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Finns det skillnader i livskvalitet och livstillfredsställelse mellan frivilligt barnlösa 

och föräldrar? 

- En kvantitativ tvärsnittsstudie - 

 

Sammanfattning 

Studier har visat att frivilligt barnlösa individer stereotypt har betraktats 

vara olyckliga och otillfredsställda, något som inte har fått vetenskapligt 

stöd. Syftet med den här tvärsnittsstudien var att undersöka om det 

föreligger några skillnader i livskvalitet och livstillfredsställelse mellan 

frivilligt barnlösa personer och föräldrar i den svenska populationen. 

Forskningsfrågan undersöktes med en enkät som bestod av 

självskattningsskalorna QOLI (Quality Of Life Inventory) och SWLS 

(Satisfaction With Life Scale). 130 deltagare genomförde studien varav 54 är 

frivilligt barnlösa individer och 76 är föräldrar. Studien visade att det inte 

finns några signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på 

livskvalitet och livstillfredsställelse. Dock visade variansanalyserna att ålder 

och civilstånd signifikant påverkade livskvaliteten och livstillfredsställelsen.  
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Abstract 

Earlier studies have demonstrated that voluntarily childless individuals are 

negatively stereotyped as unhappy and unsatisfied, despite contradictory 

findings. The purpose of this cross-sectional study was to explore whether 

there are any differences in life quality and life satisfaction between 

voluntarily childless adults and parents on a Swedish population. The 

research question was addressed with a survey utilizing two scales; QOLI 

(Quality Of Life Inventory) and SWLS (Satisfaction With life Scale). 130 

subjects participated; 54 voluntarily childless adults and 76 parents. The 

study concludes that there are no significant differences between the groups 

on either dimension. However, the variance analysis showed that age and 

marital status significantly influenced life quality and life satisfaction.  

Keywords; voluntarily childless, life quality, life satisfaction, negative 

stereotypes, pronatalism 
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Introduktion  

Negativa stereotypa antaganden om frivilligt barnlösa                                                           

Att ha en stereotyp föreställning innebär en allmän uppfattning om en grupp eller kategori av 

människor. Att kategorisera människor på det här sättet ökar tendensen att döma personen 

utefter dess grupptillhörighet, snarare än de individuella egenskaperna (Passer & Smith, 2007) 

och forskning har visat att frivilligt barnlösa utgörs av en heterogen grupp (Basten, 2009). 

Vetenskapliga studier visar att det finns en uppsjö av negativa stereotypa antaganden om 

gruppen frivilligt barnlösa. Särskilt kvinnor blir föremål för negativa beskrivningar och har 

tilldelats egenskaper som desperata, omogna, själviska och olyckliga (DeOllos & Kapinus, 

2002; Letherby, 2002) något som kan marginalisera gruppen och ge den negativa attribut. För 

kvinnor kan det ständiga ifrågasättandet bli så påträngande att vissa går så långt att de 

fabulerar att de är ofrivilligt barnlösa, vilket innebär en lägre grad av stigmatisering (Park, 

2002). Det är också vanligt att frivilligt barnlösa kvinnor blir avfärdade när de berättar om sitt 

val av en barnfri livsstil (Gillespie, 2001). En studie gjorde en omfattande genomgång av 

kurslitteraturen vid olika lärosäten som beskriver frivillig barnlöshet och avslöjade att det 

förekommer många negativa stereotypa uppfattningar om dessa individer, vilket exempelvis 

kan påverka studenternas personliga val av att skaffa barn i framtiden (Chancey & Dumais, 

2009). Det finns därmed tecken på att negativa attityder, stereotypa föreställningar och 

fördomar florerar fritt i samhället, både på individ- och samhällsnivå. Att vara utsatt för kritik, 

stereotypa uppfattningar och leva i en kultur som har starka förväntningar på att alla individer 

kommer att skaffa barn, kan tänkas leda till att individen får svårigheter, men trots detta så 

visar studier att de frivilligt barnlösa lever ganska opåverkat (Veevers, 1975). Både kvinnor 

som önskar att förbli frivilligt barnlösa och de kvinnor som önskar skaffa barn är dock 

medvetna om de sanktioner som uppstår om man inte ger efter för den dominerande sociala 
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normen, men kvinnorna som önskade att förbli frivilligt barnlösa uppvisade lägre oro inför 

detta. Samma studie visade att ifall personen som vill förbli frivilligt barnlös har stöd från sin 

referensgrupp möjliggörs en positiv identitet och självkänsla (Houseknecht, 1977).  

 Studier har visat att kvinnor som är frivilligt barnlösa vanligen har en längre utbildning 

än föräldrar (Abma & Martinez, 2006; Chancey et al, 2009;  Houseknecht, 1979). Detta 

samband är inte lika tydligt för de frivilligt barnlösa männen (Keizer, Dykstra & Jansen, 

2007). En annan återkommande stereotyp uppfattning är att frivilligt barnlösa kommer att 

ändra sig med åldern eftersom att man antar att de egentligen vill ha barn och kommer att 

ångra sig bittert. Longitudinella studier visar dock inte på att detta antagande skulle stämma 

(Bram, 1985).  

En positiv glimt är att viss forskning har visat att denna negativa bild börjar förändras, 

särskilt hos yngre och välutbildade personer. Studier i USA har visat att uppfattningen att 

barnlösa (både frivilligt och ofrivilligt barnlösa) skulle leva ett ensamt och olyckligt liv har 

sjunkit från 50% till 25%. Motsvarande siffra för de nordiska länderna ligger på 10-20%, 

vilket alltså indikerar lägre grad av negativa stereotypa uppfattningar. Studier tyder 

fortfarande på att man betraktar frivilligt barnlösa som alltför individualistiska, hedonistiska 

och omogna (Hansen, 2011). Vuxna individer som är utan barn upplever fortfarande att de 

blir stigmatiserade (Koropeckyj-Cox, 2007; Letherby, 2002). De som i störst utsträckning har 

negativa attityder mot barnlöshet är vanligen äldre män, personer med en lägre 

utbildningsnivå och individer som är mer religiösa (Koropeckyj-Cox, 2007).  Däremot har 

man inte gjort några studier i Sverige rörande attityden till frivillig barnlöshet så graden av 

negativa stereotypa uppfattningar kanske inte är jämförbar med exempelvis USA. Denna brist 

på studier kan i sig vara ett tecken på att man inte uppfattar gruppen som särskilt intressent, 

möjligen på grund av oantastliga normer rörande föräldraskapet men det kanske inte heller har 
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funnits särskilda skäl till att undersöka gruppen frivilligt barnlösa. Normer kan utmanas 

genom att man motsätter sig samhällets förväntningar på vad en människa bör tänka, känna 

och göra (Passer et al, 2007). Det finns ännu inte en sådan ansats i Sverige som välkomnar 

oliktänkande i frågan om att skaffa barn och att aktivt avstå. 

Frivilligt barnlösa i Sverige                                                                                                          

I Sverige har en antologi om frivillig barnlöshet publicerats år 2010 och man har bland annat 

gjort en analys av massmedias syn på frivilligt barnlösa i Sverige och det är tydligt att 

analysen betonar att det är en ytterst politisk fråga. Det låga barnafödandet utmålas som ett av 

de största hoten mot det svenska samhället (Peterson, 2010b) som riskerar att urholka 

välfärdsstaten eftersom de äldre blir allt fler. Det är ett komplicerat demografiskt mönster som 

återfinns i flera nationer inom EU (Beck, 2002). Ibland påminner retoriken i svensk media om 

den som användes mot homosexualitet, exempelvis att frivillig barnlöshet är likställt med att 

gå mot naturens lagar (Peterson, 2010b). Analysen av massmedia tyder också på en 

medvetenhet att frivillig barnlöshet är tabubelagt då man tackar nej till att skaffa barn och 

därmed tar avstånd från den rådande normen. En stor del av artiklarna menar att fenomenet 

ökar i samhället och ledande politiker larmar kring det låga barnafödandet i Sverige. Man 

utmålar även ofta kvinnorna som offer i reportagen medan männens situation inte tycks vara 

lika intressant (Peterson, 2010b). Analysen visar även på att föräldrarna, ofta nyblivna 

mödrar, kan gå till attack mot den frivilligt barnlösa och framhåller barnen som meningen i 

livet och de befarar att de frivilligt barnlösa kommer gå miste om denna upplevelse (Peterson, 

2010b). Det tyder på att det finns negativa stereotypa antaganden om gruppen, även om den 

negativa attityden tycks vara något lägre i jämförelse med andra länder (Hansen, 2011). De 

frivilligt barnlösa får föga utrymme i svensk media, vilket kan tyda på att ämnet är 

kontroversiellt och provocerande (Peterson 2010b). Detta är i skarp kontrast mot exempelvis 



Frivillig barnlöshet [7] 

 

USA där debatten kan bli hätsk och fundamentalistisk, från bägge läger vilket exemplifieras 

med en uppsjö av litteratur som beskriver och förespråkar en livsstil utan barn. Om man 

proklamerar sig som frivilligt barnlös så innebär det att man riskerar att uppfattas som en 

avvikande kategori i samhället, både psykologiskt och socialt (Peterson, 2010a). Detta i 

kombination med negativa uppfattningar om frivilligt barnlösa som otillfredsställda och 

olyckliga kan innebära en fara då frivilligt barnlösa riskerar att internalisera omgivningens 

negativa ifrågasättanden så att en svag självkänsla utvecklas (Calhoun & Selby 1980). Då de 

frivilligt barnlösa är en minoritet i samhället kan massmedia bidra till att dels synliggöra 

denna grupp samt redogöra för livsval som gör avsteg från den traditionella familjebilden 

(Peterson, 2010).   

Att uppmärksamma frivilligt barnlösa skulle vidga förståelseramen inom flera domäner, 

bland annat så kan familjeterapeuter ha implicita ideologier rörande föräldraskapet som kan 

påverka interaktionen med klienten (Somers, 1993). Veevers (1973) skrev om ”selektiv 

ouppmärksamhet” som i det här fallet innebär en ovilja att närma sig fenomenet frivillig 

barnlöshet. Forskningen har närmat sig frivillig barnlöshet i USA sedan 1930-talet, där de fått 

ett större erkännande och organiserat sig, bland annat i grupper som 

www.kidfreeandlovinit.com, www.childfree.net och www.nokidding.net. Man kan tänka sig 

att Sverige ännu befinner sig i den ”selektiva ouppmärksamheten”. Därmed är det av intresse 

att genomföra en studie på den svenska populationen och undersöka huruvida de negativa 

stereotypa uppfattningarna stämmer. Sammantaget tyder det på att en traditionell 

familjepolitik genomsyrar det svenska samhället, något som kan ha implikationer för frivilligt 

barnlösa. På sikt kan ökad kunskap kring fenomenet förhoppningsvis kunna modifiera de 

negativa stereotypa uppfattningarna som ännu råder. Att belysa fenomenet med forskning 

innebär även att den negativa bilden av den frivilligt barnlösa kan nyanseras och vändas till en 

http://www.kidfreeandlovinit.com/
http://www.childfree.net/
http://www.nokidding.net/
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positiv identitet (Ireland, 1993). Den internationella forskningen som funnit att frivilligt 

barnlösa på gruppnivå är lyckliga och tillfredsställda, till och med i större utsträckning än 

föräldrar (Basten, 2009; Hansen, 2011) lyser ännu med sin frånvaro i det svenska samhället. 

Det verkar som att man vet ytterst lite om både de internationella forskningsfynden och om de 

frivilligt barnlösa i Sverige.  

Frivillig barnlöshet och pronatalism                                                                                       

Den frivilligt barnlöse kan definieras som en person som aktivt valt sin barnlöshet, och 

idealiskt ska denna person vara tämligen säker på att förbli frivilligt barnlös i framtiden 

(Abma et al, 2006). I forskning skulle det därför bli problematiskt ifall deltagare proklamerar 

sig själva som frivilligt barnlösa för att senare i livet faktiskt skaffa barn. Dock har forskning 

visat att individer som uppger sig vara frivilligt barnlösa, i stor utsträckning också förblir det 

vid uppföljningsstudier (Bram, 1985), vilket tyder på att de retrospektiva svaren inte ska 

betraktas som otillförlitliga. Forskning har visat att det också kan ses som att man förblir 

frivilligt barnlös (Keizer et al, 2007) och därmed bör det inte betraktas som ett aktivt val, 

något som givetvis problematiserar definitionen. Ett begrepp som används ofta är även 

”barnfri” (eng. childfree), men för att undvika förvirring kommer denna studie benämna dessa 

individer endast som ”frivilligt barnlösa”. I flera studier (Abma et al, 2006; Basten, 2009; 

Hansen, 2011; Jeffries & Konnert, 2002) så inkluderas de frivilligt barnlösa i en mycket större 

grupp, nämligen de barnlösa vilket utgörs av en heterogen grupp individer som oftast består 

av även ofrivilligt barnlösa och så kallade uppskjutare. Det är av vikt att dessa definitioner 

inte sammanblandas med frivillig barnlöshet. Exempelvis innebär begreppet ofrivilligt 

barnlös inte ett aktivt val utan är ofta ett resultat av biologiska svårigheter att skaffa barn. Och 

när det gäller de så kallade ”uppskjutarna” (eng. postponers) så handlar det om personer som 

vill ha barn men skjuter upp processen att skaffa dem. Eftersom barn för de allra flesta 
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människor uppfattas vara centrala i ett meningsfullt liv kan definitionen ”frivillig barnlöshet” 

väcka anstöt. Forskning har bland annat undersökt hur förväntningar och normer kring barn 

och familjebildning kan se ut, något som kan vara särskilt intressant att titta på ur den frivilligt 

barnlöses perspektiv.  

