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Kvinnors reflektioner kring beslutet att skaffa barn 

 
 

Annie Sandell 
 

Att bli mamma har alltid setts som ett självklart val för majoriteten 
av kvinnor. Det tillhör normen att en dag föda barn. Syftet med 
denna studie var att studera kvinnors reflektioner kring deras beslut 
att skaffa barn. Resultatet baserades på fem halvstrukturerade 
intervjuer som tolkades med induktiv tematisk analysmetod. Ett 
bekvämlighetsurval användes och de informanter som deltog var 
kvinnor som hade ett seriöst förhållande med en man. De hade ännu 
inte några barn men hade bestämt sig för att bli förälder. Att inneha 
både en trygghet i förhållandet och en materiell trygghet framkom 
vara grundläggande för när ett barn ansågs lämpligt. Starka motiv 
som uppkom var vikten av att stärka förhållandet till sin partner 
samt att kvinnorna ville föra vidare sig själv och sin partner i sitt 
blivande barn. Resultaten visar att barn ses som en självklar 
livshändelse och att det finns en stark längtan att få föda biologiska 
barn. 
   
 

Inledning 
 

Willén (1988) menar att anledningarna till varför individen väljer att skaffa barn har under 
årens lopp varierat. Förr ansågs de sociala påtryckningarna vara ett av de främsta motiven 
som influerade valet till att bli förälder. Andra viktiga anledningar var: glädjen av 
interaktionen med barn, att barn gav kvinnan en roll, en önskan att uttrycka glädje och 
kärlek gentemot sin partner, identifikation med sin partner och den religiösa tron. Ett 
vanligt uttalande förr om varför barn skaffades var att barnen gav föräldrarna en plats i 
framtiden. På landsbygden under 1900-talet var anledningen till att producera barn ännu 
mer konkret. Individen ville vara säker på att någon gav dem den omvårdnad och 
omhändertagande som krävdes då de blev äldre. Men även att hjälpa föräldrarna med det 
hårda arbetet på gården och på så sätt bidra till familjens välstånd  (Blom, 1980, refererat i 
Willén, 1988). Eriksson menar att vuxna människor känner ett behov av att vara behövda. I 
den mogna åldern behövs både ledning och uppmuntran från det som skapats och getts 
upphov till och samtidigt måste även barnet omhändertas. Produktiviteten är ett viktigt 
stadium både i det sexuella och i det sociala utvecklingsschemat (Erikson, 1999). Det finns 
ett psykobiologiskt behov av reproduktion som inte bör bortses ifrån enligt Erikson (2000). 
Varje möte mellan människor sätter fortplantningsorganen i viss upphetsning och kan leda 
till befruktning.  
 
Antalet barn som fötts i Sverige har varierat stort. År 1750 föddes det 64 511 barn, 1850 
föddes 110 399 barn, år 1950 föddes 115 414 barn och år 2000 föddes det 90 441 barn. I 
dag föds det återigen fler barn, år 2005 ökade födslarna till 101 346 (SCB, 2006). En orsak 
till låg fruktsamhet kan vara den ekonomiska utvecklingen (Lagerström, 2000). En viktig 
grundsten för att kunna skaffa barn är god ekonomi. Det finns en oro för föräldraskapats 
kostnader, av den minskade rörelsefriheten, sämre ekonomi samt mindre tid för vänner 
(SCB, 1999). Under en lång tid föddes det i genomsnitt två barn per kvinna (gällande för 
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kvinnor födda fram till 1960 talet). De som är födda runt 1970-talet ligger långt efter, om 
en jämförelse görs med utvecklingen under tidigare år. För att undvika långsiktig 
befolkningsminskning måste varje kvinna i genomsnitt föda minst två barn. Idag ligger 
fruktsamheten på 1,5 barn per kvinna, men SCB:s befolkningsprognos räknar med att 
fruktsamheten ökar till 1,8 barn från år 2010 (Lagerström, 2000).   
 
Individens drivkraft till att bli förälder 
På frågan om hur män och kvinnor uppfattar vad som influerar dem till valet att skaffa barn, 
visar Willén (1994) att det vanligaste svarsalternativet i en undersökning var att de inte 
valde, utan bara följde sin instinkt. Ett annat vanligt svarsalternativ hos både kvinnor och 
män var att de blev influerade av deras kultur och deras gud. Både männen och kvinnorna 
menade att det viktigaste för dem var att skaffa barn. De skulle aldrig välja att göra annat i 
livet som skulle kunna utesluta deras beslut om att föda fram barn. Jacobsson och Von 
Schoultz (1985) lät deltagare bestående av infertila kvinnor med partner, välja ut ett fåtal 
alternativ från en lista med 36 olika alternativ till vad som sågs viktigast då det handlar om 
att få barn. Listan var kategoriserad som filosofisk, social/kulturell, interpersonell (handlar 
om sådant som händer mellan personer) och inompsykologi (något som försiggår i 
individens själsliv). Resultatet visade att de interpersonella och de inompsykiska motiven 
dominerade hos både de infertila kvinnorna och deras partner. Ett centralt motiv var att ett 
barn är ett ultimat uttryck av kärlek mellan en man och en kvinna. 
 
Ett sätt att studera vad som gör att individen vill ha barn kan göras genom värden, att 
studera vilka värderingar som är viktiga för människan. Hoffman och Hoffman, (1973) 
refererat i Willén, (1988) har formulerat en teoretisk modell, där de urskiljer fem klasser av 
variabler relaterade till barnafödandet: (1) värdet av barn; (2) alternativa källor till värdet; 
(3) kostnader; (4) barriärer; (5) facilitator, (vilket verkar för förändringar). Värderingarna 
innefattar nio grundläggande korrelerande värden om att ha barn som beskrivs följande: 
 
1. Vuxnas status och social identitet. För kvinnor speciellt markerar en graviditet slutet av 
barndomen och början på vuxenlivet. Moderskapet gör att en kvinna anpassar sig till den 
nya rollen som mamma och lämnar barndomen bakom sig. Ett typiskt kvinnligt svar på 
frågan om varför hon har barn var att hon själv som individ växer.  
 
2. Öppnande av självet. Många människor känner behovet av att kunna koppla ihop sig 
själva med sin livstid, som efterblivande påminns om när man inte längre finns. I vissa 
kulturer är det viktigt att familjens namn förs vidare. Många människor känner att genom 
egna barn stärks banden till en större helhet och att de på detta sätt är en organisk del av 
samhället. Barn är också ett band till det förflutna, som en mottagare av familjetraditioner.  
 
3. Moral. Att inte vilja ha barn kan uppfattas som oförnuftigt och själviskt, eftersom barn 
orsakade deras föräldrar så mycket uppoffringar. Som förälder måste individen ge upp sina 
egna intressen för en annan person, för samhällets välfärd, för religiösa traditioner och för 
att stödja normen. 
 
4. Grupp tillhörighet. I det komplexa moderna samhället med snabba förändringar och med 
dess otroliga mångfald av grupper, kan det bli viktigare än någonsin att ha en person som 
tillhör individen på ett permanent sätt. Det tycks ha speciellt stor betydelse för kvinnor i 
lägre klasser.  
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5. Stimulering, nymodighet, glädje. Människor vill se förändringar och erfarenheter, 
speciellt när livet tycks vara trist och rutinmässigt. Ett nytt barn i hemmet introducerar en 
stor förändring i ens liv. Barn tillför ett element av oförutsägbarhet och spänning till ett 
hem, vilket ger möjlighet till glädje och variation. Föräldrar kan erfara glädje genom att 
återuppleva deras egen barndom genom barnet.  
 
6. Kreativitet. När människor har uppnått god materiell standard, kan individens behov att 
få utlopp för sin kreativitet behöva fullbordas. Att uppfostra barn kan vara en utmanande 
roll för föräldrar, vilket uttrycks av fler män än kvinnor. 

  
7. Makt, inflytande. I vissa kulturer ger föräldraskapet inflytande, speciellt hos modern. I 
USA finns det bevis för att moderskapet ger kvinnan mer inflytande över hennes make och 
hennes makes familj. Men ju fler barn hon har, desto mindre makt har modern i de sociala 
klasserna och i religiösa samanhang. 
 
