon medger att 

hon inte kan kräva det av vänner heller, men att hon tycker att vännerna borde tänka steget 

längre än vad en kollega gör. Hon berättar även att vänner som fått barn har dragit sig undan av 

rädsla för att såra. Hon medger i nästa stund att hon inte vet ifall det är därför de dragit sig 

undan, att det kanske beror på att de fått fullt upp med barnet. Även Kerstin beskriver det som 

jobbigt med vänner som tassar på tå kring deras barnlöshet. Hon menar att det blir en liten 

spricka på grund av detta, hon förstår att de gör det för att inte såra, men hon menar att det sättet 

bara sårar ännu mer. Hon tar upp att vänner som pratar om att dom vill ha barn ofta flikar in att 

– Ja om vi nu kan få barn alltså. Kerstin ser detta som något negativt då vännerna har varit 

tydliga med att det är Kerstin och hennes mans problem som har gjort att de är nervösa över sin 

egen fertilitet. Kerstin känner att deras barnlöshet har förstört vännernas rosa bubbla, att de 

annars skulle ha trott att de skulle bli gravida på en gång. Hon berättar även om ett par som 
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försökt bli gravida i två månader och tog upp att de oroar sig för att de också skulle behöva 

IVF. Kerstin menar att sådana kommentarer många gånger slår lite bakut. 

Kerstin berättar att hon fått pikningar från sin mans släkt där de undrar om det inte är dags snart, 

att har hon ätit för många köttbullar eller om hon möjligtvis är gravid. När Kerstin och hennes 

man sedan berättar för släkten så blir de dock chockade över att de överhuvudtaget har försökt 

få barn.  

Att vara öppen eller inte, det praktiska och emotionella valet 
De flesta intervjupersonerna uttrycker att de känt ett praktiskt eller emotionellt behov att vara 

öppna mot de närmaste i sin omgivning, och Lisa berättar att hon från början inte kände att folk 

skulle få veta en sådan privat sak, att det skulle vara som att berätta för folk att man ligger med 

varandra. Men när andra försöket misslyckades kände de sig tvungna att berätta för de närmaste 

eftersom den psykiska påfrestningen blev för tung att bära, dessutom var Lisa tvungen att ta 

sprutor på speciella tider och därför kände de att de ville berätta att de gjorde IVF. Hon menar 

att det förutom det praktiska skälet även var viktigt för dem att omgivningen skulle stötta dem. 

Även de andra intervjupersonerna berättar att de varit öppna mot omgivningen för att det varit 

för tungt psykiskt att hålla det hemligt, eller för att de varit tvungna att berätta på jobbet exem-

pelvis, eftersom de var tvungna att ta ledigt.  

Lisa tror att många försöker vara öppna och berätta för omgivningen om sin barnlöshet bara för 

att normalisera det. Hon menar att ofrivillig barnlöshet är väldigt stigmatiserat (använder det 

ordet) och att man genom att vara öppen försöker att få bort den stämpeln.  

Att känna sig utanför, känna orättvisa och dra sig undan  
Maria berättar att hon inte ville träffa sin gravida svägerska och hennes man efter utomkveds-

havandeskapet eftersom hon tyckte att allting handlade om dem (svägerskan). De ville komma 

och hälsa på när hon hade kommit hem från sjukhuset, men Maria ville inte ha besök. Maria 

tyckte det kändes jobbigt på familjeträffar eftersom alla riktade uppmärksamheten mot det gra-

vida paret:  

... jag vet vi hade midsommarfest och allting handlade om dem och där satt jag 

och var jätteledsen. Ingen brydde sig, jag menar han åkte till sina föräldrar då när 

jag låg på sjukhuset (med utomkvedshavandeskapet) och då var de (svågern och 

svägerskan) där och de hade precis berättat att de skulle ha barn och allt handlade 

om dem, men ingen frågade hur han mådde... så hans familj har aldrig varit stöt-

tande i den situationen när det gäller att vi har varit barnlöshet och så, utan det har 

alltid varit mycket med de andra två, så det är ju mer vi som har kämpat. 
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Lisa berättar att hon och hennes sambo visste att ett kompis par höll på och försökte bli gravida 

och det tyckte hon var jättejobbigt. Hon tyckte det var väldigt orättvist eftersom hon själv och 

hennes kille hade försökt så länge utan att lyckas. När Lisas killes bästa kompis blev gravid 

med hans tjej blev Lisa helt knäckt. De hade då misslyckats med sitt första försök och detta 

kompis-par bodde inte tillsammans, detta tyckte Lisa var jättejobbigt och väldigt orättvist och 

nämner även här att de själva ju hade försökt så länge utan att lyckas, och så går det för vännerna 

som inte ens varit tillsammans mer än några månader. Kerstin tycker att den största orättvisan 

ligger i att inte ha fått välja;  