Pronatalism kan ses ur två perspektiv, dels är barnafödandet en viktig politisk fråga då 

reproduktionen säkerställer en framtida arbetskraft i samhället som kan ersätta den äldre 

generationen när den pensioneras (Park, 2002). Pronatalism är även nära förknippat med 

fertilitetsnormer som anger att alla bör få barn och även vilja ha barn, vilket är ett 

genomgående mönster i samhället. När dessa normer inte införlivas så kan individen bemötas 

av skepsis från sin omgivning (Möller, 2003). Dessa normer förekommer därmed på flera 

nivåer och kan leda till att individer känner ett tryck att skaffa barn och bli föräldrar. En del 

studier visar att den sociala pressen även kan påverka individens beslut i frågan 

(Houseknecht, 1982; Veevers, 1973). Det var på 1930-talet som Sverige tog initiativet till en 

pronatalistisk familjepolitik (King, 2001) till följd av en kraftig sänkning av födelsetalen; från 

fyra barn per kvinna i början av århundradet, till endast två barn per kvinna på 1930-talet. 

Denna familjepolitik syftade till att skapa gynnsamma förutsättningar för att kunna ha barn. I 

Sverige är tvåbarnsnormen stark (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009), vilket kan ses som 

ett tecken på väletablerade fertilitetsnormer. När man får reda på att en person valt bort att 

skaffa barn så framträder nya antaganden som är negativa (Somers, 1993). Trots att 

pronatalismen tycks ha stärkts sedan 1990-talet i åtminstone USA (Park, 2002) och innebär 

stigmatisering av frivilligt barnlösa kvinnor (Oja, 2008) så existerar frivillig barnlöshet och 

fenomenet tycks inte minska i omfattning.  
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Prevalens                                                                                                                                      

I USA uppskattades den frivilliga barnlösheten ligga på ca 7 % år 2002 (Abma et al, 2006) 

men även andra siffror som 2-6 % förekommer (Hansen, 2011). En del europeiska studier 

visar att det finns stora skillnader mellan nationer (Basten, 2009). I exempelvis Belgien och 

Österrike anger 14 % av kvinnorna och 10 % av männen att de inte vill ha barn, medan i 

Slovenien så är det färre än 1 % bland både män och kvinnor som inte vill ha barn. I Sverige 

har få studier försökt undersöka prevalensen av frivillig barnlöshet. Statistiska centralbyrån 

(2009) gjorde en enkätundersökning som syftade till att undersöka kvinnors och mäns 

inställning till barnafödande. Undersökningen visade att den totala barnlösheten i Sverige 

hade ökat. För kvinnor födda på 1940-talet var 11 % barnlösa, medan siffran var 14 % för 

kvinnor födda på 1960-talet. Prevalensen av barnlöshet var högre bland de svenska männen: 

16 % för de som är födda på 1940-talet och 20 % för de som var födda på 1960-talet. När man 

slog ihop samtliga barnlösa deltagare (kvinnor under 34 år och männen under 36 år) var det 5 

% utav dessa som svarade att de inte ville ha barn. Prevalensen steg något med åldern där en 

femtedel av de barnlösa kvinnorna i åldern 34-40 svarade att de inte ville ha barn, och bland 

de barnlösa männen i åldrarna 36-44 år så var det en fjärdedel som inte ville skaffa barn 

(SCB, 2009). I SCB:s rapport diskuterar man även möjligheten att det kan vara en 

underskattning av prevalensen av de frivilligt barnlösa eftersom man tänker sig att 

svarsfrekvensen kan bli lägre för de personer som inte är intresserade av att skaffa barn och 

enkäten kretsar kring just dessa frågor. Man reserverar sig även för att 5 % kan vara en 

överskattning då det är möjligt att personer ändrar sig med tiden och skaffar barn så 

småningom. Eftersom bortfallet på denna studie var hög (49%) finns risken för att resultaten 

inte är särskilt tillförlitliga av statistiska skäl och det skulle behövas ytterligare studier för att 

replikera SCB:s fynd så att en mer säker siffra skulle omnämnas. Enkätstudien visade att det 

är högre prevalens av barnlöshet i storstäderna men även i denna grupp så inkluderas frivilligt 
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och ofrivilligt barnlösa samt uppskjutare. Möjligen kan frivilligt barnlösa söka sig till 

storstäder då man tror att en större tolerans råder där i kontrast till landsbygden (Veevers, 

1979; ref i Engwall & Peterson, 2010), dock är denna studie både gammal och kanske inte 

applicerbar i dagens Sverige. I många andra länder är den totala barnlösheten högre och det 

kan bero på att man i Sverige har goda möjligheter att förena arbete och familjebildning 

(SCB, 2011).  

 Internationella studier har visat att den totala barnlösheten (både ofrivillig och frivillig) 

ökar, något som är av intresse för bland annat den demografiska utvecklingen (Basten, 2009). 

Tendensen till ökningen kan också vara en kombination av flera saker, dels att kvinnor skjuter 

upp barnafödandet tills de inte längre kan producera barn, men även frivillig barnlöshet ökar 

(Wood & Newton, 2006). I Sverige har man också sett denna trend där uppskjutning av 

barnafödandet innebär att fler får svårigheter att bli gravida (SCB, 2009). Därmed kan det bli 

komplicerat att besvara frågan huruvida den frivilliga barnlösheten faktiskt ökar eftersom att 

det finns en möjlighet att det ökade uppskjutandet leder till ofrivillig barnlöshet (Kemkes-

Grottenthaler, 2003), som vissa individer skulle kunna ha svårt att förlika sig med och därför 

felaktigt påstå sig vara frivilligt barnlösa. En studie visade att ungefär en tredjedel av alla 

kvinnor som kategoriserades som ofrivilligt barnlösa av forskarna hävdade att de var frivilligt 

barnlösa och detta skulle kunna ses som ett försvar mot smärtan att inte kunna producera barn 

(Jeffries et al, 2002). Dock har man också sett att vissa kvinnor anger sig vara ofrivilligt 

barnlösa, som en strategi för att hantera den stigmatisering som blir konsekvensen av att ange 

sig vara frivilligt barnlös i en pronatalistisk kultur (Park, 2002). Det är möjligt att dessa två 

ståndpunkter på så sätt tar ut varandra men det har inte undersökts systematiskt. Oavsett så vet 

man att frivillig barnlöshet förekommer även om det handlar om en minoritet i samhället, och 

det finns ännu inga etablerade teorier om denna grupp av individer.  
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Förklaringsansats till frivillig barnlöshet                                                                               

Forskare har försökt att undersöka vilka faktorer som kan påverka människor till att bli 

frivilligt barnlösa och det är tydligt att det inte finns en enhetlig förståelsebild av fenomenet. 

En del forskare anser att man snarare förblir frivilligt barnlös (Keizer et al, 2007) och inte att 

det är ett aktivt val, men det finns inga etablerade teorier ännu om varför vissa personer 

antingen väljer eller förblir frivilligt barnlösa. Studier visar att det vanligen är kvinnan i en 

relation som initierar beslutet att förbli barnlös som mannen finner sig i (Houseknecht, 1982). 

Eftersom forskning om frivillig barnlöshet nästan uteslutande har inbegripit kvinnor så vet 

man ännu mindre om männens väg till frivillig barnlöshet. Eventuellt kan utbildning och 

karriär bidra till att kvinnor föredrar att förbli barnlösa då man har sett att de har både högre 

utbildningsnivå och tjänar mer än både föräldrar och uppskjutare (Abma et al, 2006; Bram, 

1985), dock kvarstår riktningsproblematiken. Kvinnor har även i ökad utsträckning börjat 

väga fördelar mot nackdelar med föräldraskapet (Seccombe, 1991). När frivilligt barnlösa 

själva har uttryckt orsakerna till sin position anger de bland annat att ett barn skulle innebära 

inskränkningar i friheten, interferera med livsstilen och somliga anger även ett ogillande av 

föräldraansvaret samt tvivel på egen föräldraförmåga. Överbefolkning är också en orsak som 

frivilligt barnlösa kan ange (Bram, 1985). En del menar att det är ett uttryck för en 

individualistisk strävan som rör sig mot en ny form av självförverkligande där exempelvis 

karriär och fritidsintressen blir essensen i livet (Möller, 2003). Det verkar alltså inte handla 

om att man väljer bort något (barn och föräldraskapet) utan snarare vara ett positivt val då 

man väljer något annat, till exempel en frihetsbetonad livsstil. När det gäller kvinnor i 

västvärlden så definieras de inte längre lika uteslutande till den traditionella familjerollen och 

kan därmed uppfylla sina önskningar som sträcker sig förbi familjelivet. Man kan se en 

övergång från att finnas till för andra, till att finnas för sig själv (Beck, 2002), något som 

definierar individualismen och skulle kunna vara en förklaringsansats till den frivilliga 
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barnlösheten då förutsättningarna för att skaffa barn påverkas av en individualistisk 

orientering. Det innebär exempelvis ökade möjligheter för särskilt yngre personer att utbilda 

sig, göra karriär och ägna sig åt nöjen som kan vara svårförenliga med att skaffa barn. 

Samhällsförändringarna har låtit människor i större utsträckning skapa sin egen mening, där 

föräldraskapet inte längre uppfattas som en plikt eller enda vägen till självförverkligande 

(Beck, 2002). De sjunkande födelsetalen kan därmed betraktas som en alternativ livsstil i ett 

pluralistiskt samhälle som definieras av individualism (Kemkes-Grottenthaler, 2003). Man 

kan också tänka sig att orsaken till allt lägre födelsetal i främst i-länderna delvis kan bero på 

att normer börjat utmanas, särskilt bland kvinnor (Beck, 2002). Den frivilliga barnlösheten 

skulle därmed kunna vara en reaktion på den traditionella familjebilden, något som även de 

frivilligt barnlösa männen skulle kunna vara delaktiga i. Det är genom att ifrågasätta och 

motsätta sig de rådande oskrivna reglerna som förändring kan ske, och en ny mening kan 

skapas utanför den konventionella föräldrarollen. De pronatalistiska samhällsnormerna har 

länge betonat att barn är en stor källa till glädje och meningsfullhet (Veevers, 1975), vilket per 

definition skulle innebära att frivilligt barnlösa skulle gå miste om det och därmed kan de 

uppfattas ha lägre nivåer av meningsfullhet och glädje i sina liv. 

Livskvalitet och livstillfredsställelse                                                                                   

Normerna som anger att barn och föräldraskap utgör essensen i ett meningsfullt och lyckligt 

liv existerar och därmed är det av intresse att undersöka dessa antaganden. Att undersöka 

livskvalitet och livstillfredsställelse innebär en subjektiv bedömning där deltagaren får ta 

ställning till olika påståenden eller frågor och skatta i vilken utsträckning de stämmer (Passer 

et al, 2007). Ett övergripande begrepp är SWB (subjective well being), som kan översättas till 

subjektivt välmående på svenska. Det subjektiva välmåendet avser individens emotionella och 

kognitiva värdering av sitt liv och inbegriper domäner såsom lycka och livstillfredsställelse 
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(Diener, Oishi & Lucas, 2002). Subjektivt välmående bedöms vanligen med självskattningar 

rörande dessa domäner (Passer et al, 2007). Det finns många självskattningsformulär och 

några exempel på valida instrument är QOLI (Quality Of Life Inventory) och SWLS 

(Satisfaction With Life Scale).  

Man började titta på livskvalitet på 1970-talet i välfärdsländerna och definierade 

livskvalitet som individens värdering av den egna tillvaron (Egidius, 2008) vilket inbegriper 

breda domäner såsom fysiskt och psykiskt välmående. Forskningen kring livskvalitet har 

initialt fokuserat på vården och patientgrupper inom den palliativa vården men har på senare 

tid breddats till andra forskningsfält. Livskvalitet antas vara multidimensionellt (Peterman & 

Cella, 2000) vilket innebär att den utgörs av flera domäner, vilket även återspeglas i QOLI-

formuläret. Exempel på dessa dimensioner är fysiskt välmående (t.ex. att inte ha ont), 

funktionellt välmående (att kunna delta i vardagliga aktiviteter, t.ex. att arbeta), emotionellt 

välmående som inbegriper både positiva och negativa affekter (t.ex. att kunna vara ledsen och 

glad). Andra delar som också tillhör livskvalitet är den sociala dimensionen, vilket innebär att 

kunna delta i sociala aktiviteter. Vissa forskare menar att kognitiv förmåga och andlighet 

också bör ingå som dimensioner i livskvalitet. Livskvalitet är därmed ett mycket globalt 

område, vilket förklarar bristen på en enhetlig definition. Däremot är det tydligt att det är en 

subjektiv skattning. Livskvalitet kan därmed definieras som individens subjektiva bedömning 

av i vilken utsträckning denne uppnått sina primära mål, behov och önskningar i livet (Frisch, 

Cornell, Villanueva, & Retzlaff, 1992).   

Livstillfredsställelsen har inte heller en given definition och i likhet med livskvalitet så 

har den också sitt ursprung i vårdforskningen (Egidius, 1994). En bred förklaringsansats är att 

livstillfredsställelse är graden av individens belåtenhet med livet (Egidius, 1994), vilket 

indikerar att det ytterst är en subjektiv bedömning. Det handlar även om att leva i enlighet 
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med de kriterier som man själv definierat som adekvata (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 

1985). Om individens egna kriterier uppnås har man en högre allmän livstillfredsställelse. 

Denna jämförelse bestäms alltså inte externt utan det är individen själv som avgör vilken nivå 

som är eftersträvansvärd, vilket återspeglas i SWLS’ konstruktion. Exempelvis är hälsa viktigt 

för de allra flesta människor men olika individer kan värdera hälsa i olika stor utsträckning. 

Av denna anledning får respondenten själv väga in det han eller hon tycker är viktigt, istället 

för att forskaren delar upp det i olika domäner (vilket är fallet för QOLI). Eftersom frivilligt 

barnlösa ännu uppfattas vara olyckliga och otillfredsställda i jämförelse med föräldrar så kan 

det här antagandet undersökas med hjälp av mått som QOLI och SWLS.  