8. Social jämförelse, konkurrens.  Familjer uppfattar ofta fertilitet som en manifestation av 
styrka, fruktbarhet och äktenskaplig kärlek.  

 
9. Ekonomisk nytta. Den stora skillnaden i ekonomisk nytta står mellan landsbygd och 
storstadspopulation. I staden innebär barn kostnader, och de tillför inte med inkomst eller 
praktisk hjälp i hushållet. På landsbygden är barn mer integrerade i föräldrarnas arbete, de 
kan vara hjälper till föräldrarna.  
 
Kvinnors val att bli mamma eller ej 
De flesta kvinnor vill någon gång i livet bli mamma. Men efter andra världskriget ökade 
infertiliteten och därefter har det blivit en ökande trend kring barnlöshet hos kvinnorna i 
väst. I Storbritannien har dubbelt så många kvinnor 1991 accepterat att de kommer förbli 
barnlösa jämfört med 1986 (Wood & Newton, 2006). Lips har genomfört en undersökning 
som visade att 68 % av 30-åriga kvinnor som ännu inte hade barn uppgav att de räknade 
med att få barn i framtiden. Få kvinnor sade bestämt nej till att skaffa barn, men många 
sade kanske. Många av de barnlösa kvinnorna levde inte i ett parförhållande vid 
undersökningstillfället. Av dem som levde i parförhållande var det tre av fyra kvinnor som 
räknade med att få barn. Om hur synen på livet skulle vara utan barn höll 29 % av 
kvinnorna med om uttalandet: Om jag inte hade barn skulle jag ändå ha ett väldigt 
tillfredsställande liv (Lips, 1983, refererat i Willén, 1994). Att vara ofrivilligt barnlös kan 
vara en kronisk faktor som framkallar inre stress. Till kvinnor som har misslyckats med att 
bli gravida och till dem som fortfarande efter en lång tid är ofrivilligt barnlösa 
rekommenderas därför en speciell sorts familjerådgivning (Beyer, Dye, Bengel & Strauss, 
2004). Kvinnor som är infertila kan känna en avsaknad av kontroll på grund av att de inte 
kan föda barn (Malave, 2005). I en undersökning som handlar om hur par bestämmer sig 
för att skaffa sitt första barn, intervjuades gifta par, som planerade att skaffa eller redan 
hade minst ett barn. I intervjun uttryckte kvinnor generellt en starkare önskan till att bilda 
familj. Kvinnorna tenderade att vara mer bestämda till barnaskaffandet än männen och de 
uppfattade oftast familjebildandet som ett livsprojekt (Willén, 1994). En vanlig uppfattning 
är att barn är nödvändiga för kvinnors erfarenhet av självförverkligandet, och att barn är ett 
uttryck av mogen kärlek mellan män och kvinnor. Men det har påvisats att unga moderna 
kvinnor inte känner så idag. Dessa värderingar ses som en konsekvens av kvinnors 
frigörelse och är mer bundna till personlig utveckling än moderskap (Willén, 1988).  
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Willén (1988) hävdar att i USA väljer välutbildade kvinnor i överklassen i jämförelse med 
kvinnor från andra klasser att skaffa färre barn eller inga barn alls. Det är möjligt att dessa 
kvinnor till skillnad från de kvinnor som sågs tillhöra en lägre klass inte behöver barn för 
att få självrespekt. De vill känna sig närmare sin man, får hopp genom ett nytt liv, eller som 
en kvinna uttryckte sig: ”Att känna barnet är ett gott tecken, eller åtminstone så är barnet ett 
tecken. Om vi inte hade haft barn, vad skulle det då vara för skillnad ifrån att vara död?” 
(sid.10). Wood och Newton (2006) har genom studier bevisat att professionella kvinnor 
som är utbildade till läkare eller advokater har en högre frekvens av barnlöshet. Den 
frivilliga barnlösheten ses som ett nytt fenomen, men kvinnor har beslutat sig för att avstå 
barn under många sekel. Under 1940-talet valde 17 % av gifta amerikaner att inte skaffa 
barn (Seccombe, 1991). Barnlösa kvinnor var med i en undersökning som visade att 9 % 
ville förbli barnlösa, 72 % ville skaffa ett eller två barn och 19 % ville ha fler än två barn 
(Lee & Gramotnev, 2006). Kvinnor som frivilligt väljer att inte skaffa barn ses som 
avvikande från det föredragsenliga. Det har upptäckts att frivilligt barnlösa par, sågs utav 
australienska universitets studenter vara mer själviska, materialistiska, individualistiska och 
karriärs anpassade än vad par som var föräldrar ansågs vara (Montgomery & Willén, 1996). 
Att besluta sig för att inte ha barn sågs förr inte som ett möjligt alternativ för gifta 
människor. En frisk kvinnas önskan skulle vara att skaffa barn. De som frivilligt har valt att 
inte bli föräldrar kan ha gjort ett rationellt beslut utifrån sin personliga synvinkel. För dessa 
människor kan andra faktorer än att ha barn gett dem ett meningsfullt liv. Detta är bekräftat 
genom studier av Veevers (1973), och Housekneckt (1979) där beslutet att kvarhålla sitt 
beslut att inte skaffa barn är gjort sent i livet, efter det att den barnlöse har framkallat en 
livsstil som de inte vill ge upp (Veevers, 1973 & Houseknecht, 1979, refererat i 
Montgomery & Willén, 1996). Enligt Lagerström (2000) är barn inte alltid en självklarhet 
för individer som är i ett förhållande. Enligt en undersökning framkom det att 19 % av 
männen och 16 % av kvinnorna med partner uppgav att ett av skälen till att de inte hade 
barn var att de inte ansåg deras nuvarande partner vara lämplig som förälder.   
 
Rowlands och Lee (2006) menar att frivilligt barnlösa heterosexuella kvinnor och lesbiska 
kvinnor som väljer att skaffa barn, ses som negativa stereotyper. Frivillig barnlöshet har 
identifierats som ett problematiskt ämne både individuellt och socialt. Heterosexuella 
kvinnorna som inte vill ha barn beskrivs mer positivt, som gladare och mognare än de 
heterosexuella kvinnorna som vill ha barn. Att göra något som inte ses tillhöra normen, 
antingen det är en heterosexuell kvinna som väljer att inte skaffa barn eller en lesbisk 
kvinna som väljer att skaffa barn, kan alltså leda till egenskaper av positiv karaktär. Att ha 
dessa positiva egenskaper kan ses som en nödvändighet för att kunna göra de ovanliga och 
svåra samhällsenliga val, dessa kvinnor gör. Det fanns en tendens att beskriva kvinnorna 
med fördelaktiga drag, eftersom de väljer att utmana den norm som finns i samhället, då det 
gäller valet angående att skaffa barn eller inte.   
 