Jag blir ledsen, ledsen över att jag inte har kunnat välja som de kan och bara det 

här att kunna överraska med ett graviditetstest och säga hej jag är gravid på vilket 

ballt sätt som helst, att inte behöva tänka på att ahh jag har ägglossning nu, nu 

borde vi försöka... För mig har det varit väldigt mycket just enkelheten, alla andra 

har kunnat välja om de vill bli med barn eller inte vilket jag inte har, och sen att 

jag jättegärna ville ha barn det är ju inget snack om saken, det är ju åh liksom när 

man kommer in på dom här grejerna och man ser dom här blöjpaketen på Ica 

liksom då blir det just det här dom kan, jag kan inte… sen alla dom här grejerna 

man fått slängt i ansiktet, att ah men man vet inte vad kärlek är förens man har 

fått barn liksom och sådana grejer, det har man ju velat uppleva liksom jag vill 

också få se hur det är att få ha den där kärleken som alla pratar om och som man 

inte förstår.  

Kerstin berättar vidare att det är något hon skulle vilja banka in i folks huvuden, hur mycket de 

här småkommentarerna gör ont. Hon tycker att det räcker att se någon med barn eller möta 

någon som inte kan relatera till hennes barnlängtan för att hon ska känna sig utanför.  

Alla intervjupersonerna uttrycker att de tyckte att det var väldigt jobbigt att träffa gravida kol-

legor, gå ut i staden och se gravidmagar, barnvagnar och bebisar. Även att säga grattis till gra-

vida vänner är något som är väldigt jobbigt för många av intervjupersonerna. De tycker alla att 

man plötsligt ser gravidmagar överallt när man har börjat göra provrörsbefruktning, och några 

nämnde saker som att se blöjpaket på Ica, eller knäcka ett ägg vid bakning kunde få dem att må 

väldigt dåligt. Sally tyckte att saker hon brukade göra inte var lika roliga längre. Hon ville inte 

gå på bio, inte åka på resor och drog sig för att träffa vissa människor. Flera av intervjuperso-

nerna berättar om hur de isolerat sig till viss del, att de undvikit att träffa gravida och småbarns-

föräldrar och känt det väldigt jobbigt när de mött någon gravid som har berättat att de ska ha 

barn. Kerstin berättar; 
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Vi hade en grej förut att man kunde sitta på en parkbänk eller vad som helst och 

bara sitta och kolla på folk och sen så gjorde vi upp historier om dem och sen helt 

plötsligt i och med den här ofrivilliga barnlösheten så handlade alla människor 

om har dom barn eller inte... Jag var nog väldigt bitter, jag såg till att inte umgås 

med de människorna som var gravida och så för det... det funkade inte för jag var 

så jävla skitledsen. 

Lisa berättar att hon var som besatt när de var mitt uppe i IVF-processen. Hon tänkte på det 

varje dag och hade svårt att koncentrera sig på sina studier. Hon funderar vidare på ifall det kan 

ha att göra med att hon satt mycket vid datorn och inte tillät sig själv att tänka på något annat. 

Att hon påminde sig själv via internet.  

Gemenskapen med andra ofrivilligt barnlösa  
Kerstin och Sally menar att ofrivilligt barnlösa har ett sätt att se på livet som ingen annan förstår. 

Kerstin menar att exempelvis sättet att reagera på saker är lika för de som är ofrivilligt barnlösa. 

Hon tar upp hennes egen avsky mot mammasushi (som är sushi gjord för att gravida ska kunna 

äta) och menar att de andra ofrivilligt barnlösa var de enda som kunde förstå vad hon kände för 

det ordet. Hon menar vidare att ingen annan förstod på samma sätt som de andra ofrivilligt 

barnlösa, hos dem kunde hon ”kräkas ur sig allt” och de stöttade och peppade henne. Även 

språket menar hon är annorlunda för ofrivilligt barnlösa. Att förstå ord som ruvning exempelvis 

(ruvning innebär att ett befruktat ägg har satts in i livmodern och att man nu går och väntar på 

att få göra ett graviditetstest). Sally beskriver att ofrivilligt barnlösa förstår det här med sorge-

biten, att de vet hur man ska bete sig mot personen, att de kan sätta sig in och tänka till lite.  

Alla intervjupersonerna är överens om att omgivningen inte kan förstå hur det känns att vara 

ofrivilligt barnlös. Hälften av intervjupersonerna nämner att de har känt sig väldigt ensamma 

och att det kändes som att de var de enda som blivit drabbade. Det är främst de två yngsta 

intervjupersonerna som uttrycker detta med ensamhet, att deras barnlöshet är unik och att ingen 

annan drabbats. Det var via internet så som Familjeliv.se och olika bloggar som intervjuperso-

nerna fann att de inte var ensamma och att det till och med var ganska vanligt, även i deras 

ålder.  