Livskvalitet och livstillfredsställelse hos frivilligt barnlösa respektive föräldrar 

Då det finns negativa stereotypa uppfattningar om att frivilligt barnlösa individer är olyckliga, 

och otillfredsställda (Chancey et al, 2009; DeOllos et al, 2002; Hansen, 2011; Park, 2002) så 

är det av intresse att undersöka detta antagande. Forskning kan bidra till att ge en annan bild 

av den frivilligt barnlösa personen som kan vara oförenlig med nuvarande negativa stereotypa 

antaganden, något som på sikt kan utmana normerna. Tyvärr har forskningen inom frivillig 

barnlöshet i stort sett varit frånvarande i Sverige, med undantag för ett fåtal kvalitativa 

studier, medan man i USA har undersökt företeelsen med större intresse sedan 1930-talet. 

(Peterson, 2010a). Fokus har vanligen varit på äkta par vilket innebär att ensamstående och 

andra civilstånd inte återfinns i statistiken, något som systematiskt skulle kunna påverka 

resultaten. Den internationella forskningen har nästan uteslutande inbegripit enbart kvinnor 

vilket ger en ensidig bild av fenomenet frivillig barnlöshet. Detta bidrar till att de frivilligt 

barnlöse männen förblir ännu mer identitetslös och man vet mycket lite om deras livskvalitet 

och livstillfredsställelse.  
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 Människor anser generellt att föräldraskap är centralt i ett meningsfullt och lyckligt liv, 

och personer som inte har barn tros uppleva tomhet i sina liv (Hansen, 2011). En åsikt är att 

barn är essensen i ett lyckligt äktenskap (Veevers, 1975). Därmed blir frivilligt barnlösa per 

definition betraktade som mindre tillfredsställda och lyckliga. Men eftersom forskning 

konsekvent visar att livstillfredsställelse och livskvalitet är likvärdig eller högre jämfört med 

föräldrar (Hansen 2011), är det tydligt att dessa individer fyller denna ”tomhet” med något 

annat.  Dessa negativa och stereotypa uppfattningar om livskvalitet och livstillfredsställelse 

hos frivilligt barnlösa saknar stöd och forskning har visat på motsatta fynd. Exempelvis har 

frivilligt barnlösa högre äktenskaplig tillfredsställelse (Houseknecht 1979; Somers, 1993). Ju 

fler barn man har, desto lägre blir den äktenskapliga tillfredsställelsen och det här fyndet är 

mer uttalat inom högre SES (socioekonomisk status), hos yngre personer samt på senare tid 

(Twenge, Campbell & Foster, 2003). Studier visar att personer utan barn generellt sett har 

högre livstillfredsställelse än föräldrar, men att dessa gruppskillnader är små och inte bör 

överdrivas (Hansen, 2011). Exempelvis har man sett att föräldrar med barn som bor hemma är 

mindre tillfredsställda i sina liv och de har högre nivåer av ångest och depression 

(McLanahan, 1987). Närvaron av barn innebär oftast en negativ inverkan på det subjektiva 

välmåendet, eller ingen alls (Shields, 2003). Subjektivt välmående tycks också gå ner i 

samband med att man skaffar barn men återvänder till sin ursprungliga nivå när barnet flyttat 

hemifrån (Galatzer-Levy, Mazursky, Mancini & Bonanno, 2011; Carlson, Buskist & Martin, 

2000). Föräldragruppen präglas dock av heterogenitet, en studie visade att ungefär 85% inte 

får en påverkan på det subjektiva välmåendet när de skaffar barn, medan ca 7% får en 

sänkning och ca 4% får en ökning (Galatzer,Levy, 2011). Man har även tittat på om det finns 

några psykologiska fördelar med föräldraskapet i högre åldrar (över 50 år) och inte funnit 

sådana (Glenn & McLanahan, 1981). Trots det så uppfattas barnlösa kvinnor vara ångerfulla 

och olyckliga (Glenn et al, 1981). 
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De studier som undersökt det subjektiva välmåendet i relation till föräldraskap i de 

nordiska länderna visar en något annorlunda bild. Föräldrar i nordiska länder påverkas minst 

negativt av att ha barn som bor hemma (Hansen, 2011). Alltså är det ännu oklart om de 

negativa konsekvenser som framkommit i den internationella forskningen är applicerbara i ett 

nordiskt land som Sverige, dock har man ännu inte jämfört det subjektiva välmåendet mellan 

föräldrar och frivilligt barnlösa. Ett annat unikt fynd för de nordiska länderna är att 

ensamstående föräldrar inte har lägre subjektivt välmående än föräldrar som bor tillsammans, 

något som är fallet i många andra länder (Hansen, 2011). Alltså finns det signifikanta 

skillnader mellan länder med avseende på det subjektiva välmåendet i relation till 

föräldraskap. De nordiska länderna erbjuder det mest omfattande stödet för familjebildning 

och föräldraskap vad gäller dagis, flexibla arbetstider och föräldraledighet (Hansen, 2011), 

något som inte återfinns i samma utsträckning i USA, där det mesta av forskningen kring 

frivillig barnlöshet ägt rum. För de nordiska länderna skulle den omfattande och givmilda 

familjepolitiken kunna innebära att föräldrar har något högre livskvalitet och 

livstillfredsställelse, kanske även högre än frivilligt barnlösa men några sådana studier har 

ännu inte genomförts, och man har ännu inte tittat på det subjektiva välmåendet hos gruppen 

frivilligt barnlösa i Sverige.  

I litteratursökningen har det heller inte framkommit någon studie som använt sig av fler 

än ett mått, vilket skulle kunna ha stärkt slutsatserna kring det subjektiva välmåendet hos 

frivilligt barnlösa respektive föräldrar. En annan svaghet med vissa studier är att de 

sammanblandar frivilligt barnlösa med ofrivilligt barnlösa och talar om den totala barnlösa 

gruppen. Därför anges här när både ofrivilligt och frivilligt barnlösa inkluderats i de studier 

som refereras. En stor del av forskningslitteraturen är kvalitativ med semistrukturerade 

intervjuer vilket ger en fördjupad förståelse men forskningen skulle kunna nyanseras och 
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stärkas med en kvantitativ ansats. Då det är tydligt att den internationella forskningen står i 

motsättning till rådande negativa stereotypa antaganden rörande det subjektiva välmåendet 

hos frivilligt barnlösa (Basten, 2009; DeOllos et al, 2002; Hansen 2011; Jeffries et al, 2002; 

Twenge et al, 2003) så är det motiverat att undersöka detta i en miljö som inte varit föremål 

för denna frågeställning tidigare, men också för att Sverige skiljer sig markant från 

exempelvis USA vad gäller förutsättningarna att skaffa barn.  

Studiens syfte 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan frivilligt barnlösa 

och föräldrar med avseende på livskvalitet och livstillfredsställelse i en svensk population. 

Även om den internationella forskningen visat att frivilligt barnlösa har jämförbara eller högre 

nivåer på olika dimensioner inom subjektivt välmående i jämförelse med föräldrar så har inte 

denna studie några hypoteser då en liknande frågeställning ännu inte adresserats i Sverige. 

Utgångspunkten är därmed att man inte vet vilka fynd som förväntas finnas hos frivilligt 

barnlösa och föräldrar vad gäller livskvalitet och livstillfredsställelse. Med hänsyn till tidigare 

forskning så är det möjligt att livskvalitet och livstillfredsställelse är signifikant högre även 

hos de frivilligt barnlösa i Sverige. Här måste man ta i beaktande att familjepolitiken och 

förutsättningarna för att bilda familj skiljer sig från exempelvis USA (Hansen, 2011). Den 

sparsamma forskning som genomförts i nordiska länder visar även på att de negativa 

attityderna är lägre i jämförelse med USA där det mesta av forskningen ägt rum (Hansen, 

2011), vilket också skulle kunna inverka på resultaten. Studien har även som syfte att 

undersöka ifall vissa variabler som återkommer i forskningen kring frivillig barnlöshet kan 

tänkas inverka på livstillfredsställelse och livskvalitet. Dessa variabler är; ålder, 

utbildningsnivå, boende och civilstånd. Eftersom män också inkluderas i denna studie så finns 

möjligheten att de skulle kunna påverka resultaten på ett sätt som inte kan förutspås då 
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frivilligt barnlösa män inte fått ett stort utrymme i tidigare forskning, därför undersöks även 

könsvariabeln. Ambivalens är en variabel som inte undersökts närmare i relation till 

livskvalitet och livstillfredsställelse bland frivilligt barnlösa, vilket ämnas göra i denna studie. 

Även dessa variabler saknar hypoteser då förutsättningarna generellt skiljer sig åt mellan 

Sverige och den tidigare internationella forskningen. Forskningsrapporten har alltså en 

kvantitativ ansats och undersöker om de internationella forskningsresultaten kring frivillig 

barnlöshet och det subjektiva välmåendet kan replikeras i Sverige. 
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Metod 

Design                                                                                                                                 

Studien har genomförts som en enkätundersökning med tvärsnittsdesign. Eftersom man endast 

gör ett nedslag i samma population så försvårar det möjligheten att dra slutsatser om 

orsakerna till eventuella skillnader då riktningsproblematiken kvarstår (Borg & Westerlund, 

2006). Däremot tillåter designen att man beskriver eventuella skillnader mellan de två olika 

grupperna vid den tidpunkt som studien genomfördes (Shaugnessey, Zechmeister & 

Zechmeister, 2003). Det finns ingen given design för studier kring frivillig barnlöshet och 

ibland har man kombinerat kvantitativa ansatser med en kvalitativ del (Peterson, 2010a), 

något som även anammats i denna studie.  

Deltagare                                                                                                                                   

55 frivilligt barnlösa personer i åldrarna 25-50 år rekryterades, varav ett bortfall gav totalt 54 

deltagare som fullföljde studien. Rekryteringen av frivilligt barnlösa skedde via anslag på 

Internet (www.barnfri.se, www.facebook.com) och annonser sattes även upp på anslagstavlor 

(bibliotek, matbutiker mm i Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Västerås). En del av 

annonseringen skedde även på medelstora och stora företag, exempelvis Astra Zeneca i 

Södertälje och Malmö, Volvo i Eskilstuna och Scania i Södertälje. Tidningsannonser sattes 

även ut i Nerikes Allehanda, GöteborgsPosten och Svenska Dagbladet i september månad år 

2011. Det största inflödet av deltagare kom från annonseringen på www.barnfri.se samt 

www.facebook.com. Ett vanligt åldersspann vid forskningen kring frivilligt barnlösa är 35-44 

år (Abma et al, 2006) men då den första svarsvågen vid annonseringen innehöll flertalet 

individer i både 25-årsåldern och vid 50-strecket så utökades detta spann till att innefatta 25-

50 år. 

http://www.barnfri.se/
http://www.facebook.com/
http://www.barnfri.se/
http://www.facebook.com/
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Referensgruppen bestod av 76 föräldrar i åldern 25-50 år och rekryterades som ett 

bekvämlighetsurval vid besök på både grundskolor och förskolor i Eskilstuna kommun. 

Samtliga föräldrar i den berörda ålderskategorin valde att besvara enkäten. Valet av föräldrar 

som en kontrollgrupp motiverades med att tidigare forskning ansett gruppen vara mest 

lämplig. Deltagarna i referensgruppen hade vid tidpunkten för undersökningen i genomsnitt 

två (2,05) barn, vilket är i enlighet med den svenska tvåbarnsnormen (SCB, 2009).  

 Det var också självklart att inkludera män i studien, även om tidigare studier ofta 

inkluderat enbart kvinnor, då frivilligt barnlösa män annars riskerar att bli en desto mer 

osynlig grupp. Totalt genomförde 130 deltagare studien, varav 54 är frivilligt barnlösa och 76 

är föräldrar. 

Etiska överväganden                                                                                                           

Varken de frivilligt barnlösa eller föräldrarna informerades om att de skulle jämföras mot 

varandra, i syfte att förhindra eventuell påverkan på skalorna och därmed resultatet. Eftersom 

enkätsvaren är helt anonyma så ansågs de etiska betänkligheterna vara underordnade 

forskningssyftet och den vilseledande informationen ansågs befogad för att motverka 

eventuella demand characteristics (Svartdal, 2001). De frivilligt barnlösa informerades via 

mejl och referensgruppen informerades muntligt att deltagande var frivilligt och de 

informerades också om att de kunde avstå närhelst de önskade. Efter sista frågan i enkäten 

fanns det en ruta där deltagaren ombads kryssa i för att ange att de gav sitt samtycke till att 

enkäten skulle få användas i forskningssyfte. Informationskravet kräver att deltagarna 

informeras om vad de kommer att genomgå innan de ombeds lämna sitt samtycke. Samtliga 

deltagare förstod hur proceduren skulle gå tillväga och de hade möjligheten att avstå närhelst 

de önskade. Däremot så var en del av informationen vilseledande, primärt för 

referensgruppen. Det är viktigt att deltagare svarar så ärligt som möjligt för att resultaten ska 
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bli tillförlitliga och det fanns en risk att exempelvis referensgruppen skulle svarat annorlunda 

om de informerats att de skulle jämföras med frivilligt barnlösa på utfallsmåtten livskvalitet 

och livstillfredsställelse, inte minst på grund av pronatalistiska normer. Därmed uppstår ett 

etiskt dilemma då deltagarna bör ha informerats om alla aspekter kring studien vilka kan 

tänkas påverka deras villighet att delta, och detta avsteg motiverades med att det riskerade att 

systematiskt påverka deltagarnas svar på både QOLI och SWLS. Däremot så uppfylldes 

konfidentialitetskravet eftersom samtliga deltagare svarade anonymt och inga svar kan 

relateras till enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). Flera deltagare som är frivilligt 

barnlösa har uttryckt en önskan att ta del av resultaten och har blivit lovade att få studien 

mejlade. När det gäller referensgruppen har inga deltagare uttryckt en sådan önskan, däremot 

har rektorerna önskat ta del av resultatet och kommer att få göra så. Därmed kommer samtliga 

deltagare att i efterhand ha en möjlighet att få reda på studiens syfte samt motiveringen till 

den vilseledande informationen. Det är möjligt att frivilligt barnlösa individer har anat att de 

skulle jämföras med föräldrar, vilket i så fall kan ha inverkat på resultaten. När det gäller 

nyttjandekravet så kommer de insamlade uppgifterna endast användas i forskningssyfte, i 

enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för etiska forskningsprinciper. 