Tidpunkt för att bilda familj 
Enligt Lagerström, (2000) har både ensamstående och sammanboende uppgett att de vill 
vänta med att bilda familj tills vissa saker var avklarade såsom utbildning, en säkerhet med 
arbetet, att de hunnit med att ”göra annat”. De flesta vill känna att de har en ekonomisk 
trygghet innan det blir aktuellt att skaffa barn. Arbetslösa sågs mer osäkra om de skulle 
skaffa barn än de som hade ett arbete eller de som studerade. Willén (1994) menar att den 
rätta tidpunkten för att skaffa barn anses vara då individen är gift och har en utbildning, 
detta enligt både män och kvinnor.  
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Förstföderskorna har idag blivit allt äldre. Enligt tidningen 9 månader (2004) har 
medelåldern ökat från 23,8 år 1973 till 28 år 2000. Åldern då familj bildas har en stor 
betydelse för hur många barn som kommer att skaffas. Om barnaskaffandet startar sent 
ökar risken för ofrivillig barnlöshet. Riskerna ökar något för att barnet dör i magen, föds för 
tidigt eller har medfödda skador, om mamman är över 40. Däremot finns det ingen 
anledning att avråda någon att bli förälder bara för att personen är över 40 (Jacobsson, 
2004). Graviditetskomplikationer samt att barnet dör närliggande födseln ökar hos en 
kvinna som föder barn över 40 i jämförelse med yngre kvinnor. Hos 20 åringar dör sex av 
1000 barn i mammans mage och hos 40-44 åringar dör 11 av 1000 barn (Lundin, 2004). En 
av anledningarna till att kvinnor väljer att skaffa barn vid högre ålder är att de tidigare i 
livet valt att satsa på karriär och arbetsliv (SCB, 2002). Det blir också svårare för kvinnor i 
en högre ålder att bli gravid. När barn väl önskas kan det vara för sent. 
Provrörsbefruktningar har ökat och det beror delvis på att dagens föräldrar är otåliga. När 
blivande föräldrar väl bestämt sig vill de att det ska gå fort att bli gravid. Förr vid giftermål 
var inställningen att ”barnen kommer när de kommer” samtidigt som de hade fler fertila år 
på sig. Det var helt enkelt inte lika bråttom förr (Lagerström, 2000). Var individen bor 
tycks även ha en effekt av åldern hos förstföderskorna. 2001 var medelåldern vid första 
barnets födsel i storstäder 29,8 år, i glesbyggdskommuner 27,2 år och i industrikommuner 
27,1 år. I dagsläget finnas det en tendens att den urbana miljön påverkar barnaskaffandet 
negativt (SCB, 2002).  
 
Adoption som ett andrahandsval för kvinnor 
När det inte är möjligt att få biologiska barn är adoption ett vanligt alternativ. I Sverige 
blev adoption känt efter andra världskriget, då fosterbarn från krigsländer adopterades av 
svenska familjer. I dagens samhälle adopteras ungefär 1000 barn till Sverige varje år. År 
2005 fick 1 083 barn en adoptivfamilj i Sverige (MIA, 2006). Att adoption utförs av 
individer som är fullt kapabla att skaffa biologiska barn ses inte som en vanlig företeelse 
idag. Majoriteten av par som adopterar barn är nämligen individer med infertilitets problem 
(Cudmore, 2005). En undersökning av Fisher (2003) visade att två tredjedelar sa att de 
hade adopterat eftersom de inte hade möjlighet att kunna skaffa biologiska barn. Studien 
visade även att en minoritet av adopterade föräldrar var motiverade utav altruism snarare än 
ofruktbarhet (27 procent gav religiösa och/eller humanitära anledningar till deras val att 
adoptera). De som valde att adoptera trots att de inte hade problem att få egna barn, valde 
oftast att adoptera barn med speciella behov eller svårplacerade barn, barn som hade 
fysiska eller mentala handikapp, barn som var mycket äldre än ett spädbarn eller 
medlemmar av en ras tillhörande en minoritet. Genom studien visades att de som inte 
adopterade för att de inte kunde få biologiska barn, var motiverade av en stark altruistisk 
vilja. Enligt McGinn (2000) kan adoption ha olika betydelse beroende på vem man frågar. 
För de som är adopterade innebär det att bli en del av en ny familj som följd av att ha 
separerat från sin biologiska familj. En adoptionssituation är generellt inte ett 
förstahandsval för någon av de inblandade parterna. En individs livsplan innefattar oftast 
inte att växa upp, gifta sig och adoptera barn, eller att adoptera bort sitt barn. Innan alla 
inblandade parter kan få ut något av adoptionen är denne med om en typ av mistande, 
eftersom de biologiska föräldrarna förlorar sitt barn, adoptivföräldrarna förlorar det barn de 
kanske kunde ha fött biologiskt och adoptivbarnet förlorar sina biologiska föräldrar. 
Tveklöst har all denna förlust en effekt på alla parter. Malave (2005) menar att vid adoption 
kan både en känsla av sorgsenhet och förlust, så som återdefinition och vinst, upplevas.  
 
Adoption har idag blivit allt vanligare (Fisher, 2003), i USA är fyra procent av 
befolkningen adopterade. Den adoptionssituation som finns i Europa och Australien är 
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likvärdig den i USA. Sociologer har diskuterat att familjen inte bara består av blodsband 
utan är en social konstruktion, en fråga om ett medvetet val. Adoption har berört miljontals 
människor världen över, som någon gång allvarligt har funderat på att adoptera, men sedan 
bestämt sig för att inte adoptera (39 % av de vuxna i USA beskrev sig själva på detta sätt). 
Anledningen till detta beslut kan vara vad individen ser som mest viktigt med att vara en 
familj. 
 
Barns betydelse för föräldrars livskvalité 
Det har upptäckts att 60 % av både kvinnor och män, tror att livet blir mer meningsfullt 
med barn (SCB, 1999). Hur par själva föreställde sig hur det skulle vara att ha barn och 
vilka fördelar det skulle innebära, var utifrån en undersökning dessa alternativ vanligast: 
Att det fanns en livlig dröm om att få en pojke eller flicka, att få ge kärlek och omvårdnad, 
njutning och glädje. Att de tillsammans ville bli en stor lycklig familj, längtan att få delta i 
ett ömsesidigt kärleks projekt och att barn var meningen med livet (Willén, 1994). Att ha 
barn ökar välmåendet och ger lycka på äldre dar. Det är bevisat att föräldrar vill spendera 
mer tid tillsammans med sina barn. Roxburgh (2006) har påvisat att mindre än en fjärdedel 
av respondenterna är nöjda med den tid de spenderar tillsammans med sina barn. Willén 
(1994) menar att barnaskaffandet för kvinnor sågs som spännande och utmanande. De 
största riskerna med att ha barn ansågs vara påfrestningarna på äktenskapet, att barnet 
kunde bli sjukt eller handikappat samt det ansvar som barn innefattar. Kei, Nomaguchi & 
Melissa (2003) menar att bilden av hur barn påverkar vuxnas liv kan ses utifrån två synsätt: 
en med mycket glädje, personlig mognad och sociala förmåner och en annan mörkare bild 
som representerar kostnader och problem. Att bli förälder förändrar livet och gör det mer 
flerdelat inte bara genom ett större krävande, konflikter och frustration, utan även genom 
en djupare glädje, skapande av sociala band och ett berikande av föräldrarnas självbild. 
Ytterligare en fördel som barn skapar för vuxna är vikten av social integration, som betonar 
föräldraskapet som ett djupgående förhållande som binder samman vuxna människor med 
varandra. Barn skapar dagligen nya begär som kräver föräldrars tid, fysiska och 
emotionella energi. Nyblivna föräldrar spenderar mycket tid med barnet vilket ger mindre 
tid över till fritid. 
 
En vanlig slutsats är att människor associerar barnuppfostran med ett värde av stor vikt. 
Vissa människor förväntar sig att de som skaffar barn upplever positiva förändringar i det 
som kallas för livskvalité. Paradoxalt nog har flera undersökningar inte funnit några, eller 
endast negativa samband mellan att ha barn och att ha en förhöjd livskvalité, eller av den 
totala livs tillfredsställelse och den äktenskapliga tillfredsställelsen. Däremot är det vanligt 
att föräldrar upplever sina liv mer problematiska med barn, jämfört med hur det såg ut 
innan de hade barn. Dock är det möjligt att livskvaliteten i sin helhet fortfarande hade varit 
lägre för dem som fått barn, även om de aldrig hade skaffat barn. Det har antagits att då 
barn skaffas upplevs en större mening med livet, även om andra välmående variabler 
minskar. I en jämförelse mellan föräldrar och icke föräldrar framkom det en lägre inverkan 
på föräldrars välmående och tillfredsställelse än hos icke föräldrar, samt en större inverkan 
på vad som ansågs vara meningen med livet hos föräldrar än hos dem som inte var 
föräldrar (Montgomery & Willén, 1996). McLanahan och Adams, (1989), refererat i 
Montgomery & Willén, (1996) menar att vuxna föräldrar ofta uttrycker en lägre nivå av 
lycka och livs glädje än andra grupper och de vuxna föräldrarnas lägre nivå av lycka 
associeras med en ökad ängslighet och högre nivå av orolighet och depression. Det har 
framkommit vara att det både är skadligt och givande att vara förälder. Föräldrar tenderar 
att uttrycka lägre självkänsla och högre nivå av depression än barnlösa vuxna. Gifta 
mödrars liv innebär i regel mer husarbete och mer äktenskapliga konflikter i jämförelse 
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med de kvinnor som lever utan barn. I motsatt till samhällets stereotyp, konstaterar Hakim 
att de som har barn verkar ha en väsentligt lägre nivå av livs tillfredsställning i medelåldern 
i ett äktenskapligt förhållande. Tillfredsställelsen i äktenskapet verkar minska från tiden då 
barn är födda fram till tonåren, sedan ökar den igen efter att barnen har flyttat hemifrån 
(Hakim, 2003, refererat i Kohler, Behrman & Skytthe, 2005). 
 