Kerstin berättar;  

Fast mina kompisar runt omkring ville förstå och familjen ville förstå och var 

stöttande och peppande ibland, och ibland så fanns dom inte alls där tycker man, 

men även fast dom ville så kan man inte förstå förrän man är där, man fattar verk-

ligen inte som utomstående hur mycket man än vill för det är en sådan jäkla psy-

kisk grej. 
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Lisa berättar;  

Det finns en förståelse mellan de här människorna (andra ofrivilligt barnlösa) som 

inte finns bland ens vanliga kompisar, det finns inte en chans att någon männi-

ska... att en människa som inte har varit med om det här förstår någonting om det, 

också rent kunskapsmässigt tror jag, för att man kan så mycket om fertilitet... man 

kan ju nästan allt om fertilitet, en vanlig människa vet ju ingenting om fertilitet i 

jämförelse... en vanlig människa, en vanlig kompis kan komma med så jävla 

dumma grejer fortfarande alltså. 

 

Minna berättar om en grupp hon var med i på Familjeliv.se (http://www.familjeliv.se/) som hette 

40+. Hon träffade även dessa kvinnor i verkligheten en gång, men hon blev så deprimerad av 

att höra på deras berättelser att hon valde att inte träffa dom mer. Hon tror att deras berättelser 

bidrog till hennes tankar och oro om att något skulle gå fel med hennes graviditet och att IVF:en 

inte skulle fungera. Hon resonerade att om det inte hade fungerat för dem, varför skulle det göra 

det på henne? Hon berättar att vissa av kvinnorna var på sitt 10e eller 11e IVF-försök samt att 

de självmedicinerade, hade varit i Aten för utredningar och en av kvinnorna hade precis avslutat 

ett förhållande och letade nu efter spermier på internet. Minna skulle själv precis börja sin första 

behandling vid detta tillfälle och förstod inte alls alla medicinska termer som de andra använde 

sig av. Hon beskriver att denna grupp betedde sig lite som en sekt; 

”… var jag in en sån 40+ grupp jag tror jag var med i den en liten stund men jag 

gick ur, den ja de var helt vansinniga det blev som en sekt, jag passade inte in för 

jag var helt grön, vi skulle börja på vårat första försök så jag hade ingen aning om 

nånting med mediciner, jag visste inte vad de hette eller hur de påverkade mig 

och där satt de och snackade rena grekiskan för jag fattade ingenting... lite hie-

rarki... det var väl en tjej… kvinna som har gått in för det mycket mycket mer, de 

var nog inne på femton sexton försök, så hon har ju gjort en egen hemsida med 

en massa information om IVF, hon blev ju lite som en expert så de andra tydde ju 

sig till henne rätt mycket och frågade...” 

Även några av de andra intervjupersonerna har varit inne mycket på Familjeliv.se, men valt att 

gå ur på grund av att de blivit ledsna av att läsa om andras misslyckanden. Kerstin berättar att 

hon tyckte att folk drog ner varandra mer än vad dom peppade och att hon blev mer ”nojjig” av 

att läsa trådarna. Lisa menar att hon fått mycket stöd via Familjeliv.se och att hon fått vänner 

för livet där igenom. Eftersom hon inte hade andra vänner i sin omgivning som var ofrivilligt 

barnlösa, kände hon ett behov av att prata med ofrivilligt barnlösa via internet. Även Kerstin 

http://www.familjeliv.se/


22 
 

och Maria uttrycker att de haft ett behov och ett utbyte av att träffa och prata med andra ofrivil-

ligt barnlösa via internet och då främst via bloggar. Sally, Jannika och Minna har haft ofrivilligt 

barnlösa i sin närhet, så de har inte haft samma behov av internet. Lisa menar att kontakten med 

andra ofrivilligt barnlösa kvinnor rådde bot på känslan av ensamhet. Alla intervjupersonerna 

uttrycker att de känner en värme, förståelse och gemenskap gentemot andra ofrivilligt barnlösa. 

Att de förstår på ett sätt som andra inte kan och att det går att prata på ett annat sätt med andra 

ofrivilligt barnlösa. Kerstin menar att hon inte kan se hur hon skulle klarat av den ofrivilliga 

barnlösheten utan bloggen och därigenom kontakten med andra ofrivilligt barnlösa kvinnor. 

Både Kerstin och Lisa uttrycker att de fått några av sina bästa vänner via internet i samband 

med IVF-försöken.  