Demografiska variabler                                                                                                       

Oberoende t-test och χ²-test genomfördes för att testa om det fanns signifikanta 

gruppskillnader för de demografiska variablerna; ålder, kön, civilstånd, högsta avslutade 

utbildning och boende. Dessa fem variabler användes vid variansanalyserna som redovisas i 

resultatdelen. 

För variabeln ålder användes ett oberoende t-test och det visade att det finns en 

signifikant skillnad mellan grupperna; frivilligt barnlösa (n=54, M=36 år, SD=6,4) och 

referensgruppen (n= 74, M=41år, SD=5,3); t (100) = 4,76, p= .000 (tvåsidig 
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hypotesprövning). Storleken av medelvärdesskillnaden (.-5,089, 95% KI; -7,21 till -2,97) var 

stor (η² = .18). Frivilligt barnlösa är alltså signifikant yngre än referensgruppen i studien. 

För variabeln kön (man/kvinna) användes ett χ²-test och det visade ingen signifikant 

skillnad mellan kön och grupptillhörighet, χ² (1, n=130) = .005, p= .943, phi= .023, dvs. liten. 

Därmed är könsfördelningen lika mellan grupperna.  

Variabeln civilstånd (med eller utan partner) undersöktes och χ²-testet visade en 

signifikant skillnad mellan civilstånd och grupptillhörighet, χ² (1, n=130) = 7,805, p=.005, phi 

=.266, dvs. liten. Referensgruppen hade i större utsträckning en partner, dock var denna 

skillnad liten. 

χ²-testet för variabeln högsta avslutade utbildningsnivå (gymnasial utbildning 

respektive högskole-universitetsutbildning) visade en signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivå och grupptillhörighet, χ² (1, n=130) = 9,04, p= .003, phi= .28, dvs. liten. 

Frivilligt barnlösa har en signifikant högre utbildning, vilket är i enlighet med tidigare 

forskning (Abma et al, 2006), dock är denna skillnad liten.  

Det fanns ingen signifikant skillnad för variabeln boende (landsbygd eller tätort) och 

grupptillhörighet, χ² (1, n= 125) = 3,61, p= .058, phi= .19, dvs. liten.  

Tematisk analys och kvalitativ beskrivning av de frivilligt barnlösa  

Endast en fråga hade ett öppet svarsalternativ och förekom bara i enkäten för de frivilligt 

barnlösa; ”Vilken är den enskilt största anledningen till att du är frivilligt barnlös?” Deras 

svar har använts som underlag för den tematiska analysen och ämnar belysa de teman som 

förekommer och komplettera det kvantitativa resultatet. Eftersom den tematiska analysen inte 

besvarar den primära forskningsfrågan så placeras inte den i resultatdelen utan bör ses som 

beskrivning av etiologin kring frivillig barnlöshet i Sverige. Valet av en tematisk analys 
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motiverades med att ämnet är underforskat i Sverige och att det skulle vara intressant att 

fördjupa förståelsen kring fenomenet. Ansatsen till den tematiska analysen söker strukturera 

teman som förekommer i den språkliga datan (Langemar, 2008). Även om denna fråga inte 

ämnar besvara forskningsfrågan så ger den möjlighet att nyansera och beskriva gruppen 

frivilligt barnlösa i Sverige, och det är inte ovanligt att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

ansatser inom den frivilligt barnlösa forskningen (Peterson, 2010a).   

Det är tydligt att det finns en mångfald av svarsmönster, även om vissa teman är mer 

frekventa. Tidigare forskning har också visat heterogenitet i denna fråga (Hansen, 2011). 

Vanligt är att respondenten svarat inom flera olika teman. Det stärker föregående fynd om att 

det inte handlar om ett enskilt beslut, utan att det är något som växer fram och beror på 

kombinationer av orsaker (Keizer et al, 2007). Det är tydligt att för många har det handlat om 

ett positivt val, det vill säga att man inte primärt väljer bort barn utan att man väljer något 

annat istället, så som en frihetsbetonad livsstil (DeOllos et al, 2002). Teman såsom förlust av 

frihet i äktenskapet och att barn skulle interferera med den aktuella livsstilen samt en ovilja att 

ta ansvar för barn och tvivel på föräldraförmågan återfinns i analysen, vilket är i enlighet med 

tidigare fynd (Bram, 1985). Ett vanligt tema är att man är nöjd och tillfreds med sitt 

nuvarande liv. Detta är också i motsättning med de negativa stereotypa uppfattningar som 

råder. Textanalyserna tyder på en större individualistisk anda, exempelvis med en önskan att 

behålla sin flexibilitet och frihet men deltagarnas uttryck av frihetsbehovet riskerar att 

omtolkas till själviskhet och omogenhet (Chancey et al, 2009). Många svar tyder på ointresse 

av barn och föräldraskap, något som även är i enlighet med tidigare forskning (Park, 2002). 

Man kan även se att ekonomiskt-rationella motiv förekommer, då individen väger mellan för- 

och nackdelar inför att skaffa barn (Seccombe, 1991). Den negativa stereotypa uppfattningen 

som beskriver den frivilligt barnlöse som ensam, olycklig och otillfredsställd tycks inte få 
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stöd i den tematiska analysen. Den tematiska analysen består således av de frivilligt barnlösas 

svar på frågan ”vilken är den enskilt största anledning till att du är frivilligt barnlös” och har 

strukturerats upp i följande fem teman med ett par citat för att belysa innehållet. 
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 Tema Kännetecken Exempel  Antal  %  

 Ointresse Avsaknad av längtan 

och/eller ointresse av 

barn och/eller 

föräldraskapet. 

”Jag (och min man) har 

absolut ingen längtan 

efter barn och vill lägga 

tid, pengar (tema: c) och 

kärlek på varandra”. 

 ”Lockas inte av ett 

barnfyllt liv med allt vad 

det innebär”.  

31 57 

Livsstil Medvetenhet om att 

barn/föräldraskap skulle 

interferera med livsstilen 

och friheten. 

”Framförallt värnar vi om 

våran frihet att göra vad 

vi vill – när vi vill”. 

”… Ett barn skulle 

inverka negativt på mitt 

sätt att leva”.   

20 37 

Ekonomi 

&  

Karriär 

Ekonomiska och 

yrkesrelaterade intressen 

”Fokuserar på en 

krävande karriär….”. 

 ”Det är dyrt med barn”.  

 

5 9 

Ansvar Avståndstagande från 

ansvar för en annan 

människa och/eller ovilja 

att sätta barn till en 

osäker värld med 

negativa konsekvenser 

för miljön/klimatet.  

”…Främst för att jag inte 

vill ha ansvar över att en 

annan människa föds och 

växer upp på denna planet 

som vi människor håller 

på att förstöra”. 

”… Ser en oerhörd stress 

och en massa problem i 

att ha barn i dagens 

samhälle… Lever ett 

perfekt liv utan barn med 

min make och har aldrig 

ångrat det (tema; b)”. 

9 17 

Föräldraförmåga Tvivel på egen 

föräldraförmåga. 

”… Jag har ingen empati 

för barn så därför är jag 

inte lämplig som 

mamma”.  

”Hetsigt humör. Gillar 

inte barn (tema; b)”.  

4 7  
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Procedur 

Bägge grupper fick genomföra en anonym enkät bestående av två självskattningsskalor där 

den ena mäter livskvalitet (QOLI) och den andra undersöker livstillfredsställelse (SWLS). 

Gruppen frivilligt barnlösa som var intresserade av att delta i studien svarade på 

annonseringen genom att mejla till barnfristudie2011@hotmail.com och då skickades ett 

informationsbrev ut rörande studiens tillvägagångssätt och etiska riktlinjer som beaktats. Om 

personen fortfarande var intresserad av att delta så skickade han/hon ett bekräftande mejl efter 

att ha läst informationsbrevet. Därefter mottog de en länk till enkäten som befann sig på sajten 

www.surveymonkey.com. Samtliga svar samlades upp ett par veckor efter att länken hade 

skickats ut. Referensgruppen uppsöktes i Eskilstuna kommun och bekvämlighetssamplet 

omfattade två förskolor och tre grundskolor. Föräldrarna fick information om att studien 

genomfördes i syfte att undersöka livstillfredsställelse och livskvalitet hos personer i ålder 25-

50 år, därmed avslöjades ingenting om att de skulle jämföras i egenskap av att vara föräldrar 

med gruppen frivilligt barnlösa. Samtliga föräldrar i den berörda åldersgruppen valde att delta 

vid dessa besök.  

Eftersom det är av vikt att den frivilligt barnlösa aktivt har valt sin position i barnfrågan, 

för att undvika att ofrivilligt barnlösa beblandas i urvalsgruppen, så har annonseringen 

understrukit att endast de som aktivt valt sin barnlöshet/barnfrihet är av intresse för studien. 

Därigenom är det deltagarens uppfattning om sin egen position som definierar om de är 

frivilligt barnlösa. Studien försökte gardera sig mot att obehöriga deltagare inkluderades 

genom att enkäten innehöll två tilläggsfrågor utöver QOLI och SWLS, dessa frågar 

adresserade hur säker respondenten är på att förbli frivilligt barnlös livet ut samt i vilken 

utsträckning, om någon alls, man tidigare övervägt att skaffa barn tidigare i livet. Detta kan 

tänkas säkerställa så kallad permanent frivillig barnlöshet (Abma et al, 2006).  

mailto:barnfristudie2011@hotmail.com
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Mätinstrument 

Livskvalitet – QOLI                                                                                                                 

Quality Of Life Inventory utvecklades av bland annat Frisch och avser mäta livskvalitet. Test-

retest koefficienten  ligger mellan .80 - .91 och den interna samstämmigheten hamnar på .77 - 

.89 (Frisch et al, 1992). I Sverige har en psykometrisk prövning visat god reliabilitet för 

ungdomar, Cronbacks alfa; 0,82 (Theisz-Berglund, 2006).  QOLI:s items har visat sig ha 

adekvata korrelationer och har även signifikanta positiva korrelationer med sju andra 

relaterade självskattningsmått vilka avser mäta subjektivt välmående. QOLI har översatts till 

svenska och validerats i en studie vid Stockholms universitet och den hade även då en utmärkt 

intern samstämmighet (Paunović & Öst, 2003.) QOLI täcker totalt 16 domäner i den 

svensköversatta versionen; (1) Hälsa, (2) Självrespekt, (3) Mål och värderingar, (4) Ekonomi, 

(5) Arbete, (6) Fritid, (7) Inlärning, (8) Kreativitet, (9) Hjälpa andra, (10) Kärlek, (11) 

Vänner, (12) Barn, (13) Anhöriga, (14) Hem, (15) Grannskapet, (16) Samhället. När det gäller 

domänen Barn (12), så har frågeformuleringen kortats för de frivilligt barnlösa från den 

fullständiga frågan; ”Hur nöjd är du med relationen till dina BARN? (Om du inte har några 

barn, svara på hur nöjd du är med att inte ha några barn”, till att endast inbegripa den 

senaste formuleringen; ”Hur nöjd är du med att inte ha några barn?”. Varje domän 

definieras kort i formuläret. Man ombeds först skatta hur viktigt det är med respektive domän 

för det egna välbefinnandet. Svarsalternativen inbegriper en tregradig skala (0-2); ”inte 

viktigt, viktigt och mycket viktigt”. Därefter ska man besvara hur nöjd man är med respektive 

domän och har då en sexgradig skala som saknar 0-alternativet utan består av -3 till 3; 

”mycket missnöjd, ganska missnöjd, litet missnöjd, litet nöjd, ganska nöjd och mycket nöjd”. 

Poängsättningen för domänen Barn (12) har följaktligen vänts för de frivilligt barnlösa 

eftersom deras vanligaste svar på frågan ”Hur viktigt är det med BARN för ditt välbefinnande” 
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har varit ”Inte viktigt”, vilket motsvarar noll, och när det multiplicerats med följdfrågan ”Hur 

nöjd är du med att inte ha några barn”? så har det också blivit noll, även om den frivilligt 

barnlöse i de flesta fall svarade ”Mycket nöjd”. Detta skulle ha inneburit att de frivilligt 

barnlösa systematiskt skulle få lägre totalpoäng på QOLI vilket skulle ge missvisande resultat. 

Därför vändes just detta item så att ”Inte viktigt” motsvarade en 2:a istället för en 0:a. QOLI-

formuläret antar att respondentens totala livskvalitet består av summan av tillfredsställelsen 

inom ett antal särskilt betydelsefulla områden. QOLI gör även antagandet att livskvaliteten 

påverkas av personens värdering av de specifika domänerna, vilket innebär att domänen 

viktas mot dess betydelse. Personen får ju först skatta hur viktig respektive domän är för den 

egna tillfredsställelsen, och därefter skatta hur nöjd man är med domänen. Detta återspeglas 

vid uträkningen genom att poängen för hur viktig respektive domän är, multipliceras med 

poängen för hur nöjd man är och dessa poäng summeras för att visa en övergripande 

livskvalitet. (t ex 2 * (-3) = -6.) Därmed får ett område som skattats som mycket viktigt en 

större inverkan för den totala livskvaliteten. När man räknat ut poängen för samtliga 16 

områden enligt ovan, så summeras dessa och divideras med antalet domäner och då får man 

den totala poängen för livskvalitet. På grund av QOLI:s omfattning så undersöktes inte den 

interna samstämmigheten. QOLI-formuläret tar ca 10 minuter att slutföra och var därför 

överkomlig för bägge grupper att genomföra.  