Syftet med underliggande studie var att studera kvinnors reflektioner, kring deras beslut att 
skaffa barn. Frågeställningarna handlar om varför kvinnor väljer att skaffa barn, vid vilken 
tidpunkt de ser familjebildandet som aktuellt, hur de ser på livet med barn samt hur de 
väljer att skaffa barn.  
 

Metod 
 

Endast kvinnor valdes dels för att denna studie inte ämnar till att se på någon 
könsfördelning samt att det är från kvinnans kropp barnet föds och därmed har kvinnan det 
avgörande beslutet om hon vill föda barn eller inte. Därutav författarens starkaste intresse 
av att få reda på kvinnors tankar kring sitt beslut. Även på grund av uppsatsens omfattning, 
då en studie med både män och kvinnor hade krävt ett mycket större tidsutrymme.  

 
Deltagare 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval. Informanter till intervjuerna söktes i första hand på en 
internetsajt som heter Familjeliv (www.familjeliv.se), där personer som planerar att skaffa 
barn kan få kontakt med andra personer i samma situation. Kontakt av undertecknad 
författare togs via mejl på familjelivs sida. Samanlagt fyra personer tackade ja till att delta 
med en intervju. Det blev ett bortfall på två personer som i slutändan fick frånsäga sin 
medverkan på grund av olika omständigheter. Genom kontakter till bekanta hittades 
ytterligare tre personer som ville delta i undersökningen. Totalt intervjuades fem personer. 
Samtliga fem personer fick innan intervjuns början ett informationsbrev angående studiens 
syfte, genomförande och konfidentialitet (se bilaga 1).  
 
En homogenitet eftersträvades i det avgränsade urvalet så till vida att samtliga deltagare 
skulle vara kvinnor som hade ett seriöst förhållande med en manlig partner. Kvinnorna 
hade ännu inte några barn men var dock bestämda för att de en dag ville bli förälder. 
Informanterna var i åldrarna 23-28 år. Samtliga arbetade och tre av dem hade 
högskoleutbildning och en privat utbildning. En informant planerade att börja studera. 
Samtliga var sambos och två informanter planerade bröllop för sig och sin partner vid 
intervjutillfället. En kvinna var gift och en annan kvinna var förlovad.  
  
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide 
sammanställdes med förslag till följdfrågor uppställda innan intervjuerna ägde rum (se 
bilaga 2), samtidigt uppkom nya frågor under intervjuernas gång som sågs relevanta vid 
intervjutillfället. Studien presenterades och dess syfte förklarades. Information gavs att 
deltagandet var frivilligt. Om det skulle uppkomma frågor som inte kändes bekväma 
behövde dessa inte besvaras. Informanterna fick innan intervjuernas början reda på att de 
när som helst hade rätt att avbryta intervjun och att materialet skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Informanterna blev delgivna om att intervjuerna spelas in på en diktafon för 
att kunna transkriberas och även att denna information endast avlyssnas utav studiens 
författare. Intervjuerna pågick i 40-65 minuter och ägde rum i författarens hemma miljö 
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och i grupprum på högskola samt universitet, beroende på informanternas egna önskemål. 
Hänsyn togs till författarens förståelse kring ämnet, som finns ifrån tidigare skrivna b-
uppsatser som handlat om adoption och om hur individen väljer att skaffa barn. 
Analys 
Databehandlingen skedde genom induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Först lyssnades 
materialet igenom, därefter transkriberades intervjuerna näst intill ordagrant. Sedan lästes 
materialet igenom för att få en god överblick. Därefter gjordes en första kodning av 
materialet genom att nyckelord skrevs i marginalen. Preliminära teman användes till en 
början för att gruppera citaten under olika begrepp. Texten analyserades ytterligare en gång 
utefter de teman som bestämts. En slutgiltig benämning och definition gjordes utav varje 
tema. Temana var: bekantas inverkan på barnaskaffandet, att söka rätt tidpunkt, valet att 
föda biologiska barn i första hand samt en bild av livet med barn. Under varje tema 
presenteras en liten sammanfattning av materialet med insprängda citat i texten, som 
återfinns i resultatet nedan.  
 
 

Resultat 
 
Samtliga informanterna såg det som en självklarhet att de en dag kommer att bli mamma. 
Frågan om varför informanterna ville skaffa barn berörde men det var snarare när en familj 
kommer att bildas inte om eller varför individen gör det, som de själva hade funderat och 
diskuterat kring tidigare.  
 
Bekantas inverkan på barnaskaffandet 
Om det fanns barn i umgängeskretsen verkade ha en stor inverkan. Det positiva med att ha 
barn betonades och det berättades speciellt hur ”mysigt” deras vänner hade det tillsammans 
med sina barn. En informant menade att bara för att det inte finns så många barn omkring 
henne, skulle hon aldrig skjuta upp barnaskaffandet, för att vänta in sina vänner. Men om 
många av hennes vänner redan hade barn skulle hon kunna bli intresserad av att snabbare 
bilda familj, än vad som egentligen var planerat. Påtryckningar utifrån släkt och 
umgängeskrets tycktes vara relativt vanligt. Många informanter hade fått frågan om de inte 
tänker bilda familj snart, utav både vänner, föräldrar och svärföräldrar, alternativt blivande 
svärföräldrar. Då en viss ålder hade nåtts och ett seriöst förhållande var ett faktum var det 
vanligt att få frågan om det inte snart var dags att bli förälder. Även om alla inte frågade 
dem rakt ut, kände en del av informanterna en viss förväntan av anhöriga. 
 
”Det är väl så att man i en viss ålder bör skaffa barn, det förväntas. Folk har frågat oss 
länge i och med att vi har varit ihop så länge och nu när vi är gifta. – Jaha, gifte ni er för 
att ni ska ha barn.” 
 
Det var ovanligt att kvinnorna kände bekanta som inte ville skaffa barn. Om närstående 
fortfarande inte skaffat barn uppkom det främst ett antagande om att de kommer att göra 
det så småningom, de väntar bara på rätt tillfälle. En informant menade på att det kunde 
vara så att bekanta som ännu inte har barn endast sa att de inte var redo, vilket egentligen 
innebar att hon inte ville berätta att hon valde att avstå ifrån att skaffa barn. Kvinnorna hade 
acceptans för personer som valde att inte skaffa barn, men en förfrågan om varför individer 
väljer att avstå barn kunde urskiljas. 
 
 ”Jag tycker det är lättare att vända på frågan, varför vill folk inte skaffa barn? Alltså 
någonstans är det så att, absolut inte att man är dum om man inte skaffar barn men mer 
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liksom att  jag tror att man vid en viss ålder så längtar man efter att ta hand om en annan 
människa.”  
 
Att söka rätt tidpunkt 
Vissa grundläggande förutsättningar och oundvikliga faktorer var avgörande för när 
informanterna planerar att bilda familj. Även mindre nödvändiga men uppskattade 
företeelse som gärna fick finnas till hands, innan den planerande födseln. Att söka rätt 
tidpunkt för att skaffa barn presenteras under rubrikerna ”förhållandets 
betydelse”, ”materiell trygghet” och ”ålderns betydelse”. 
   