Omgivningens beteende gentemot de ofrivilligt barnlösa 
När Kerstin och hennes man berättade att de hade svårt att få barn för hennes mans familj så 

var alla väldigt stöttande och positiva. De fick mycket frågor, men ingen blev upprörd eller tog 

det på fel sätt. När hennes man berättade på jobbet för att kunna vara ledig så ansåg chefen först 

att Kerstin kunde åka själv och plocka ut ägg, han förstod inte varför Kerstins man behövde 

följa med. När Kerstins man frågar chefen ifall inte han var med när hans barn blev gjorda så 

förstod han och sedan var det inget snack om saken. Kerstin berättar inte hur hennes chef rea-

gerade, men hon märkte att hennes ansvar på arbetsplatsen minskade efter att hon berättat att 

de försökte få barn. Hon menar att stämningen blev sämre på både hennes och hennes mans 

jobb under tiden de försökte.  

Minna bytte jobb mitt under processen och var rak mot sin nya chef från början. Hon tycker att 

chefens reaktion var jättepositiv och hon blev önskad lycka till med IVF: en och chefen tyckte 

absolut att hon skulle skriva på pappren så att hon skulle ha sin tjänst. Även Lisa, Sally och 

Maria och Jannika berättar om positivt stöd från arbetsplatsen, både från chefer och kollegor. 

De ansåg att cheferna var förstående och de fick jättemycket stöttning. Sally berättar om en 

kollega på jobbet som skulle bli pappa. Han hade gått till chefen och frågat hur han skulle säga 

det utan att Sally blev ledsen. Sally tyckte detta var en jättegullig gest från kollegan, att det 

visade att han brydde sig om henne, speciellt eftersom inte alla killar tänker så menar hon. Lisas 

chef började gråta när hon berättade för att hon tyckte att det var så fint att de skulle försöka få 

barn. Lisa tyckte det kändes jobbigt att ta steget att berätta, men hon tycker att reaktionen från 

chefen var jättepositiv.   

När det gäller att berätta för vänner och familj så har alla fått positiva reaktioner, utöver att 

samtliga tyckte det var synd att de skulle behöva gå igenom detta. De kände att de fick stöttning, 



23 
 

och att många frågade hur intervjupersonerna ville ha det, hur mycket det skulle fråga och så 

vidare.  

Diskussion 
 

Vilka delar i intervjupersonernas svar indikerar på ett utanförskap och ett stigma? 
Goffman (2011) definierar en stigmatiserad individ som någon som inte uppfyllt vissa förvänt-

ningar eller krav som finns på personen i fråga. Mina intervjupersoner blir utsatta för två olika 

förväntningar som jag kan urskilja. Dels så är det förväntningarna som kommer ur samhällsnor-

men. Samhällsnormen är väldigt tydlig när det gäller att barnalstring är det normala och önsk-

värda, de allra flesta i Sverige har trots allt två eller fler barn (Nilsson, 2007). Dessutom får vi 

hela tiden signaler om att samhället vill att vi reproducerar oss via barnbidrag, stora rubriker 

när kända människor fått barn eller är gravida, betald föräldraledighet, betald provrörsbefrukt-

ning, massor av signaler från sociala medier om det lyckliga livet med barn och så vidare (Plan-

tin, 2007). Även om kärnfamiljen idag är något utarmad, och till viss del ersatt av nätverksfa-

miljer, ingår nästan alltid barn i dessa skilda familjekonstellationer (Bergman, et al., 2011). 

Utöver förväntningarna från samhällsnormen utsätter de även sig själva för förväntningar och 

krav. Detta visar sig exempelvis som uttalanden om att de har dåligt samvete gentemot släk-

tingar och makar i de fall barnlösheten beror på kvinnlig faktor, de uttrycker även avundsjuka 

gentemot människor med barn och speciellt de som fått barn lätt. De uttrycker att det är orättvist 

att ”alla kan utom jag”.  

Goffman (2011) menar även att vi för att förstå hur stigma fungerar inte bör fokusera på själva 

egenskapen, i detta fall oförmågan att få barn, utan på relationerna som uppstår, i det här fallet 

anspänningar mellan de ofrivilligt barnlösa och omgivningen. Intervjupersonerna uttrycker att 

de blir ledsna, arga eller upprörda ifall omgivningen ”tassar på tå” kring deras barnlöshet, men 

även ifall omgivningen inte tar extra hänsyn utan istället ”klampar på”. Goffman talar om själv-

hat, att den stigmatiserade kan bygga upp en nedvärderande syn på sig själv, detta är en form 

av erkännande av vad de tror omgivningen anser om dem. Goffman tar även upp att stigmati-

serade individer kan uppleva att omgivningen ser ner på dem ”i smyg”, oavsett hur vänligt den 

beter sig mot dem. Detta stämmer väl in på mina intervjupersoner då de ofta uttrycker missnöje 

med omgivningens kommentarer och beteenden, trots att en icke-ofrivilligt barnlös med största 

sannolikhet hade tolkat många av dessa kommentarer som positiva eller neutrala. Goffman talar 

även om kategorier och hur en människa som tillhör en viss kategori (som i detta fall rimligtvis 

skulle vara exempelvis kvinna, vuxen, fru/sambo) men som bär på en egenskap (eller oförmåga) 
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som skiljer hen från de andra medlemmarna i samma kategori, förvandlas till en märkt och 

utstött människa.  