Allmän livstillfredsställelse - SWLS                                                                                     

Satisfaction With Life Scale är en kort skala som utvecklades av Ed Diener för att mäta den 

allmänna livstillfredsställelsen. Till skillnad från QOLI så är den inte uppdelad i domäner utan 

respondenten avgör själv hur denne ska väga in de egna livsområdena. Precis som QOLI så 

har SWLS visat sig ha en god validitet och överensstämmelse med andra skalor som mäter 

subjektivt välmående (Pavot, & Diener, 1993). Skalan har normerats på flertalet populationer 
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och den interna samstämmigheten är god; Cronbachs alpha=.87 liksom test-

retestkoefficienten; .82 (Diener et al, 1985). Även i denna studie visade skalan en god intern 

samstämmighet; Cronbachs alpha koefficienten = .88 över samtliga deltagare (n=127), och 

tyder på att skalan har god reliabilitet och därmed kan den betraktas vara ett tillförlitligt mått. 

Skalans items är av global art och består av fem påståenden; ”Det mesta i mitt liv är nära mitt 

ideal”, ”Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta”, ”Jag är nöjd med mitt liv”, ”Så här 

långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet” och ”Om jag kunde leva om mitt liv, 

skulle jag inte ändra nästan någonting”.  Dessa tar respondenten ställning till genom en skala 

mellan 1 och 7, där 1 motsvarar ”Instämmer inte alls”, 2= ”Instämmer inte”, 3= ”Instämmer 

inte helt, 4= ”Varken instämmer eller inte”, 5= ”Instämmer på ett ungefär”, 6= 

”Instämmer” och 7= ”Instämmer helt”. SWLS tar endast ett par minuter att genomföra och 

ansågs vara ett motiverat komplement till QOLI.  

Bakgrundsvariabler                                                                                                             

Utöver de två självskattningsskalorna så fick bägge grupperna även fylla i bakgrundsvariabler 

som efterfrågade; kön (man/kvinna), födelseår (öppet svarsfält), civilstånd (ensamstående, 

sambo/gift, partner/särbo, skild, änka/änkling och annat), högsta avslutade utbildning 

(grundskola, gymnasium och universitet/högskola) samt boende (tätort eller landbygd). Den 

frivilligt barnlösa gruppen fick även två tilläggsfrågor; ”Har du tidigare övervägt att skaffa 

barn?” med svarsalternativen ”mycket ofta”, ”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig”. Den 

andra frågan var ”Hur säker är du på att du kommer förbli frivilligt barnlös livet ut?” med 

svarsalternativen ”helt säker”, ”ganska säker”, ”något osäker” och ”mycket osäker”. Dessa två 

tilläggsfrågor användes i analysen som undersökte ifall ambivalens kunde inverka signifikant 

på livskvalitet och livstillfredsställelse. Referensgruppen fick även dem tre separata 

tilläggsfrågor; antalet barn som de har, antalet barn personen planerade att skaffa, samt åldern 
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på barnet/barnen. En del av inklusionskriterierna som anges i vissa studier är att föräldrarna 

ska ha fått det antal barn som de önskat sig och även att de ska vara gifta, och helst ska de 

frivilligt barnlösa också vara gifta, detta för att försäkra sig om ett relativt bestående tillstånd 

(att vara gift). Då allt fler personer skaffar barn utanför äktenskapet och frivilligt barnlösa inte 

nödvändigtvis gifter sig så blir dessa kriterier mindre viktiga (Peterson, 2010a). 

Statistiska analyser                                                                                                                    

De demografiska variablerna undersöktes med χ² och oberoende t-test för att titta på ifall det 

fanns signifikanta gruppskillnader mellan frivilligt barnlösa och referensgruppen. För att 

besvara forskningsfrågan om huruvida det föreligger signifikanta skillnader mellan frivilligt 

barnlösa och föräldrar vad gäller livskvalitet och livstillfredsställelse användes oberoende t-

test som huvudanalys. Därtill gjordes även variansanalyser (ANOVA) för att se om olika 

kombinationer av variabler påverkade utfallet på QOLI och SWLS. Samtliga extremvärden i 

datan behölls vilket är en konservativ ansats i syfte att medta variansen samt förhindra en 

systematisk påverkan på resultaten. De variabler som undersöktes var ålderskategorier (låg, 

mellan, hög), boende (tätort eller landsbygd), civilstånd (med eller utan partner), 

utbildningsnivå (tom gymnasiet respektive universitet/högskola) samt kön (man/kvinna). 

Detta urval av variabler motiverades främst av den amerikanska forskning som visat att 

frivilligt barnlösa i viss utsträckning lämnar landsbygden till förmån för en större tolerans i 

storstäderna (Veevers, 1979; ref i Engwall & Peterson, 2010), och följaktligen skulle det 

kunna påverka resultat på QOLI och SWLS. Eftersom den stereotypa uppfattningen bland 

annat innebär att man tror att frivilligt barnlösa skulle ångra sig med stigande ålder (Jeffries et 

al, 2002) så var även åldersvariabeln av intresse. En annan negativ uppfattning är att frivilligt 

barnlösa är ensamma, (Hansen, 2011), vilket gjorde det intressant att titta på ifall civilståndet 

kunde inverka på QOLI och SWLS. Amerikansk forskning har även visat att frivilligt 
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barnlösa (Abma et al, 2006) har högre utbildning, vilket gjorde det motiverat att undersöka 

om detta kunde inverka på livstillfredsställelse och livskvalitet. Eftersom det var något olika 

gruppstorlek så användes Gabriel pair-wise (Field, 2009) som post-hoc test vid ANOVA. De 

två tilläggsfrågorna för frivilligt barnlösa (”Har du tidigare övervägt att skaffa barn”, och 

”Hur säker är du på att du kommer förbli frivilligt barnlös livet ut?”) möjliggjorde även en 

uppdelning avseende ambivalensen (låg och hög) där den som svarade att han/hon aldrig 

tidigare övervägt att skaffa barn, i kombination med svaret att han/hon är helt säker på att 

förbli frivilligt barnlös livet ut, ingick i gruppen med låg ambivalens. Alla andra 

svarsalternativ innebar att man hamnade i gruppen med hög ambivalens. Ambivalensen hos 

frivilligt barnlösa har inte tidigare undersökts i relation till livskvalitet och 

livstillfredsställelse, vilket gjorde det intressant att analysera. En korrelation gjordes även 

mellan QOLI och SWLS, för att undersöka sambandet mellan skalorna. Korrelationen var hög 

(r=.662, n=130, p>0.01) och innebär att QOLI och SWLS har visst samband. Då det fanns 

indikationer på outliers i grafen så genomfördes även Spearman och korrelationen var ändock 

stor (r=.607, n=130, p>0.01). Valet av statistiska metoder motiverades av datan som uppfyllde 

samtliga antaganden för att behandlas med parametriska tester; oberoende grupper 

(referensgruppen och frivilligt barnlösa), homogenitet av varians, beroendevariabeln (QOLI 

och SWLS) är på intervallnivå och båda två är normalfördelade.  
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Resultat 

Statistisk medelvärdesjämförelse av livskvalitet och livstillfredsställelse mellan frivilligt 

barnlösa och föräldrar                                                                                                         

Oberoende t-test användes för att jämföra den totala poängen på QOLI (Quality Of Life 

Inventory) och SWLS (Satisfaction With Life Scale) mellan frivilligt barnlösa och föräldrar, 

och som går att utläsa av tabell 1 så fanns det inga signifikanta skillnader på QOLI mellan 

frivilligt barnlösa och föräldrar. Storleken av skillnaden i medelvärdet (medelvärdesskillnaden 

= -.1349, 95% KI: -.608 till .338) var väldigt liten (η² = .002). Även för SWLS så återfinns 

inga signifikanta resultat mellan frivilligt barnlösa och föräldrar. Storleken av skillnaden i 

medelvärdet (medelvärdesskillnaden = .34, 95% KI: 1,767 till 2,448) var mycket låg (η² = 

.0008). Analysen visade att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppernas 

medelvärden vad gäller livstillfredsställelse och livskvalitet.  

Tabell 1 

 

Medelvärdesjämförelse mellan frivilligt barnlösa och föräldrar på QOLI och SWLS 

 Frivilligt barnlösa Föräldrar   

 n M SD n M SD fg t 

QOLI 54 2,97 1,33 76 2,83 1,36 128 -.56 

SWLS 54 26,17 6,4 73 26,51 5,57 125 .32 

Not. n= antalet personer; M= medelvärde; SD= standardavvikelse; fg= frihetsgrader. 

* p <.05. ** p <.01. *** p <.001. 
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Ambivalens  

Oberoende t-test genomfördes även för att undersöka ifall frivilligt barnlösa med hög, 

respektive låg grad av ambivalens, skulle skilja sig signifikant åt vad gäller livskvalitet och 

livstillfredsställelse. Oberoende t-testet för livskvalitet (QOLI) visade inga signifikanta 

skillnader för frivilligt barnlösa med hög ambivalens (n=27, M=2,89, SD=1,2) och de med låg 

ambivalens (n=27, M=3,05, SD=1,46); t (52) = .44, p=.66. Storleken av skillnaden i 

medelvärdet (medelvärdesskillnaden =.1597, 95% KI: -.57 till .89) var väldigt liten (η² 

=.004). Det fanns heller inga signifikanta skillnader på livstillfredsställelse (SWLS) för 

deltagarna med hög ambivalens (n=27, M= 27,11, SD= 5,08) och de med låg ambivalens 

(n=27, M=25,22, SD=7,46); t (52) = -1.09, p=.28. Storleken av skillnaden i medelvärdet 

(medelvärdesskillnaden = -1,89, 95% KI: -5,38 till 1,6) var liten (η² = .022). Detta innebär att 

livskvaliteten och livstillfredsställelsen hos frivilligt barnlösa inte påverkades signifikant av 

ambivalensen inför att skaffa barn.  

Kompletterande variansanalyser                                                                                               

För att fördjupa förståelsen gjordes även variansanalyser (tvåvägs mellangrupps ANOVA) för 

variablerna ålder, boende, civilstånd, utbildningsnivå och kön i syfte att undersöka om 

gruppmedelvärdena skiljer sig signifikant från varandra. Här återges endast de variansanalyser 

som hade signifikans i tabellform (ålder och civilstånd). 

Livskvalitet och ålder                                                                                                                   

En tvåvägs mellangrupps ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 

och referensgrupp, n=74) samt ålder påverkade utfallet på QOLI. Samtliga deltagare delades 

upp i tre ålderskategorier (25-29 år; M=2,86, SD=1,87, n=16; 30-39 år; M=2,85; SD=1,18, 

n=51, och 40-50 år; M=2,88; SD=1,32, n=61). Eftersom grupperna är olika stora så använda 

Gabriel’s pairwise som post hoc. Som kan utläsas av tabell 1 så framgår det att 
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interaktionseffekten mellan grupptillhörighet och ålder visade sig vara statistisk signifikant. 

Detta innebär att det finns signifikanta skillnader mellan dessa undergrupper avseende 

medelvärdet av QOLI som påverkas via en kombination av ålderskategori och 

grupptillhörighet. Resultatet tyder på att den yngre föräldragruppen i urvalet har lägre 

livskvalitet, medan de äldre föräldrarna har högre nivåer av livskvalitet. För gruppen frivilligt 

barnlösa gäller det omvända; livskvaliteten tycks vara högre bland de yngre i urvalet, och den 

är lägre hos de äldre frivilligt barnlösa. Det fanns ingen statistiskt signifikant huvudeffekt för 

ålder eller grupptillhörighet på QOLI.  

Tabell 2   

 

Variansanalys av livskvalitet (QOLI) hos de tre åldersgrupperna, låg, medel och hög ålder, 

med test för skillnader mellan dessa grupper (frivilligt barnlösa och föräldrar) med tvåvägs 

mellangruppsANOVA och Gabriel’s pairwise som post-hoc.  

           SS        df               MS          F Sig. ηρ²             

Åldersgrupp 1,63 2,122 ,82 ,48 ,621 ,008 

Grupp 5,68 1,122 5,68 3,33 ,070 ,027 

Åldersgrupp * Grupp 17,3 2,122 8,65 5,07   ,008** ,077 

Not: R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = ,044) SS = Sum of Squares, df = degrees 

of freedom, MS = Mean Square, F= F-ratio, ηρ² = partial eta squared 

 * p <.05. ** p <.01. *** p <.001. 

 

Livstillfredsställelse och ålder                                                                                                   

En tvåvägs mellangrupps ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 

och referensgrupp, n=71) samt ålder påverkade utfallet på SWLS. (25-29 år; M=25,5, 

SD=6,5, n=16; 30-39 år; M=26,84; SD=5,64, n=50, och 40-50 år; M=26,1; SD=6,1, n=59). 

Den statistiska analysen visade ingen signifikant interaktionseffekt på SWLS, F (2, 119) = 

1.54, p=.22. Det fanns heller inga statistiska signifikanta huvudeffekter för ålder, F (2, 119) = 

.75, p= .48, eller för grupptillhörighet F (1, 119)= .00, p=1.00.  
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Livskvalitet och civilstånd 

Tabell 3 visar ANOVA som undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och 

referensgrupp, n=76) samt civilstånd påverkade utfallet på QOLI. Samtliga deltagare delades 

upp i två civilstånd, de med partner (M=3, SD=1,27, n=109) och de utan partner (M=2,32, 

SD=1,56, n=21). Det fanns inte en signifikant interaktionseffekt. Däremot finns en signifikant 

huvudeffekt, som innebär att om man har en partner så har man högre resultat på QOLI och 

det gäller både frivilligt barnlösa och föräldrar, dock är ηρ² liten. Det finns ingen signifikant 

huvudeffekt för grupptillhörighet. Det här betyder att totalpoängen på QOLI inte påverkas 

signifikant av grupptillhörighet (frivilligt barnlös eller förälder) men däremot så är QOLI 

högre om man har en partner.   