Förhållandets betydelse  
Det framkom att tankar om när ett barn ska komma till världen blev först aktuellt när den 
blivande mamman är inne i ett fast förhållande, med en partner de kan lita på och känner en 
trygghet tillsammans med. Den inre känslan att vilja skaffa barn utvecklar sig allt starkare 
då möjligheten finns att dela den tillsammans med sin partner. Det är först då det blir 
aktuellt att verkligen bli förälder.   
 
”Nu känns det som att det är möjligt. Det finns en person som jag kan lita på och få barn 
med.”  
 
Av stor vikt var att längtan till att bli förälder har stärkts i relation med en pojkvän. En 
central orsak till att bilda familj uppkom vara att förhållandet till sin partner blir allt 
starkare då ett barn tillkommer. Förhållandet stärks eftersom de båda nyblivna föräldrarna 
tros kommer varandra närmare i förhållandet. Tillsammans skapar de en ny gemensam 
upplevelse. De båda parterna tros även lära sig att samarbeta på ett bättre sätt än tidigare 
tack vare den nya familjemedlemmen. Det framkom att då ett barn föds kommer 
förhållandet bli allt tryggare eftersom tillsammans skapas gemensamt ansvar som binder 
samman paret för alltid. 
 
”Jag tror att våran relation kommer att stärkas något enormt på alla plan, jag tror att vi 
kommer att lära oss att kommunicera och samarbeta ännu bättre, trots att det nu är väldigt 
bra.” 
  
Materiell trygghet 
Informanterna ville att trygghet och stabilitet skulle finnas innan de bildar familj. Redan 
före graviditeten ville de flesta av intervjudeltagarna vara förberedda inom vissa områden. 
Det som ansågs vara mest grundläggande var god ekonomi, jobb och bostad. Det var i 
första hand då det fanns en säkerhet med sitt jobb, ordnad ekonomi och en bra bostad som 
är lämpad för en ytterligare familjemedlem, som de flesta av informanterna kände sig 
beredda att välkomna ett barn En intervjudeltagare menade att det kunde dra ut på tiden att 
skaffa barn om det inte finns tillräckligt med pengar till en större bostad eller om en 
fastanställning på jobbet inte var aktuell. Avslutad utbildning ansågs även fördelaktigt. En 
informant menade emellertid att det inte är omöjligt att både studera och att ha barn. 
Däremot krävs det extra planering och mycket vilja. Förutom ovannämnda trygghets 
faktorer uppkom det att vissa materiella saker gärna fick finnas på plats innan födseln. 
Några av informanterna menade att det kunde vara bra att ha de mest grundläggande 
materiella barnsakerna, som barnvagn och säng, redan innan barnet föds. Samtidigt 
resonerade andra intervjudeltagare att det aldrig går att köpa saker i förväg utan det löser 
sig efter hand. Det framgick även att om ett barn skulle bli till, utan att vara planerat skulle 
barnet vara välkommet trots att alla dessa förutsättningar ännu inte fanns.  
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” Jag tror att jag bara kände att det var läge. Att vi båda fick jobb och min man fick fast 
jobb och han var helt klar med sin utbildning, och vi flyttade till en större lägenhet. 
Skaffade större bil, allting kom i samma veva där, det kändes som att vad är det som fattas.. 
jo, det är en bebis. Allting började falla på plats.” 
   
Ålderns betydelse 
Informanternas tidsplanering för sitt första blivande barn var individuella. Det går inte säga 
en viss specifik ålder då informanterna vill skaffa barn. En av ålderns betydelse för 
familjebildningen var att hos dem som blir mamma i hög ålder ökar riskerna med att få ett 
handikappat barn. Därför ansågs det viktigt att inte vänta för länge med att föda barn. Även 
att barnafödandet kan komma att påskyndas eftersom informanterna vill hinna med att föda 
flera barn, innan de själva anser sig för gamla. Ett givet svar från kvinnorna var att det är 
en ”känsla” som finns inom sig, som gör att de vill ha barn. En benämning av känslan var 
modersinstinkten som ett uttryck för längtan till barn. En annan kopplade känslan till den 
biologiska mognadsprocessen. Med detta menade kvinnan att längtan till barn är en känsla 
som växt sig fram allt starkare. Åldern troddes ha en betydelse för uppkomsten till den inre 
känslan att vilja föda barn. Känslan upplevs starkare då individen har nått en viss ålder. 
Åldern då den inre känslan upplevs som starkast är personlig och olika hos olika kvinnor. 
 
”För tre år sedan hade jag inte den känslan, att jag ville ha barn, men helt plötsligt då kom 
den bara och då går det inte att släppa, den sitter där.”  
 
Valet att föda biologiska barn i första hand  
Samtliga informanter ville i första hand ha biologiska barn men alla var positiva till att 
eventuellt adoptera barn. Argument till varför den biologiska födseln var så självklar var 
många. Kvinnorna ville se en blandning av sig själv och sin partner både utseende- och 
personlighetsmässigt, de ville att de egna generna förs vidare. Ett vanligt förekommande 
argument var viljan att skapa ett kärleksbarn tillsammans med sin partner. Det fanns en 
förhoppning om att det biologiska barnet kommer att binda samman mamman med sin 
partner. Önskan om att få vara med om hela graviditeten nämndes utav några kvinnor. Det 
ansågs vara det som låg närmast till hands, en enkelhet med att föda biologiska barn. 
Adoption ansågs medföra en större kostnad och vara mycket mer tidskrävande. De ansåg 
att de kommer att följa samhällets norm, eftersom de följer det mest förekommande 
alternativet. Några kvinnor menade att det tillhör kulturen att föda biologiska barn. En 
kvinna sa att hon hört att det finns en tro om att blod är tjockare än vatten, fast hon var inte 
själv säker på att det verkligen var så. Motsättningar med ett adopterat barn var att barnet 
eventuellt kommer att ha ett annorlunda utseende vilket kan ha betydelse för att barnet ska 
få känna att han/hon passar in i samhället. Tankar uppkom att barnets annorlunda utseende 
kan agera som en mur mellan den adopterade och sin nya omgivning. Det framkom vara en 
nackdel med att barnet inte såg ut eller kom ifrån en själv.  
 
”Det är en otroligt stor process att adoptera, för det första väntetiden plus att det kostar 
pengar. Adopterade barn har antagligen också mycket tuffare med att komma in i 
samhället och att accepteras. Alltså de som ser ut som oss är det ju ingen som lägger 
märke till. Sedan kan man ju givetvis mobbas för andra saker, men jag tror definitivt att det 
kan vara en faktor som kan avgöra. Att de inte ser ut som oss och därför. Man undviker ju 
konflikter genom att skaffa barn själv, alltså rent biologiska.”   
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Adoption sågs främst aktuellt i två fall. Det ena om barn skulle önskas i ett senare skede i 
livet, då sågs adoption vara det bästa sättet att skaffa barn på. Ett vanligt resonemang var 
att informanterna mycket troligt kommer att längta efter fler barn då de själva anser sig för 
gamla för att skaffa biologiska barn. Att vara för gammal för att föda barn framkom utav 
resonemanget att riskerna ökar till att barn föds handikappade om mamman är över 35 år. 
Det andra fallet då adoption ansågs aktuellt var om biologiska barn inte skulle kunna fås. 
Alla var fast beslutna om att barn ska de absolut ha, även om de inte kommer att kunna få 
biologiska barn. Det nämndes också att det även kunde bli aktuellt att adoptera sitt andra 
eller tredje barn trots att åldern inte var ett bekymmer. Men i så fall var det av stor vikt att 
ett biologiskt barn redan fanns. 
 
”Alltså jag ser inte det som något konstigt alternativ att adoptera barn, utan det känns helt 
naturligt för mig. Får jag inte den röda klänningen så tar jag den blå.”  
 