Becker (2006) menar att en utanförstående är en sådan som avviker från gruppregler. Även här 

tyder intervjupersonernas svar på att de uppfattar barnlöshet överlag som något som bryter mot 

normen i samhället. De känner sig ensamma, de känner sig utanför, de känner att de inte förstår 

den där kärleken som par med barn känner, de uttrycker sig ofta med ord som ”vi” och ”dem” 

och allt detta är starka och tydliga indikationer på att det finns ett uppfattat stigma och utanför-

skap hos dessa kvinnor. Becker (2006) skriver att om en människa definierar en situation som 

verklig, så blir den också det i sina konsekvenser. Detta torde innebära att omgivningens reakt-

ioner och beteenden är mindre viktiga när det kommer till etiketteringen av de ofrivilligt barn-

lösa som stigmatiserade och utanför, utan att det är deras egen uppfattning av hur andra behand-

lar dem, deras syn på sig själva som mindre värda, och framför allt deras tolkning av omgiv-

ningen där deras vänner och familj förkroppsligar deras uppfattning om vad som är sam-

hällsnormen, som sätter definitionen.  

Även intervjupersonernas varma, avslappnande och tillitsfulla relationer med andra ofrivilligt 

barnlösa är en stark indikation på att de är stigmatiserade och utanför. Goffman beskriver att 

stigmatiserade känner dessa känslor med sina ”jämlikar”, och att de andra med samma typ av 

handikapp eller oförmåga kan ge råd om hur man klarar av sitt stigma genom stöttning och 

förståelse. Han menar att de flesta som faller under samma stigmakategori talar väl om 

varandra, och att de gärna använder termer som ”vi”. När en människa får ett stigma senare i 

livet, får hen ofta lära från andra med samma stigma om vilka konsekvenser det medför i sociala 

sammanhang. Mina intervjupersoner talar väldigt väl om andra med samma typ av stigma som 

de själva. De menar att dessa människor förstår dem på ett sätt som ingen annan skulle kunna. 

Att de talar ett eget språk med ord ”vanliga” människor inte kan. Att ”vanliga människor” inte 

kan tillräckligt om fortplantning och provrörsbefruktning för att de ska kunna stötta fullt ut. Att 

intervjupersonerna återkommande tar upp att omgivningen inte kan förstå hur det är, är ännu 

en mycket stark indikation på stigma och utanförskap. Goffman skriver att en stigmatiserad 

persons omgivning ofta är beredda att gå långt för att se till att den stigmatiserade ska må bra 

och få känna sig normal. Att det ofta är så att omgivningen är mer öppna för personens stigma 

än vad hen är själv. Detta är väldigt tydligt även i mina intervjupersoners svar. Omgivningens 

kommentarer är ofta av sådan karaktär att de vill normalisera barnlösheten, att till exempel inte 

vara extra finkänslig mot den barnlösa, utan istället berätta att man är gravid utan pardon, eller 
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att ge råd och kommentarer som inte innebär någon särbehandling. Dessa beteenden från om-

givningens sida har dock inte fallit i god jord hos mina intervjupersoner, utan de har istället 

blivit ledsna och sårade. Även om de inte velat att omgivningen ska tassa på tå, har de samtidigt 

visat att de vill bli särbehandlade, exempelvis genom Sallys önskan om att vännerna skulle 

ringa och förvarna dem om sin graviditet. Här skiljer sig med andra ord mina intervjupersoner 

från Goffmans stigmateori, eftersom hans intervjupersoner uttrycker en vilja att bli behandlade 

som alla andra, medan mina till största delen uttrycker en vilja att bli särbehandlade. Förutom 

denna avvikelse som jag senare kommer gå in djupare på, anser jag det fastlagt att mina inter-

vjupersoner kan kategoriseras som stigmatiserade och utanför enligt Goffmans och Beckers 

definitioner.      

Vem skapar stigmatiseringen och utanförskapet och hur går det till? 
Frågan som är intressant för oss är om förväntningarna som intervjupersonerna uppfattar finns 

kommer från de ofrivilligt barnlösa själva, eller om de kommer från omgivningen? Vi kan börja 

med exemplet med Kerstins känslor inför sin svärmor. Svärmor ger tips och råd till Kerstin för 

att hon ska underlätta för en graviditet. Kerstin uppfattar dock svärmors kommentar som att 

Kerstin själv står att klandra för att hon inte blivit gravid. Kerstin upplever svärmors kommentar 

som klumpig och sårande. Kerstin uttrycker att hon har dåligt samvete gentemot svärmor, att 

hon känner sig dum som är med hennes son, att hon har skuldkänslor över att hon inte kan ge 

svärmor barnbarn. Ingenting tyder dock på att svärmor dömer Kerstin på detta sätt. Även Sally 

uttrycker att hon har dåligt samvete över att den ofrivilliga barnlösheten är ”hennes fel”, och 