Tabell 3 

Variansanalys av livskvalitet (QOLI) av att ha en partner respektive att vara utan partner, 

med test för skillnader mellan dessa grupper (frivilligt barnlösa och föräldrar) med tvåvägs 

mellangruppsANOVA 

                SS       df 

                     

MS      F Sig. 

            

ηρ² 

Grupp 4,62 1,126 4,62 2,66   ,105 ,021 

Med_UtanPartner 12,02 1,126 12,02 6,92 ,010** ,052 

Grupp * 

Med_UtanPartner 

2,16 1,126 2,16 1,24   ,267 ,010 

       

Not: R Squared = ,055 (Adjusted R Squared = ,032)  SS = Sum of Squares, df = degrees of 

freedom, MS = Mean Square, F= F-ratio, ηρ² = partial eta squared 

* p <.05. ** p <.01. *** p <.001. 

 

Livstillfredsställelse och civilstånd                                                                                   

ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, n=73) 

samt civilstånd påverkade utfallet på SWLS, vilket kan utläsas i tabell 4. Samtliga deltagare 

delades upp i två civilstånd, de med partner (M=27,17, SD=5,46, n=106) och de utan partner 

(M=22,29 SD=6,56 n=21). Precis som för QOLI finns inte en signifikant interaktionseffekt, 
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även om den ligger mycket nära att vara signifikant (.053). Däremot så finns en signifikant 

huvudeffekt för civilstånd även på SWLS. Det finns ingen signifikant huvudeffekt för 

grupptillhörighet. Detta fynd innebär, liksom för QOLI, att livstillfredsställelse är signifikant 

högre om man har en partner, och ifall man inte har en partner så blir totalpoängen på SWLS 

lägre. Liksom för QOLI så är resultatet oberoende av om man är frivilligt barnlös eller 

förälder.    

Tabell 4 

Variansanalys av livstillfredsställelse (SWLS) av att ha en partner respektive att vara utan 

partner, med test för skillnader mellan dessa grupper (frivilligt barnlösa och föräldrar) med 

tvåvägs mellangruppsANOVA 

                 SS       df         MS             F Sig. 

                   

ηρ² 

Grupp 104,34 1,123 104,34 3,33 ,070 ,026 

Med_UtanPartner 533,66 1,123 533,66 17,04 ,000*** ,122 

Grupp * 

Med_UtanPartner 

119,49 1,123 119,49 3,81 ,053 ,030 

 

Not: R Squared = ,125 (Adjusted R Squared = ,104)  SS = Sum of Squares, df = degrees of 

freedom, MS = Mean Square, F= F-ratio, ηρ² = partial eta squared 

* p <.05. ** p <.01. *** p <.001. 

 

Livskvalitet och boende                                                                                                    

ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, n=71) 

samt boende påverkade utfallet på QOLI. Samtliga deltagare fördelades i två grupper, de som 

bor i tätort (M=2,92, SD=1,37, n=99) och de som bor på landsbygden (M=2,72 SD=1,29 

n=26). ANOVA visade inga signifikanta resultat för interaktionseffekten F (1, 121) =2.28, 

p=.134 eller för huvudeffekten för grupptillhörighet F (1, 121) = .07, p= .80, eller för boende 

F (1,121) = .35, p= .56. 
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Livstillfredsställelse och boende                                                                                      

Variansanalysen undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, 

n=68) samt boende påverkade utfallet på SWLS. Samtliga deltagare fördelades i två grupper, 

de som bor i tätort (M=25,93, SD=5,86, n=97) och de som bor på landsbygden (M=27 

SD=6,17 n=25). ANOVAN visade samma resultat som för QOLI, dvs. ingen signifikant 

interaktionseffekt, F (1, 118) = .76, p=.39. Ingen huvudeffekt för grupptillhörighet F (1,118) = 

.4, p = .53, eller för boende F (1,118) = .92, p=.34. Det spelar alltså ingen roll om man bor på 

landsbygden eller tätort eftersom det inte påverkar livstillfredsställelsen eller livskvaliteten.  

Livskvalitet och utbildningsnivå                                                                                      

ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, n=76) 

samt utbildningsnivå påverkade utfallet på QOLI. Samtliga deltagare fördelades i två grupper, 

de som hade gymnasial utbildnings som högsta utbildningsnivå (M=2,7, SD=1,58, n=55) och 

de som hade högskole- eller universitetsutbildning (M=3,03 SD=1,12 n=75). Det finns ingen 

signifikant interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och utbildningsnivå, F (1, 126) = .49, p 

= .49. Inte heller finns det en signifikant huvudeffekt för grupptillhörighet, F (1, 126) = .14, p 

= .71, eller för utbildningsvariabeln, F (1, 126) = 1, p = .32. 

Livstillfredsställelse och utbildningsnivå                                                                         

ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, n=73) 

samt utbildningsnivå påverkade utfallet på SWLS. Samtliga deltagare fördelades i två 

grupper, de som hade gymnasial utbildnings som högsta utbildningsnivå (M= 26,15, 

SD=5,92, n=52) och de som hade högskole- eller universitetsutbildning (M= 26,51, SD=5,94, 

n=75). Precis som för QOLI så fanns det inte ett signifikant resultat för interaktionseffekten; F 

(1, 123) = .174, p=.68. Samma gäller för huvudeffekten för grupptillhörighet; F (1, 123) = .27, 

p=.6 och utbildningsnivån; F (1,123) = .27, p=.6.  
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Livskvalitet och kön                                                                                                          

ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, n=76) 

samt kön påverkade utfallet på QOLI. Samtliga deltagare fördelades i två grupper, kvinnor 

(M=2,9 SD=1,38, n=85) och män (M=2,88 SD=1,29 n=45). Det finns ingen signifikant 

interaktionseffekt, F (1, 126) = .007, p=.93. Inte heller fanns det en signifikant huvudeffekt 

för grupptillhörighet F (1, 126) = .31, p= .58, eller för kön, F (1, 126) = .002, p = .96.  

Livstillfredsställelse och kön                                                                                                 

ANOVA undersökte ifall grupptillhörighet (frivilligt barnlös, n=54 och referensgrupp, n=73) 

samt kön påverkade utfallet på SWLS. Samtliga deltagare fördelades i två grupper, kvinnor 

(M=26,3, SD=6,35, n=84) och män (M=26,49 SD=5,02 n=43). Som för QOLI så fanns det 

ingen signifikant interaktionseffekt, F (1, 123) = 1.01, p=.317. Ingen huvudeffekt fanns för 

grupptillhörighet, F (1, 123) = .001, p=.98, eller för kön, F (1, 123) = .104, p=.75.  
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Diskussion 

Denna studie visar att frivilligt barnlösa och föräldrar inte skiljer sig signifikant i avseende på 

livskvalitet och livstillfredsställelse. Den negativa stereotypa uppfattningen om att de frivilligt 

barnlösa skulle vara olyckliga och otillfredsställda får därmed inte stöd i denna studie. Det är i 

enlighet med tidigare forskning (Basten, 2009; DeOllos et al, 2002; Hansen 2011; Jeffries et 

al, 2002; Twenge et al, 2003) som funnit att frivilligt barnlösa har jämförbar eller högre 

subjektivt välmående i relation till föräldrar. Det finns inga teoretiska förklaringsansatser för 

dessa resultat som kan knytas till frivillig barnlöshet eftersom ämnet ännu är underforskat, 

särskilt i Sverige. Däremot så vet man mer om referensgruppen, bland annat att subjektivt 

välmående tenderar att gå ned vid ankomsten av ett barn (Twenge et al, 2003). Det är 

tveksamt om huruvida detta stämmer för den svenska referensgruppen eftersom det subjektiva 

välmåendet påverkas minst negativt i de nordiska länderna när man skaffar barn (Hansen, 

2011). Det är därför möjligt att referensgruppens subjektiva välmående i så fall är oförändrat 

efter att de har fått barn vilket skulle innebära att frivilligt barnlösa personer i Sverige har 

jämförbara nivåer av livskvalitet och livstillfredsställelse både i relation till föräldrar men 

även i förhållande till personer som ännu inte skaffat barn. Eftersom förutsättningarna för att 

skaffa barn i Sverige skiljer sig markant från exempelvis USA (Hansen, 2011), så kan det 

tänkas ha inverkat på resultatet då referensgruppen har mer fördelaktiga förutsättningar tack 

vare den familjevänliga politiken (King, 2001) vilket i så fall kan innebära att deras subjektiva 

välmående förblir oförändrat vid barnets ankomst. Eftersom attityden till barnlöshet (både 

frivillig och ofrivillig) är mindre negativ i de nordiska länderna (Hansen, 2011), så skulle 

även det kunna ha påverkat resultaten eftersom man kan tänka sig att de frivilligt barnlösa 

upplever mindre pronatalism och stigmatisering tack vare en mer tolerant hållning, vilket 

eventuellt påverkat resultaten då det inte finns signifikanta skillnader av livskvalitet och 

livstillfredsställelse i jämförelse med referensgruppen. Samtidigt så är ämnet frivillig 



Frivillig barnlöshet [41] 

 

barnlöshet ouppmärksammat i Sverige vilket kan bero på just pronatalism, och det råder ingen 

tvekan om att familjepolitik är ett hett ämne där den demografiska situationen anses 

problematisk då det föds för få barn i proportion till den åldrande befolkningen (Peterson, 

2010b), vilket kan leda till att frivillig barnlöshet blir en avvikande grupp i ett 

familjefrämjande Sverige. Givetvis kan det finnas andra skäl än pronatalism som förklarar 

varför frivillig barnlöshet är ett tämligen okänt fenomen i Sverige men det kräver en större 

genomlysning av fenomenet. Pronatalismen kanske är svag i Sverige och även om den skulle 

vara påtaglig så tycks den inte ha en signifikant effekt i denna studie. Därmed bör inte 

pronatalismens roll överdrivas. Man ska även ha i åtanke att resultaten som visar att det inte 

finns signifikanta skillnader mellan frivilligt barnlösa och referensgruppen på utfallsmåtten 

livskvalitet och livstillfredsställelse kan bero på metodologiska tillkortakommanden. Urvalen 

är exempelvis rekryterade på olika tillvägagångssätt vilket systematiskt skulle kunna inverka 

på resultaten. Med ett större urval så skulle man kunna erhålla större statistisk power vilket 

skulle kunna ha gett annorlunda resultat. Eftersom studien använder sig av en oberoende 

mätning så kan det också sänka analysens power (Borg et al, 2006).  

Ett intressant fynd visade att det inte finns signifikanta skillnader mellan de frivilligt 

barnlösa som uppgav viss ambivalens inför att skaffa barn och de som inte rapporterade denna 

ambivalens på utfallsmåtten livskvalitet och livstillfredsställelse. Detta är ett unikt resultat 

eftersom tidigare forskning inte har tittat på huruvida ambivalens skulle inverka på subjektivt 

välmående för frivilligt barnlösa och man kunde ha tänkt sig att högre ambivalens skulle 

inneburit lägre livskvalitet och livstillfredsställelse, något som alltså inte återfanns. Dock så 

ska man vara försiktig med just denna slutsats eftersom endast två frågor i studien adresserade 

ambivalens.  

Då det fanns signifikanta gruppskillnader för vissa demografiska variabler; ålder, 

civilstånd och utbildningsnivå, så innebär det att det skulle kunna påverka de efterföljande 
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variansanalyserna men då dessa gruppskillnader var mycket små, med undantag för åldern 

som visade på en stor gruppskillnad, så ska inte deras roll överdrivas. Dessa skillnader har 

även tagits hänsyn till, genom de variansanalyserna som gjordes. 

Det finns ett antagande om att äldre frivilligt barnlösa skulle ångra sig med tiden 

(Jeffries et al, 2002) och att det skulle kunna inverka på deras psykiska välbefinnande. 

Resultaten för ålder avseende livskvalitet (QOLI) indikerade att frivilligt barnlösa som är 

yngre har högre nivåer av livskvalitet jämfört med referensgruppen i motsvarande 

ålderskategori. De äldre frivilligt barnlösa tycks däremot ha lägre totalpoäng jämfört med de 

äldre föräldrarna i urvalet. Detta fynd är intressant eftersom man vet att det subjektiva 

välmåendet ökar för föräldrar när barnen är äldre och därmed mindre beroende av föräldrarna 

(Shields, 2003) (om man nu antar att de äldre föräldrarna har äldre barn i detta urval). 

Eftersom studien endast inbegrep personer mellan 25-50 år så kan det vara så att ett äldre 

urval av föräldrar skulle kunna uppleva fler positiva effekter av att ha barn, vilket indikeras av 

interaktionseffekten på utfallsmåttet för livskvalitet. Att de äldre frivilligt barnlösa har lägre 

totalpoäng på QOLI jämfört med referensgruppen i motsvarande ålderskategori skulle kunna 

ha flera skäl, kanske har deras generation utmärkts av större pronatalistisk press från 

omgivningen som nu återspeglas i resultaten. Yngre och välutbildade personer har inte en lika 

negativ inställning till barnlöshet (Hansen, 2011) och man kan tänka sig att de yngre frivilligt 

barnlösa i studien omger sig av personer i motsvarande ålder och utbildningsnivå, vilket 

skulle kunna förklara resultaten. Det är i så fall möjligt att de yngre frivilligt barnlösa även 

med stigande ålder kommer att ha högre nivåer av livskvalitet, kanske även högre i jämförelse 

med föräldrar, något som den här tvärsnittsstudien inte kan uttala sig om. Kanske stämmer 

uppfattningen att äldre frivilligt barnlösa känner ånger, vilket skulle kunna dra ner 

totalpoängen på deras livskvalitet. Möjligen har någon av dessa förklaringsansatser påverkat 

livskvalitetmåttet. Det hade varit en styrka att finna snarlika resultat på skalan som undersökte 
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livstillfredsställelse (SWLS) men här fanns inga signifikanta resultat vilket innebär att man 

ska vara försiktig med att dra några slutsatser av ålderns betydelse i kombination med 

grupptillhörighet på utfallsmåtten livskvalitet och livstillfredsställelse.  