Planer på adoption var uppenbart ett andrahandsalternativ och en del av informanterna hade 
redan diskuterat möjligheten med sin partner. Känslor som troddes uppkomma om 
biologiska barn inte skulle kunna födas var i första hand en besvikelse på sig själv. Även att 
det skulle kännas ”hårt”, ”jobbigt”, ”ledsamt” och ”orättvist”. En kvinna resonerade om 
viljan att få hjälpa barn som har det svårt i fattiga länder, en önskan om att få ge de barnen 
en ärlig chans och kunna hjälpa dem till ett bättre liv genom adoption.  
 
En bild av livet med barn 
En anledning till varför barn föds framkom vara att individen vill skapa ett barn 
tillsammans med sin partner som ett bevis på deras kärlek. Kvinnorna ville kunna se en 
avbild av sig själv och sin partner i sitt blivande barn. Ett igenkännande ville ses både utav 
de blivande föräldrarnas egna personligheter och utav deras utseende i sitt kommande barn. 
Det nämndes att det kunde ses som en egoistisk handling med att föda barn på grund av att 
vilja se sig själv i en annan person. 
 
”Man vill skapa något tillsammans med den man älskar, egentligen. Man vill skapa en 
avbild av sig själv, både ur den fysiska bemärkelsen och utifrån ens personligheter. Att 
skapa något som blir likt en själv och ens partner både till sättet och utseende mässigt.” 
  
Det fanns även en längtan att ta hand om och att ge sin omsorg till en annan person. En 
önskan uttrycktes om att ge villkorslös kärlek till ett barn. Det framkom ett antagande om 
att föräldrar lär sig genom att ha barn. Ett lärande allmänt om barn och ett växande som 
människa för föräldrarna eftersom de först får vara med om en graviditet och sedan får de 
lärdom om livet som småbarnsförälder. En intervju deltagare menade att bättre uppfattning 
om vad som är viktigast i livet kommer att värdesättas på ett nytt och bättre sätt som 
mamma. Det framkom även att föda barn är livets mening.  
 
Informanterna menade att vara förälder medför både positiva och negativa aspekter. 
Samtliga informanter menade att de skulle få mindre tid över till annat än barnet. Den 
kommande tidsbristen till aktivitet utan barn var en av den största förändringen som 
nämndes. Det uttrycktes som att det inte längre kommer att finnas lika mycket tid till att 
umgås med vänner på samma sätt som tidigare, eller att det blir mindre tid att spendera 
tillsammans med sin partner. Även att karriären kunde bli lidande på grund av att det inte 
kommer att finnas så mycket tid över som de hade behövt, att lägga ner på arbetet. Att inte 
kunna vara ”helt ledig” var en annan uppfattning om hur tiden kommer att ändras som 
mamma. Men det fanns en förhoppning om att detta skulle kunna lösas genom god 
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planering och tillit till andra människor. En lösning skulle vara att våga lämna bort sitt barn 
ibland till nära bekanta som ställer upp som barnvakt, för att kunna få mer tid över till sig 
själv. 
  
Något som framkom av några informanter, då de tänkte sig in i mammarollen, var det stora 
ansvaret de kommer att få som mamma. Att de kommer att få ta ett ansvar över en annan 
människas liv. Eftersom det är föräldrarnas ansvar att barnet kommer att överleva som 
spädbarn och ansvaret över att barnet kommer att få en bra uppväxt. En annan känsla som 
uppkom var oro. Många menade på att en ständig oro skulle finnas för sitt barn. Att man 
aldrig kommer att kunna slappna av, utan istället ständigt vara bekymrad för att barnet kan 
komma till skada. 
 
”Ibland undrar man ju om man vill ha barn till den här världen…Jag skulle nog vara 
väldigt orolig för allt som kan hända. Man skulle hela tiden tänka på  om barnet blir 
mobbad i skolan eller överkörd  på vägen.”  
 
Några av informanterna menade att de började känna en oro inför att bli mamma och det 
var något som skulle kunna skjuta upp ”bebisverkstaden”, eftersom nackdelarna med barn 
blev tydligare ju närmare graviditeten de kommer. Det ändrade dock inte deras beslut att bli 
mamma. Informanterna menade att oron inför att bilda familj skulle de klara av och det var 
något som de trodde tillhörde, då det sker en stor förändring i livet. En av informanterna 
menade att samma känsla uppstod då hon funderade på sitt kommande bröllop. 
 
” Ju äldre man blir och närmare det blir, det mentala att man ska skaffa barn, desto mer 
blir det att nämen jag tycker faktiskt om att sova på morgonen, nämen sådant tänker man 
också på.” 
 
Det framkom att förändringar i vardagslivet kommer ske då en familj har bildats. Då ett 
barn tillkommer måste ett mer rutinmässigt liv levas. Detta för att få tiden att räcka till och 
att ett rutinmässigt liv hjälper barnet att få en tydligare livsvärld. Tron om att ekonomin 
kommer att ändras till det sämre var en vanligt förekommande uppfattning. Även att 
omprioriteringar kring ekonomin kommer att behöva göras, eftersom pengarna i första 
hand kommer att gå till barnet. 
 
För att vara en god förebild, tyckte kvinnorna att som förälder måste det egna beteende 
ibland ändras. De menade att den dagen de blir förälder kan de inte längre säga eller handla 
på samma sätt, utan de måste hela tiden tänka på vad som sägs och görs. Eftersom barnet 
tar efter hur föräldrarna gör och därmed vill man som förälder visa upp sin bästa sida. Det 
nämndes även att som mamma går det inte att försöka vara någon annan än sig själv, inför 
sitt barn. Utan barnet kommer att se sin mamma som den person hon verkligen är. 
 
” Man har ju ett ansvar för en annan människas liv och försöker liksom lägga ut sunda 
värderingar och… på ett sätt gäller det ju att tänka på allt man gör själv. Men samtidigt så 
vet jag att man inte kan föreställa sig inför barnen för någonstans så är man ju alltid sig 
själv.”  
 
En oro uttrycktes över att sexlusten kommer att minskas då ett barn tillkommer. Flera av 
informanterna menade att många av de egna behoven som fanns hos dem nu, de behoven 
kommer det inte längre att finnas utrymme för som mamma. Då ett barn tillkommer måste 
alltid hänsyn till barnet tas i första hand. Något som vissa informanter tror att de kommer 
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att sakna är att de själva inte kommer att få känna sig små eller extra omhändertagna, utan 
den rollen kommer fullkomligt tas över av den nya familjemedlemmen. Även att det inte 
längre kan ha en dålig dag, för när en familj har skaffats går det inte längre att tycka synd 
om sig själv och strunta i allt som är runt omkring. Eftersom barnet alltid måste prioriteras 
först.  
 
”Om jag har ett barn så får ju jag aldrig vara liten heller. Man har ju alltid perioder då 
man själv vill bli ompysslad, så som att just nu mår jag dåligt…den uppmärksamheten 
kommer jag inte att kunna få på det sättet. Det spelar ingen roll hur dåligt jag mår, jag 
måste ju alltid ta hand om någon annan.”  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med underliggande studie var att studera kvinnors reflektioner, kring deras beslut att 
skaffa barn. Det uppkom flera anledningar till varför barn föds, varav många sågs som en 
självklarhet för kvinnorna. Vanliga anledningar till barnaskaffandet var att kvinnorna kände 
en inre känsla eller längtan, att de ville kunna känna igen sig själva och sin partner i sitt 
blivande barn. Att förhållandet till sin partner blir starkare eftersom de båda föräldrarna 
tros komma varandra närmare, även att deras gemensamma barn kommer att binda samman 
dem för alltid. Den rätta tidpunkten för att skaffa barn framkom vara då det fanns en 
trygghet i förhållandet och en materiell trygghet. Biologiska barn sågs som ett självklart 
förstahandsval.  
 