Goffman menar att en stigmatiserad människa kan bygga upp en nedvärderande syn på sig själv, 

medan den närmaste omgivningen ofta gör allt för att den stigmatiserade ska få känna sig nor-

mal. Kvinnorna i min undersökning är alla väldigt tydliga med att de ”borde” kunna få barn, 

och Lorber och Bandlamundis undersökning från 1993 kan delvis förklara detta genom de sig-

naler samhället sänder ut om hur en kvinna utan barn antingen är förkrossad eller egocentrisk. 

Eftersom det nu även finns många ”lösningar” på barnlöshet, finns det heller inte så många 

”ursäkter” till att vara barnlös, eftersom de flesta i Sverige får tre landstingsfinansierade prov-

rörs-försök (Plantin, 2007). 

Intervjupersonerna bygger upp en nedvärderande syn på sig själva som inte kommer från per-

soner i deras omgivning, utan snarare från den bild de har skapat med hjälp av samhällsnormen 

om hur saker och ting ”borde” vara. Eftersom samhället visar att barn är något som ska under-

lättas, med hjälp av barnbidrag och förskola exempelvis (Plantin, 2007), och eftersom vi själva 



26 
 

ser runt omkring oss hur ”alla andra har barn” (Nilsson, 2010) är det inte särskilt märkligt om 

man bygger upp en bild av att man vill ha barn när man blir vuxen.  

Som jag nämnt tidigare går det inte att ta miste på att mina intervjupersoner, och även kvinnorna 

i Mialls (1986) undersökning anser att barnlöshet är någonting negativt. Men är det intervju-

personerna själva som har skapat denna negativa bild av barnlöshet? Med största sannolikhet 

inte. Vi lever alla i ett samhälleligt sammanhang, och det är svårt att ha levt i mellan 28-40 år 

utan att ta till sig av samhällsnormens förväntningar. Dessutom indikerar intervjupersonernas 

kommentarer om hur de känner sig när de är ute i vardagen, att de ser gravidmagar överallt, att 

de bli ledsna på blöjavdelningen på Ica och så vidare, att ofrivilligt barnlösa kvinnor ”suger åt 

sig” väldigt mycket av samhällets barnalstringsnormer. Jag vågar nog påstå att de flesta barn-

lösa som inte har tänkt på att få barn av en eller annan anledning, inte heller blir upprivna och 

förtvivlade ifall de går förbi blöjavdelningen. Lisa berättade att hon inte tillät sig själv att tänka 

på något annat än barnlösheten, att hon frenetiskt letade på nätet efter allt som hade med ofri-

villig barnlöshet att göra, att hon blev som besatt. Detta innebär alltså att hon förmodligen kon-

fronteras med sin uppfattning om normen på ett betydligt mer närgånget och frekvent sätt än de 

som inte är ofrivilligt barnlösa. Eftersom omgivningen inte verkar ha en negativ bild (Koro-

peckyj-Cox och Pendell, 2007, Koropeckyj_Cox et al., 2007), borde denna komma ifrån kvin-

norna själva genom förstärkning av samhällsnormen som i sin tur förstärker förväntningarna de 

har på sig själva som kvinnor och sedan inte kan leva upp till.   

Vi ska dock vara noga med att hålla isär begreppen här. Det jag talar om är inte de negativa 

känslorna som intervjupersonerna har överlag. Det är inte svårt att förstå att en längtan som inte 

kan uppfyllas, speciellt om det känns som att den uppfylls för alla utom en själv, ger upphov 

till sorg. Självklart är intervjupersonerna ledsna och uppgivna över att de inte kan få det barn 

de längtar efter. Många av dem upplever förmodligen en stor livskris. Det vi diskuterar här är 

det sociala. Känslan av att andra ser ner på dem, och känslan av att de är mindre värda som 

sociala individer och som människor. Kärnan i vår diskussion är att intervjupersonerna känner 

sig kränkta och stigmatiserade av omgivningen på grund av deras barnlöshet, detta kan i och 

för sig grunda sig i deras egen sorg, men det betyder inte att omgivningen faktiskt kränker dem.  