Variansanalyser som tittade på civilstånd visade att om man har en partner, oavsett 

grupptillhörighet, så har man signifikant högre totalpoäng på livskvalitet (QOLI). Samma 

mönster återfanns på den andra självskattningsskalan som undersöker livstillfredsställelse, 

(SWLS), och visar att den är signifikant högre för deltagarna som har en partner, oavsett om 

man är frivilligt barnlös eller förälder. Värt att nämna är att även om interaktionseffekten för 

SWLS inte var signifikant så låg resultatet nära (p = .053), vilket indikerar att det skulle 

kunna finnas skillnader mellan dessa undergrupper. Möjligen har urvalets ringa storlek 

resulterat i lägre statistisk power för variansanalysen så att signifikant resultat inte erhölls. En 

uppfattning om frivilligt barnlösa är att de skulle vara ensamma (Hansen, 2011), vilket i viss 

utsträckning tycks få stöd då de i högre utsträckning är utan partner, även om 

gruppskillnaderna är mycket små. Detta kan möjligen hänga samman med att de är signifikant 

yngre än referensgruppen och kanske ännu inte etablerat långvariga relationer och en annan 

förklaring kan vara att referensgruppen i högre utsträckning har en partner till följd av sitt 

föräldraskap men det är inget som denna studie kan uttala sig om. En del forskare har 

rekommenderat att man endast ska inkludera gifta par (Peterson, 2010a), något som inte 

verkar vara motiverat då den här studien visar att det snarare är närvaron av en partner, 

oavsett om man är gift, sambo eller särbo, som har en positiv inverkan på livskvalitet och 

livstillfredsställelse. Sammantaget så innebär det att både livskvalitet (QOLI) och 

livstillfredsställelse (SWLS) påverkas positivt ifall man har en partner, oavsett om man är 

förälder eller frivilligt barnlös. Det är även en styrka att samma fynd återfinns på både QOLI 

och SWLS i analysen. Det här återfinns i internationell forskning som funnit att gifta personer 

har högre subjektivt välmående (Diener, Gohm, Suh & Oishi, 2000; Haring-Hidore, Stock, 
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Okun & Witter, 1985; Shields, 2003). Man kan tänka sig att snarlika resultat även skulle 

kunna finnas för personer som har sambo/särbo.  

Livskvaliten och livstillfredsställelsen påverkades inte signifikant av ifall man bodde på 

landsbygden eller i tätort, för någon av grupperna. Värt att nämna är att även om det inte 

fanns några signifikanta gruppskillnader så rekryterades referensgruppen i en och samma 

tätort som ett bekvämlighetsurval medan de frivilligt barnlösa rekryterades över ett bredare 

geografiskt område. Kanske hade resultaten förhållit sig annorlunda om referensgruppen hade 

rekryterats mer representativt. Studier har visat att den pronatalistiska pressen kan bidra till att 

frivilligt barnlösa söker sig till storstäder som man tror präglas av större öppenhet (Veevers, 

1979; ref i Engwall & Peterson, 2010) något som kanske inte är lika uttalat i Sverige då det 

finns en lägre grad av negativa attityder mot barnlöshet (Hansen, 2011), vilket i så fall 

minskar behovet av att flytta till tätorter och skulle kunna vara en förklaring till resultatet.  

Eftersom frivilligt barnlösa i den amerikanska litteraturen har visat sig ha en högre 

utbildningsnivå (Abma et al, 2006) så var det motiverat att undersöka om graden av 

utbildning i kombination med grupptillhörighet skulle kunna inverka på livskvalitet och 

livstillfredsställelse. Inga sådana fynd återfanns i denna studie, dock så har de frivilligt 

barnlösa en högre utbildningsnivå jämfört med referensgruppen, vilket är särskilt intressant då 

de även har en lägre medelålder, alltså verkar det som att de både är yngre och mer 

välutbildade.  

Kön tycks inte påverka livskvalitet eller livstillfredsställelse och innebär att kvinnor och 

män i denna studie, oavsett om de är föräldrar eller frivilligt barnlösa, inte skiljer sig 

signifikant på QOLI och SWLS. Tidigare forskning kring frivillig barnlöshet har inte 

undersökt detta eftersom nästan all forskning kring har exkluderat männen. Därmed är detta 

fynd intressant då det indikerar att män och kvinnor som är frivilligt barnlösa inte skiljer sig 
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signifikant på det subjektiva välmåendet vilken kan motivera att även männen inkluderas i 

framtida studier. Därmed möjliggörs en teorigenerering som inkluderar bägge könen.  

Den tematiska analysen har möjliggjort en kvalitativ beskrivning av de frivilligt 

barnlösa i urvalet och visar på heterogenitet i svarsmönster. Analysen står i motsättning till de 

negativa stereotypa antagandena om att frivilligt barnlösa skulle vara olyckliga och 

otillfredsställda, vilket är i enlighet med de statistiska resultaten. Deltagarna har primärt 

uttryckt att barn och föräldraskap är ointressant samt att deras nuvarande livsstil är behaglig. 

Många ser även barn som en faktor som skulle interferera med den nuvarande livsstilen, vilket 

kan uppfattas som att deras nivåer av livskvalitet och livstillfredsställelse är god. Analysen 

bidrar även med en beskrivning av de frivilligt barnlösa individer som finns i Sverige och 

indikerar att det finns en individualistisk anda inom deras svarsmönster (Kemkes-

Grottenthaler, 2003), vilket återfunnits i tidigare studier som försökt kartlägga orsakerna till 

frivillig barnlöshet. De frivilligt barnlösa deltagarna återspeglar en multifaktoriell etiologi då 

flera teman återkommer i datan, vilket också innebär att det är en process som växer fram 

(Keizer et al, 2007). Kanske är det därför som det ännu fattas teorier, då det verkar finnas 

många vägar till frivillig barnlöshet.  

 

Implikationer för gruppen frivilligt barnfria och samhället i stort 

Resultatet visar att negativa stereotypa antaganden som anger att frivilligt barnlösa skulle vara 

olyckliga och otillfredsställda saknar stöd då studien visat att livskvalitet och 

livstillfredsställelse inte skiljer sig signifikant mellan frivilligt barnlösa och referensgruppen. 

Eftersom ämnet är så ouppmärksammat i Sverige så förblir frivilligt barnlösa en osynlig grupp 

där de ges föga utrymme i samhället. Möjligen påverkar det deras upplevelse av sin frivilliga 

barnlöshet på ett sätt som skulle kunna förklara att deras livstillfredsställelse och livskvalitet 

inte är högre än referensgruppens, vilket är fallet för en del av de internationella studierna 
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(DeOllos, 2002; Jeffries et al, 2002) Omvänt så kan även den lägre graden av negativa 

stereotypa antaganden i de nordiska länderna (Hansen, 2011) innebära att de frivilligt barnlösa 

i Sverige inte är lika utsatta för den stigmatisering som exempelvis är fallet i USA. Dock tyder 

tvåbarnsnormen och den massmediala analysen av frivilligt barnlösa att pronatalismen 

förekommer i Sverige och bristen på forskningen inom ämnet kan tolkas som en indikation på 

att gruppen uppfattas som ointressant, avvikande eller provocerande. Det kan jämföras med 

forskningsfältet i USA som undersökt fenomenet sedan 1930-talet. Samtidigt på 1930-talet i 

Sverige så initierades politiska åtgärder för att stimulera barnafödandet (King, 2001), och 

dessa omfattande insatser har inneburit goda förutsättningar för föräldraskapet, vilket kan 

förklara studiens resultat. Eftersom stöd från personens omgivning bidrar till att utveckla en 

positiv identitet och självkänsla (Houseknecht, 1977) så ökar kunskapen om frivillig 

barnlöshet att en mer nyanserad bild skapas, vilket kan gagna dessa individer. Då massmedia 

ännu speglar en förenklad bild av gruppen frivilligt barnlösa så kan forskning bidra till att 

förmedla en nyanserad och evidensbaserad kunskap. Eftersom frivilligt barnlösa finns i den 

svenska populationen och man ser tendenser till att barnlöshet (både frivillig och ofrivillig) 

ökar i främst västerländska samhällen (Basten, 2009; Gillespie, 2003; Hansen, 2011) så är 

frågan intressant, inte minst ur demografisk synpunkt. Ett av de största hoten mot det svenska 

välfärdssamhället enligt politiker, antas vara just det låga barnafödandet (Peterson, 2010b), 

vilket borde göra den här gruppen särskilt intressant även ur politisk synpunkt.  

Under studiens gång har en del frivilligt barnlösa uttryckt glädje över att studien 

genomförs och en majoritet har efterfrågat att ta del av resultaten, något som kan bero på att 

de länge varit ointressanta i vårt samhälle. Den massmediala analysen (Peterson, 2010b) tyder 

på en både sparsam och skev rapportering av fenomenet även om ämnet börjat 

uppmärksammas i något högre utsträckning. Det låga bortfallet (en person) indikerar också på 

ett engagemang från gruppen att göra sin röst hörd. En mer nyanserad och rättvis bild av 
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fenomenet skulle på sikt kunna integreras i debatten och litteraturen som i stor utsträckning 

fortfarande präglas av en negativ uppfattning (Chancey et al, 2009). Eftersom de negativa 

stereotypa antagandena riskerar att internaliseras och skapa en svag självkänsla (Calhoun et 

al, 1980) så kan forskning och ökad kunskap om frivilligt barnlösa dels ge en nyanserad bild 

men även möjliggöra en positiv identitet (Ireland, 1993) för gruppen. Den korta tematiska 

analysen är också i enlighet med tidigare forskning som menar att frivillig barnlöshet primärt 

handlar om att man förblir frivilligt barnlös och inte att man väljer bort barn, utan egentligen 

väljer att behålla det man redan har och är tillfredsställd med sitt liv, vilket överensstämmer 

med den statistiska analysen. Det hade varit intressant att titta på det subjektiva välmåendet 

för ännu högre åldrar (50+), både för de frivilligt barnlösa och föräldragruppen då det fanns 

en signifikant interaktionseffekt för utfallsmåttet livskvalitet som visade högre resultat för de 

äldre föräldrarna. Möjligen finns det en förstärkande effekt av att ha äldre barn som påverkar 

det subjektiva välmåendet positivt med stigande ålder. Forskning har visat att ju fler barn man 

har som är osjälvständiga (eng. dependent) desto lägre blir det subjektiva välmåendet men om 

barnen inte är osjälvständiga så påverkas heller inte föräldrarnas subjektiva välmående 

(Shields, 2003). Eftersom denna studie endast adresserade de föräldrar som hade barn mellan 

0-18 år bör framtida forskning inkludera deltagare som har vuxna barn och undersöka om det 

finns signifikanta samband.  

 

Begränsningar med studien  

Eftersom tvärsnittsdesignen handlar om ett enda nedslag i urvalet så kan inga slutsatser dras 

om kausaliteten (Shaugnessey et al, 2003), vilket motiverar longitudinella studier då de kan 

kontrollera riktningsproblematiken. Studien kan därmed inte besvara varför frivilligt barnlösa 

och föräldrar inte skiljer sig signifikant på livskvalitet och livstillfredsställelse. En annan 

begränsning är att det här är den första kvantitativa studien i Sverige, vilket kräver 
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uppföljande och replikerande studier för att man med större säkerhet ska kunna uttala sig om 

resultatet. Tyvärr fattas det ännu ett teoretiskt ramverk som förklarar frivillig barnlöshet vilket 

medför att studiens resultat inte kan förstås enhetligt utan förblir fragmentarisk. Eftersom 

referensgruppen rekryterades i en enda kommun och inbegrep endast de föräldrar som 

närvarade vid föräldramöten så kan denna grupp vara skev på ett sätt som möjligen gör den 

statistiska analysen missvisande, och det kan tänkas göra fynden mindre generaliserbara. De 

frivilligt barnlösa som rekryterades via Internet (www.facebook.com samt www.barnfri.se) 

kanske utgjorde en mer radikal subgrupp av den totala populationen frivilligt barnlösa, då de 

hade medlemskap i olika grupper som tydligt markerar att man är frivilligt barnlös. Dessa 

skulle kunna skilja sig systematiskt från den totala frivilligt barnlösa populationen i Sverige 

och därmed vara mindre representativa vilket i så fall gör fynden mindre generaliserbara. 