Det framkom anledningar till familjebildning från förr som i denna studie fortfarande 
ansågs vara aktuella. Vikten av att lämna något efter sig, för att få en plats i framtiden var 
en given anledning. Kvinnorna ville känna igen sig själva och sin partner i sitt blivande 
barn, både till sättet och till utseendet. I denna studie uppkom den inre känslan, som gav en 
längtan till att få skaffa barn, vara en anledning till att vilja föda barn. Känslan namngavs 
bland annat som en moderskänsla som växer fram med åldern. Eriksons (2000) forskning 
visar att individen vill föra vidare något från sig själv till nästa generation och att det ligger 
i den psykologiska biologin att göra det. Hoffman och Hoffman (1973) refererat i Willén 
(1988) menar i sin andra värdering om öppnandet av självet, att individen har ett behov av 
att koppla ihop sig själv med sin livstid, som de efterblivande kommer att bli påminda om. 
Ett vanligt uttryck kvinnorna utgav i denna studie var att de ville skaffa barn som ett 
kärleksbevis gentemot sin partner. Det framgick att barn även vill födas för att förbättra 
förhållandets stabilitet och ge en evig sammankoppling till sin partner. Utav tidigare studie 
framgick ett centralt motiv till barn vara det ultimata uttrycket av kärlek mellan en man och 
en kvinna (Jacobsson & Von Schoultz, 1985). Erikson (1999) menar att individen känner 
ett behov av att vara behövd och därmed är produktiviteten ett viktigt stadium. Kvinnorna i 
denna studie uttryckte ett behov av att ha barn för att få ge omsorg och villkorslös kärlek, 
vilket kan ses som ett sätt att vara behövd som mamma utav barnet.  
 
Det tycks idag finnas ett antagande att individen ska vilja skaffa barn någon gång i livet. 
Det framgick av kvinnorna att acceptans fanns för dem som valde att inte skaffa barn, men 
dock uppfattades frågan om varför individen inte vill ha barn som en klart vanligare 
samhälls accepterad fråga än varför individen vill ha barn. Det var inte heller vanligt att 
känna till bekanta som sa bestämt nej till barn. En föreställning fanns om de som 
fortfarande inte bildat familj snarare väntar på rätt tillfälle och ses så småningom komma 
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att bli gravida, än att de inte vill skaffa barn. Samtidigt menade en kvinna att en person som 
ännu inte fått barn eftersom det inte varit rätt tidpunkt, kanske endast skyller på yttre 
omständigheter för att hon inte vågar berätta att hon inte vill skaffa barn. Så uppenbarligen 
tycks det fortfarande finnas, eller tros finnas en viss tabu mot att inte vilja ha barn. 
Rowlands och Lee (2006) påvisar att frivilligt barnlösa heterosexuella kvinnor ses som 
negativa stereotyper och att frivillig barnlöshet ses som ett problematiskt ämne, både 
individuellt och socialt. Samtidigt finns det studier som hävdar att kvinnor har valt att avstå 
från barn under lång tid, redan på 1940-talet valde kvinnor bort att föda barn (Willén, 1979). 
 
Enligt tidningen 9 månader (2004) har kvinnorna blivit allt äldre innan de föder barn, något 
som även denna studie kan bekräfta. Informanterna var mellan 23 och 28 år vid 
intervjutillfällena och ingen av dem har ännu barn. Om intervjuerna gjorts under 70-talet 
hade statistiskt sett kvinnorna i den åldern redan haft barn, eftersom genomsnittsåldern hos 
förstföderskorna var 23,8 år och 2000 låg den på 28 år. Lagerström (2000) har kommit 
fram till att par vill ha en ekonomisk trygghet innan de väljer att skaffa barn. Det 
grundläggande i denna studie var att det fanns en trygghet med ens partner. En annan viktig 
avgörande orsak som bestämde när det var dags att bilda familj var den materiella 
tryggheten och det som sågs mest relevant var en fastanställning på jobbet, en stabil 
ekonomi samt att ha en lämplig bostad innan det första barnet föds. Detta var ett 
gemensamt svar och informanterna hade en samstämmig åsikt kring vilka förutsättningar 
som ska finnas när en familj bildas. Även materiella ting sågs vara fördelaktigt att ha 
införskaffat innan födseln, men med en mindre enighet bland informanterna. Lagerström 
(2000) betonar vikten av trygghet genom att inneha en utbildning, ett säkert jobb samt att 
individen hunnit med ”att göra annat”, innan barn föds. Den rätta tidpunkten för att bilda 
familj ansågs även vara då ett äktenskap var ett faktum. 
  
I denna studie framgick det att kvinnorna var överens med tidigare studie om valet till 
biologiska barn. Skulle de däremot inte kunna föda barn sågs adoption som ett givet 
andrahandsval. Tidigare studier förespråkar att adoption oftast utförs av par med 
infertilitetsproblem och ses som en ovanlig företeelse av individer som är kapabla att skaffa 
biologiska barn (Cudmore, 2005). Argumenten för biologiska barn var flerfaldiga, men 
några av de mest förekommande anledningarna i denna studie var att kvinnorna hade en 
vilja att få föra vidare sina egna gener genom att känna igen sig själv och sin partner i sitt 
blivande barn, att de själva ville vara med om en graviditet samt att det sågs vara det 
enklaste sättet att skaffa barn på. De två fallen då adoption främst sågs aktuellt var antingen 
om kvinnorna ville skaffa barn i hög ålder eller om de inte kunde föda biologiska barn, 
detta var enhetliga svar hos kvinnorna. Adoption sågs som en fördel eftersom 
informanterna menade att det medför en risk att barnet kan bli handikappat om mamman 
föder i en ålder över 35 år. Tidigare studier om risker med att föda barn i en hög ålder finns 
och det har påvisats att det blir svårare för kvinnor att bli gravida i en högre ålder 
(Lagerström, 2000). Forskningsresultat har visat att riskerna ökar då mamman föder efter 
40 år, men med relativt låg statistik (Lundin, 2004). Enligt Jacobsson, (2004) ökar riskerna 
något för att barnet dör i magen, föds för tidigt eller har medfödda skador, om mamman är 
över 40. Det finns däremot ingen anledning att avråda någon att bli förälder bara för att 
personen är över 40. Den upplysning som deltagarna i denna studie hade kring riskerna 
med att föda barn i en hög ålder upplevs vara starkare och mer avskräckande än vad 
tidigare studier refererar. Det andra fallet då adoption sågs bli aktuellt eftersom biologiska 
barn inte kan födas, är den vanligast orsak till adoption i vårt samhälle, (Cudmore, 2005). 
Att adoptera för att rädda barn från svåra förhållanden var inget förstahandsval, men något 
som nämndes i denna studie. Det visade sig vara av stor vikt att få minst ett biologiskt barn, 
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en enig önskan fanns om att speciellt det första barnet kommer att vara biologiskt. Vilket 
kan tydas som en försäkran att få föra vidare en del av sig själv och sin partner så tidigt 
som möjligt. En tolkning av betydelsen att få föra vidare sig själv och sin partner i en ny 
person är uppenbar och kan ses som en given anledning till att föda biologiska barn. 
 
I denna studie framgick det att skaffa barn sågs som ett självklart val och det framkom vara 
meningen med livet. Enligt SCB (1999) menar majoriteten att livet blir mer meningsfullt 
med barn, vilket även styrks av andra studier (Willén, 1994). De förväntningar som idag 
finns om barns betydelse verkar främst ses som positiva och givande för blivande föräldrar, 
med tanke på dess självfallenhet. Undersökningar visar skiljaktiga resultat och det finns 
ytterligare studier som tyder att det inte finns några eller endast negativa samband mellan 
barn och en förhöjd livskvalité. Det var vanligt att föräldrar upplevde sina liv mer 
problematiska med barn än vad det gjorde innan de hade barn (Montgomery & Willén, 
1996).  Kvinnorna i denna studie menade att livet kommer att ändras då ett barn tillkommer, 
förändringar till ett mer strukturerat liv sker för barnets bästa och ger mindre tid över till 
sig själv. De egna behoven kommer i andrahand för att i först hand kunna prioritera barnet. 
I enighet med vad Kei, Nomaguchi & Melissa (2003) avser kommer ett barn att kräva 
mycket tid vilket resulterar i mindre fritid för föräldrarna. I den här studien menade 
kvinnorna att familjebildningen kommer att medföra ett stort ansvarstagande som förälder, 
större utgifter samt en konstant oro över barnet. Forskningar om hur föräldrar uppfattar 
livet med barn var få men en tidigare studie påvisade att föräldrar visar en lägre nivå av 
lycka och livsglädje och detta tros kunna associeras med större ängslighet och högre nivå 
av orolighet och depression (Montgomery & Willén, 1996). Kei, Nomguchi & Melissa 
(2003) menar att det finns två sätt att se på familjebildningen antingen att det påverkar 
föräldern med mycket glädje, personlig mognad och sociala förmåner eller ses det som ett 
skapande av problem och kostnader. I denna studie betraktade kvinnorna inte endast 
barnaskaffandet utifrån ett enda synsätt utan de såg både många positiva tillförande med 
barnaskaffandet men hade samtidigt en förförståelse för de förändringar och eventuella 
svårigheter som barn kan tillföra. 
  