Intervjupersonerna tar alla upp olika sätt som de anser att omgivningen ”gör bort sig” på. Det 

kan vara att de tassar på tå och är försiktiga, eller att de är klumpiga och häver ur sig saker som 

sårar. Goffman menar att en stigmatiserad person kan läsa in fel signaler hur omgivningen än 

beter sig, och han tar upp just samma saker som intervjupersonerna tar upp; att omgivningen 
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gör försiktiga hänsynstaganden och har en konstgjord glättighet. Omgivningen menar förmod-

ligen väl med detta beteende, och detta kan vi grunda i de undersökningar som Koropeckyj-

Cox och Pendell (2007), samt Koropeckyj-Cox et al., (2007) gjorde där vi finner starka indi-

kationer på att omgivningen inte alls ser ner på ofrivilligt barnlösa, tvärtom ser de ofrivilligt 

barnlösa som varma, kärleksfulla människor med mycket bra förhållanden och bra ”driv”. Om-

givningen som intervjupersonerna berättat det anser jag verkar anstränga sig för att inte säga 

eller göra fel saker, medan mina intervjupersoner upplever att just detta gör dem ledsna och 

sårade. Även Mialls undersökning (1986), Loftus och Andriots undersökning (2012) och Da-

niluks undersökning (1996) visar att ofrivilligt barnlösa kvinnor upplever en stark känsla av 

marginalisering, avund, och en negativ bild av sin identitet som kvinna.  

Hur utanförskapet och stigmatiseringen skapas och tar sig uttryck – En 

slutdiskussion  
 

Charlene E. Mialls undersökning från 1986, och min undersökning har väldigt många likheter 

både i empiri och diskussion. Det som skiljer är årtalet, teoretiska utgångspunkter, och det fak-

tum att Mialls intervjupersoner inte var officiella med sin barnlöshet. Anledningen till detta var 

att de trodde att omgivningen skulle se ner på dem; de self-label:ade sig själva med ett stigma 

som de trodde de skulle fått uppleva om de varit öppna med sin barnlöshet. Mina intervjuper-

soner var öppna, men stämplade ändå sig själva, trots att omgivningen inte alls betett sig eller 

uttryckt sig så som intervjupersonerna i Mialls undersökning var rädda för. Det verkar alltså 

som att mina intervjupersoner och Mialls intervjupersoner har/hade samma uppfattningar om 

vad som förväntades av dem, oavsett om förväntningarna endast var deras egna eller om det var 

andras. Även om mina resultat öppnar upp ytterligare, och utvecklar Mialls funderingar, finns 

det fortfarande många frågor kvar.  

För att sammanfatta analysen så kan vi konstatera att de ofrivilligt barnlösa kvinnorna jag in-

tervjuat med stor sannolikhet är stigmatiserade och utanför. Det är också stor sannolikhet att de 

skapar sitt eget stigma och sitt eget utanförskap. Detta gör de exempelvis genom att förstärka 

samhällsnormens regler kring barnalstring som något önskvärt. Förstärkningen sker genom på-

minnelser om att de är avvikande från samhällsnormen, genom forum som internet, vänner och 

genom att se vardagen genom deras ögon, det vill säga de suger åt sig allt som har med barn att 

göra. De indikerar också en vilja att bli särbehandlade, något som går stick i stäv med teorier 

kring stigma och utanförskap, där viljan att bli behandlad som en normal person är målet för de 

avvikande. Utöver detta stämmer Beckers (2006) och Goffmans (2011) teorier väl överens med 
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den bild de ofrivilligt barnlösa skapat av sig själva. De ofrivilligt barnlösas nära omgivning 

tycks ha lite eller inget att göra med deras negativa bild av sig själva. Det är övervägande ne-

utrala, positiva eller hänsynstagande beteenden och kommentarer som omgivningen visat, dock 

tas de ofta emot negativt av de ofrivilligt barnlösa. Däremot är fertilitetsnormen i samhället 

förödande för dessa kvinnor, som ständigt blir påminda, både mot och med sin vilja, om att 

barn är det normala och önskvärda för en kvinna i en heterosexuell parrelation i ”fertil” ålder. 

Vad hade hänt utan denna starka samhällsnorm? Hade de accepterat sin situation annorlunda? 

Hade de tolkat omgivningens kommentarer annorlunda? Hade de känt sig utanför? Hade ofri-

villigt barnlösa kvinnor varit en utsatt grupp utan samhällets fertilitetsnormer?  

Min forskning har skapat fler frågor än svar, och frågorna är av sådan karaktär att jag inte har 

möjlighet att besvara dem i denna uppsats. Jag vill dock ändå ta upp och diskutera några av 

dem. Någonting som höjer diskussionen till en mer generell nivå är frågan om vad det är i 

kategorin ofrivilligt barnlösa kvinnor som skiljer sig från övriga stigmatiserade grupper? Läser 

man Goffman (2011) och ser hur hans intervjupersoner svarar, så är den tydligaste skillnaden 

just att hans intervjupersoner, oavsett om det är homosexuella, funktionsnedsatta eller krimi-

nella, alla vill ses som normala i omgivningens ögon. Ingen av dem vill bli särbehandlad, utan 

de vill komma bort från sitt stigma för att ses som ”vem som helst”. De vill inte att det avvikande 

attributet skall vara detsamma som deras identitet eller självbild. Den stigmatiserade grupp 

denna uppsats handlar om vill inte bli behandlade som alla andra, de vill bli särbehandlade. Vid 

varje indikation på att omgivningen har behandlat dem som ”vem som helst” har de reagerat 

med ilska, sorg eller frustration. De vill att omgivningen ska vara försiktiga med vad de säger 

och hur de säger det, men inte att de tassar på tå. Till synes finns det inget som omgivningen 

kan göra för att det ska bli ”rätt”. I alla fall när det gäller råd och tips. De i intervjupersonernas 

omgivning som inte ”gjort bort sig” är de som erbjudit ett öra utan att komma med råd eller tips 

eller som helt enkelt bara önskat dem lycka till.  

Vad är då problemet för de ofrivilligt barnlösa? Och vad är problemet för andra stigmatiserade 

grupper? Homosexuellas problem vågar jag påstå är just särbehandlingen. De har (överlag) inga 

problem med att de blir förälskade i någon av samma kön, de har problem med att omgivningen 

(och ibland de själva) dömer dem när de blir det. Ofrivilligt barnlösa däremot, de har problem 

med sin barnlöshet. Om stigmatiseringen inte existerat, hade de fortfarande haft kvar sitt pro-

blem. Vad kan vi mer säga om gruppen i sig? Den vill uppenbarligen ha ut något från omgiv-

ningen. Goffmans intervjupersoner med funktionsnedsättningar vill även de i viss mån bli sär-

behandlade, men bara till den grad att de får hjälp med sin funktionsnedsättning. De vill till 
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exempel att vården skall stå för en hörselslinga, eller anser att de har rätt till en blindkäpp. Mina 

intervjupersoner vill även de ha hjälp från vården, de vill få hjälp att bli gravida, men de för-

väntar sig utöver detta även en särställning när det gäller hänsyn. Vad har de att vinna på sin 

särbehandling? Detta kan jag inte svara på, eftersom jag inte ställt den sortens frågor. För att 

runda av diskussionen så kan jag tillägga att denna typ av forskning behöver en bredd som inte 

får plats i denna undersökning. För att beskriva och förklara de problem som uppkommer från 

ofrivillig barnlöshet behöver vi även se till psykologiska och fysiska faktorer som jag inte be-

handlar här. Självklart påverkar en livskris så som barnlöshet för många är, beteenden, tankar 

och inläsning av andra människors kommentarer. Ibland kan ett ”konstigt” beteende helt enkelt 

bero på stark sorg och längtan.   

Förslag till fortsatt forskning 
Först och främst hade jag gärna sett att mina tankar i slutdiskussionen hade använts, testats och 

förklarats. Det finns många frågetecken, och det hade även varit intressant att göra en större 

undersökning för att fastställa omgivningens syn på ofrivilligt barnlösa (kvinnor och män) i 

Sverige då det endast finns utländsk forskning kring detta i nuläget. Även med en större empi-

risk bredd för att aktivt söka efter avvikare, med syfte att förklara hur och varför det eventuellt 

kan skilja mellan ofrivilligt barnlösas grad av stigmatisering. Det hade också varit intressant att 

undersöka sekundärt ofrivilligt barnlösa, det vill säga de som har fått ett barn men som inte kan 

få ett till. Är det så att de behåller sin identitet som ofrivilligt barnlösa fast de har ett barn? Vad 

förändras? Upplever de en ännu större press nu när ”alla vet att de kan”? Slutligen, vilken skill-

nad är det mellan ofrivilligt barnlösa som försöker få barn (till varje pris?), och de ofrivilligt 

barnlösa som väljer att sluta försöka när de inser att de inte kan själva? 
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

 Namn 

 Ålder 

 Yrke 

 Stad 

 Civilstånd 

 Manlig eller kvinnlig faktor? 

 Övrig familjesituation/relationer med övrig familj och släkt 

 Hur har den ofrivilliga barnlösheten påverkat era liv?  

 Hur gick tankarna kring att berätta för folk om den ofrivilliga barnlösheten? 

          Om de berättat: 

          Hur gick det till när ni berättade?  

          Vilka reaktioner fick ni? 

                     Om de inte berättat: 

                     Hur kommer det sig att ni valt att inte berätta? 

 Hur har den påverkat era relationer? (med alla, typ vänner, familj, parter, jobb 

etc.)  

 Har det uppstått nya relationer på grund av barnlösheten? Vilka och hur? Vad 

har dessa relationer betytt för dig? Vad pratar ni om? Vad har du för utbyte av 

relationen?  

 Vilka vardagliga situationer kan få dig att tänka på din ofrivilliga barnlöshet? 

 Hur känner du vid dessa tillfällen? 

 

 

Tacka och fråga om de har något mer att tillägga eller berätta om.  

 