Metoddiskussion 
Denna uppsats ämne har intresserat författaren och en ifrågasättning om vad det är som gör 
barnaskaffandet så självklart har varit till grund för det valda uppsatsämnet. 
Intervjufrågorna har ställts utan att författarens egna åsikter kring ämnet har framställts. 
Vissa frågor kan ses som väldigt personliga och känsliga, vilket i sin tur kan leda till att 
frågorna upplevdes besvärliga att svara på. Dock blev alla frågor besvarade utav 
informanterna och det var ingen som valde att avbryta intervjun. Den förförståelse 
författaren har kring ämnet, hade främst sin tyngdpunkt på adoption och att biologisk 
födsel ses som ett förstahands val. Förförståelsens effekt ses inte ha någon större påverkan 
på studien. Studien har däremot fått ett större intresse av att inkludera intervjuerna med 
frågor kring adoption och hur kvinnorna väjer att skaffa barn, frågor som kändes självklara 
att ställa för att kunna studera kvinnors reflektioner kring deras beslut att skaffa barn.   
 
För att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna urskilja och sedan presentera det mest 
relevanta materialet i olika teman valdes den induktiva tematiska analysmetoden. I denna 
undersökning har endast ett fåtal kvinnor frågats för att få en inblick i hur en kvinna 
funderar kring sitt beslut om att en dag bli mamma. Urvalet har varit ett 
bekvämlighetsurval på grund av svårigheter med att få tag på intervjudeltagare. 
Undersökningsgruppen är inte representativ för alla kvinnor som ännu inte skaffat barn 
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men så önskar. Resultatet är därför inte möjligt att generaliseras till samtliga blivande 
mammor i Sverige.  
 
En kritisk granskning till de resultat som framkommit i denna studie betonar jag främst 
kring valet av barnaskaffandet. Samtliga informanter var mycket positiva till adoption 
vilket har skapat funderingar eftersom en av de vanligaste anledningarna till att skaffa barn 
var att kvinnorna vill föra vidare sina gener. Det framkom däremot tydligt att adoption 
endast var ett andrahandsval. Vid intervjutillfällena gavs intrycket av att kvinnorna inte tror 
att det kommer bli en så stor omställning om de måste adoptera. Jag är däremot lite 
skeptisk till att det kommer ses med samma lätthet som nämnts vid en eventuell adoption, 
med tanke på vad som ansågs vara viktigt med att skaffa barn. Det antogs uppstå starka 
negativa känslor om inte biologiska barn skulle kunna födas vilket även stärker den 
intensiva längtan till att få föda biologiska barn. Att få känna igen sig själv i sitt barn 
framstod ha ett mycket större utrymme än vad jag föreställt mig.  
 
En vidare kvalitativ studie som inkluderar även männens åsikter kring ämnet skulle ge svar 
på om det finns någon könsskillnad kring barnaskaffandet. Dessutom skulle en 
undersökning av blivande föräldrar samt en uppföljning av detta föräldraskap kunna öka 
förståelsen ytterligare. En inblick skulle ges på hur individen ser på föräldraskapet, om 
anledningarna instämmer till varför de valde att skaffa barn och om de förväntningar som 
fanns innan de blev föräldrar överensstämmer. Även undersökningar om adoption som är 
ett närliggande ämne till denna studies syfte skulle kunna utvecklas vidare. Utifrån den här 
studien sågs den biologiska födseln som ett givet förstahandsval. En utveckling inom ämnet 
skulle vara av intresse med tanke på den upplysning som idag finns kring den rådande 
situationen kring föräldralösa barn. Blivande resultat om varför valet till biologiska barn är 
så självklart skulle eventuellt kunna styrka ett av resultaten i denna uppsats som handlar om 
önskan att få föra sig själv och sin partner vidare genom barnet. 
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      Bilaga 1. 
 

Till deltagare i studien ”Kvinnors reflektioner kring beslutet att skaffa 
barn” 
 
Du har blivit kontaktad för att delta i en intervju som handlar om individens motiv till att 
skaffa barn. De intervjuer som görs kommer att vara en del av materialet i min c-uppsats 
inom ramen för påbyggnadskurs i psykologi på Stockholms universitet. 
 
Deltagare i forskning har vissa rättigheter. Det råder konfidentialitet som innebär att du 
som deltagare är helt anonym, d v s att ingen som läser uppsatsen kommer att veta att det är 
du som varit informant vid denna intervju. För att inte ditt namn ska anges i uppsatsen, 
kommer istället ett påhittat namn att nämnas då din medverkan i uppsatsen presenteras. Du 
som informant har även rätt att avbryta intervjun eller avstå att delta i studien, om du så 
önskar. Om citat från din intervju kommer att användas i uppsatsen, kommer jag att 
kontakta dig för att få ditt godkännande.  
 
Intervjuerna som spelas in på en bandspelare kommer att raderas när de har blivit 
transkriberade. Det kommer endast vara jag som lyssnar av det inspelade materialet. 
 
Om du har frågor, hör gärna av dig till mig på mobil 070-6023976. Min handledare för 
uppsatsen är Maria Sandgren, fil dr, e-post msn@psychology.su.se  vid Stockholms 
universitet. 
 
Som tack för din medverkan kommer (om så önskas) uppsatsens färdiga material samt en 
trisslott att skickas hem till dig. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Annie Sandell 
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Intervjuguide:                                                                                                       Bilaga 2.                        
                             
Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du? 
Sysselsättning, utbildning? 
Civilstånd? 
 
Varför vill du ha barn? 
Hur tror du att det kommer sig? 
Hur har du kommit fram till det beslutet? 
 
Hur många barn skulle du vilja ha? 
 
Hur ser du på att en dag bli förälder? 
Vad tror du kommer att förändras, både för och nackdelar? 
 
Vad tror du är det bästa med att ha barn? 
 
Kan du se någon eventuell nackdel med att ha barn? 
 
När kände du för första gången att du vill bli mamma? 
Hur kom du fram till det? 
Har din syn på barnaskaffandet förändrats under tid? 
 
Planerar du och din partner att skaffa barn? 
Hur känner du då du tänker på att du snart kan bli mamma? 
Finns det några eventuella förberedelser kring ert blivande föräldraskap? 
 
Tror du att din egen uppväxt kan ha påverkat dig på något sätt då det gäller din önska till att 
skaffa barn? 
 
Hur ser barnaskaffandet ut i din bekantskapskrets? 
Känner du att det kan ha någon påverkan på ert beslut om att skaffa barn? 

 
Skulle du kunna tänka dig att adoptera barn? 
I så fall när? 
Varför inte det? 
Vad tror du det är som gör att du vill ha biologiska barn? 
De flesta idag väljer att föda biologiska barn framför adoption, varför tror du att det är så? 
 
Hur kommer det sig tror du att de flesta idag, precis som du väljer att skaffa barn? 
Tror du att det kan finnas några andra aspekter till att varför man vill ha barn. 
 
Vad händer om du inte kan få barn? 
Hur skulle det kännas? 
 
Är det något du själv skulle vilja tillägga, eller som du har tänkt på kring barnaskaffandet 
som du ej redan har berättat? 
 
Om du försöker tänka dig en bild om hur ditt liv ser ut om tio år, hur skulle den bilden se ut? 