Rekryteringen som skedde via tidningar och anslagstavlor nådde förhoppningsvis ett bredare 

urval av de frivilligt barnlösa. En tydlig svaghet med studien är att den frångick det 

informerade samtycket i och med att deltagarna inte informerades om det egentliga syftet med 

studien. Förmodligen anade gruppen frivilligt barnlösa att någon jämförelse skulle ske, vilket 

i så fall kunde ha påverkat deras svarsmönster. Referensgruppen kunde inte på något sätt ha 

förstått att de skulle jämföras med frivilligt barnlösa så man kan anta att deras svarsmönster 

inte har påverkats. Eftersom samtliga deltagare besvarade enkäterna anonymt så ansågs de 

etiska betänkligheterna vara underordnade forskningssyftet. Samtliga skolor som besöktes 

kommer att få ta del av studien, vilket möjliggör att de förstår det dolda syftet och dess 

motivering. Det hade varit önskvärt att undersöka den interna samstämmigheten för QOLI 

men på grund av dess omfattning så prövades endast SWLS. Man kan undra om studien, i 

likhet med föregående internationella studier, borde överväga att använda sig av en bredare 

referensgrupp. Studier har visat att närvaron av barn, och särskilt små barn, drar ner olika mått 

inom det subjektiva välmåendet för föräldrar (Galatzer et al, 2011; Shields, 2003), vilket 

http://www.facebook.com/
http://www.barnfri.se/
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kanske gör att just småbarnsföräldrar blir en orättvis grupp att jämföra mot. I denna studies 

urval så bestod referensgruppen både av föräldrar som hade barn på förskolan samt mellan- 

och högstadiet, vilket förhoppningsvis motverkar detta. Man vet dock att effektstorleken är 

liten (Twenge et al, 2003) så faran ska heller inte överdrivas. De studier som genomförts i de 

nordiska länderna tyder ju även på att subjektivt välmående inte påverkas signifikant av 

närvaron av barn (Hansen, 2011), vilket tros bero på en främjande familjepolitik och 

följaktligen blir risken med användningen av föräldrar som referensgrupp minimal. Urvalets 

storlek är möjligen en svaghet för variansanalyserna som undersökte variabeln ålder då de tre 

åldersgrupperna blev olika stora med få deltagare i den yngre kategorin, vilket kan ha inverkat 

på den statistiska powern i analysen. Det skulle eventuellt kunna förklara varför signifikanta 

resultat återfanns för livskvalitet men inte för livstillfredsställelse.  

 

Styrkor med studien  

Resultaten är i linje med tidigare forskning som fastställt att frivilligt barnlösa har ekvivalent 

eller högre subjektivt välmående jämfört med föräldrar, vilket är i motsättning till de negativa 

stereotypa uppfattningarna som ännu råder. Eftersom två skalor användes (QOLI och SWLS) 

så kan fynd som återfinns på bägge självskattningar stärka slutsatserna. Den goda interna 

samstämmigheten på SWLS är också en styrka som ökar resultatets tillförlitlighet. Studien 

hade även som avsikt att inbegripa enbart frivilligt barnlösa utan att blanda in ofrivilligt 

barnlösa och uppskjutare, vilket många tidigare studier har gjort och därmed kan deras fynd 

vara svåra att generalisera till den frivilligt barnlösa populationen. Rekryteringen av frivilligt 

barnlösa skedde över en längre tidsperiod och deltagarna söktes på flera forum; Internet, 

tidningar, anslagstavlor på företag, bibliotek, matbutiker, sjukhus mm, vilket innebär större 

möjlighet till ett representativt urval. Det ökar generaliserbarheten av fynden, något som inte 

är lika självklart för referensgruppen. Urvalet var av måttlig storlek (54 frivilligt barnlösa och 
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76 föräldrar) och det låga bortfallet (1 person) är också en styrka för den statistiska analysen. 

Studien inkluderade även män, något som är ovanligt inom det frivilligt barnlösa 

forskningsfältet, och resultatet visade inte på några signifikanta skillnader i jämförelse med 

den kvinnliga populationen i avseende på livskvalitet och livstillfredsställelse. Därmed är det 

motiverat att även fortsättningsvis innefatta frivilligt barnlösa män i forskningen. Eftersom 

tidigare forskning antytt att det är kvinnan som vanligen initierar den frivilliga barnlösheten 

(Houseknecht, 1982) är det också intressant att titta på vilka faktorer och egenskaper som 

finns hos de män som fogar sig för kvinnans val. Det skulle även kunna användas för 

teorigenerering kring frivillig barnlöshet. Tidigare studier har primärt fokuserat på gifta par. 

Denna studie visar att man kan bredda urvalet till att inbegripa personer som är utan partner 

och därmed få en mer nyanserad bild av de faktorer som hänger samman med livskvalitet och 

livstillfredsställelse.  

 

Sammantaget visar resultatet att frivilligt barnlösa och föräldrar inte skiljer sig signifikant i 

avseende på livskvalitet och livstillfredsställelse, vilket på sikt kan modifiera de negativa 

stereotypa antagandena och normerna som råder i vårt samhälle. Studien kan förhoppningsvis 

leda till att frivilligt barnlösa bemöts av en ökad förståelse från omgivningen, vilket kräver att 

de erkänns som en likvärdig grupp i samhället. Därmed är det motiverat att bedriva mer 

forskning och gärna longitudinella studier för att fastställa kausalitet och generera teorier 

kring frivillig barnlöshet. 

 



Frivillig barnlöshet [51] 

 

Referenser 

 

Abma, J. C., & Martinez, G. M. (2006). Childlessness among older women in the United 

States: Trends and profiles. Journal of Marriage and Family, 68, 1045-1056. 

 

Basten, S. (2009). Voluntary childlessness and being childfree. The Future of Human 

Reproduction. St. John’s College, Oxford & Vienne institute of demography.  

  

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization: From ‘living for others’ to ‘a life 

of one’s own’: individualization and women. (s. 54-76). London: SAGE publications.  

 

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization: Declining birthrates and the wish 

to have children. (s. 119-127). London: SAGE publications.  

  

Borg, E., & Westerlund, J. (2006). Statistik för beteendevetare. (s. 16, 268). Stockholm; 

Liber.   

Bram, S. (1985). Childlessness revisited: A longitudinal study of voluntarily childless 

couples, delayed parents and parents. Journal of Family and Economic Issues, 8, 46-66.  

Calhoun, L. G., & Selby, J. W. (1980). Voluntary childlessness, involuntary childlessness, 

and having children; A study of social perceptions. Family Relations, 29, 181-183.  

 

Carlson, N. R., Buskist, W., & Martin, G.N. (2000). Psychology – The science of behaviour 

(s. 431). Harlow: Pearson Education Limited.  

 

Chancey, L., & Dumais, S.A. (2009). Voluntary childlessness in marriage and family 

textbooks, 1950-2000. Journal of Family History, 34, 206-223.  

DeOllos, I. Y., & Kapinus, C. A. (2002). Aging childless individuals and couples: 

Suggestions for new directions in research. Sociological Inquiry, 72, 72-80.  

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. 

Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.  

 

Diener, E., Gohm, C.L., Suh, E., & Oishi, S. (2000). Similarity of the relations between 

marital status and subjective well-being across cultures. Journal of Cross-cultural 

Psychology, 31, 419-436.  

 

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, E.R. (2002). Personality, culture, and subjective well being; 

Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54, 403-425.  

 

Egidius, H. (1994). Natur och kulturs psykologilexikon. (s. 319) Stockholm: Natur och Kultur.  

 

 

 



Frivillig barnlöshet [52] 

 

Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. (s. 405). (4. utg.) Stockholm: Natur och Kultur. 

Engwall, K., & Peterson, H. (red.). (2010). Frivillig barnlöshet; Internationell forskning om 

frivillig barnlöshet (s. 90). Stockholm: Dialogos Förlag.  

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (s. 374-375).  London; SAGE 

publications.  

 

Fjell, T., & Peterson, H. (2010). Bilden av frivillig barnlöshet i media. I K. Engwall & H. 

Peterson (Red.), Frivillig barnlöshet. (s. 105-116). Stockholm: Dialogos Förlag.  

Frisch, M.B., Cornell, J., Villanueva, M., & Retzlaff, P.J. (1992). Clinical validation of the 

quality of life inventory: A measure of life satisfaction for use in treatment planning and 

outcome assessment. Psychological Assessment, 4, 92-101.  

 

Galatzer-Levy, I.R., Mazursky, H., Mancini, D.A., & Bonanno, G.A. (2011). What we don’t 

expect when expecting: Evidence for heterogeneity in subjective well-being in response 

to parenthood. Journal of Family Psychology, 25, 384-392.  

 

Gillespie, R. (2001). When no means no: Disbelief, disregard and deviance as discourses of 

voluntary childlessness. Women’s Studies International Forum, 23, 223- 234.  

 

Gillespie, R. (2003). Childfree and feminine – Understanding the gender identity of 

voluntarily childless women. Gender & Society, 17, 122-136.  

 

Glenn, Norval. D., & McLanahan, S. (1981). The effects of offspring on the psychological 

well-being of older adults. Journal of Marriage and the Family, 43, 409-421.  

 

Hansen, T.  (2011). Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical 

evidence. Social Indicators Research, 123, 1-36, doi: 10.1007/s11205-011-9865-y 

Haring-Hidore, M., Stock, W.A., Okun, M.A., & Witter, R.A. (1985). Marital status and 

subjective well-being; A research synthesis. Journal of Marriage and the Family, 47, 

947-961.  

 

Houseknecht, S.H. (1977). Reference group support for voluntary childlessness: Evidence for 

conformity. Journal of Marriage and the Family, 39, 285-292.  

  

Housekencht, S.H. (1979). Childlessness and marital adjustment. Journal of Marriage and the 

Family, 41, 259-265.  

 

Houseknecht, S.H. (1982). Voluntary childlessness in the 1980s: A significant increase? I H. 

Gross & M.B. Sussman (Red.), Alternatives to traditional family living. (s. 51-69). New 

York: The Haworth Press.  

 

Ireland, M.S. (1993). Reconceiving women: separating motherhood from female identity. New 

York: The Guilford press. 

 

 

 

http://www.springerlink.com/content/0303-8300/


Frivillig barnlöshet [53] 

 

Jeffries, S., & Konnert, C. (2002). Regret and psychological well-being among voluntarily 

and involuntarily childless women and mothers. Aging and Human Development, 54, 

89-106.  

 

Keizer, R., Dykstra, P. A., & Jansen, M.D. (2007). Pathways into childlessness: evidence of 

gendered life course dynamics. Journal of Biosocial Sciences, 40, 863-878.  

 

Kemkes-Grottenthaler, A. (2003). Postponing or rejecting parenthood? Results of a survey 

among female academic professionals. Journal of Biosocial Science, 35, 213-226.   

 

King, L. (2001). From pronatalism to social welfare? Extending family allowances to 

minority populations in France and Israel. European Journal of Population, 17, 305–

322. 

 

Koropeckyj-Cox, T., & Pendell, G. (2007). The gender gap in attitudes about childlessness in 

the United States. Journal of Marriage and Family, 69, 899-915. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – Att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

Letherby, G. (2002). Childless and bereft? Stereotypes and realities in relation to ‘voluntary’ 

and ‘involuntary’ childlessness and womanhood. Sociological Inquiry, 72, 7-20.  

McLanahan, S., & Adams, J. (1987). Parenthood and psychological well-being. Annual 

Review of Sociology, 5, 237-257.  

 

Möller, A. (2003). Barnlöshet. I M. Bäck-Wiklund & T. Johanson (Red.), 

Nätverksamfamiljen. (s. 230-231). Stockholm: Natur och Kultur.  

Oja, T.E. (2008). Considering childlessness: An argument for the extrication of childbearing 

and motherhood from the concept of womanhood. Masteruppsats. Queen’s University, 

Kingston, Ontario, Canada.  

 

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

Perspectives, 45, 21-45.  

 

Paunović, N., & Öst, L-G. (2003). Clinical validation of the swedish version of the quality of 

life inventory in crime victims with posttraumatic stress disorder and a nonclinical 

sample. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 26, 15-21.  

 

Passer, M. W., & Smith, R. E. (2007) Psychology – The science of behavior. (s. 624, 645-

646). New York: McGraw-Hill.  

 

Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological 

Assessment, 5, 164-172.  

 

Peterman, A. H., & Cella, D. (2000). Quality of life. I A. E. Kazdin, A. E. Kazdin (Red.), 

Encyclopedia of Psychology, Vol. 6 (s. 491-495). American Psychological Association. 

doi:10.1037/10521-157 

 



Frivillig barnlöshet [54] 

 

Peterson, H. (2010a). Internationell forskning om frivillig barnlöshet. I K. Engwall & H. 

Peterson (Red.), Frivillig barnlöshet. (s. 61-72). Stockholm: Dialogos Förlag.  

Peterson, H. (2010b). Bilden av frivillig barnlöshet i media. I K. Engwall & H. Peterson 

(Red.), Frivillig barnlöshet. (s. 105-161). Stockholm: Dialogos Förlag. 

SCB (2009:2). Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns 

inställning till barnafödande. Demografiska rapporter 2009:2. Örebro.  

SCB (2011:2). Välfärd.  (s. 22-23). Hämtad den 18 november, 2011, från 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2011K02_TI_00_A05TI1102.pdf 

 

Seccombe, K. (1991). Assessing the costs and benefits of children: gender comparison among 

childfree husband and wifes. Journal of Marriage and the Family, 53, 191-202.  

 

Shaugnessey, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2003). Research methods in 

psychology. (s.140-141). New York: McGraw-Hill.   

Shields, M. (2003). Marriage, children and subjective well-being. Paper presented to the 

Australian institute of family studies conference, Melbourne.   

Somers, M. D. (1993). A comparison of voluntarily childfree adults and parents. Journal of 

Marriage and the Family, 55, 643-650,  

Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder – En introduktion. (s. 182). Stockholm: 

Liber.  

Theisz-Berglund, A. (2006). Mätning av livskvalitet hos ungdomar – en psykometrisk 

utprövning av QOLI anpassat för ungdomar. Uppsats i psykologi. Stockholms 

universitet.  

Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2003). Parenthood and marital satisfaction: 

A meta-analytic review. Journal of Marriage and Family, 65, 574-583.  

Veevers, J. E. (1973). Voluntary childlessness: A neglected area of family study. The Family 

Coordinator,22, 199-205.  

Veevers, J. E. (1975). The moral careers of voluntarily childless wifes: Notes on the defense 

of a variant world view. The Family Coordinator, 24, 473-487.  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Hämtad den 

9 september, 2011, från 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_ 

principer_tf_2002.pdf 

 

Wood, J., & Newton, J. (2006). Childlessness and women managers: ‘Choice’, context and 

discourses. Gender, Work & Organization, 13, 338-358.  

     



Frivillig barnlöshet [55] 

 

Appendix 

 

1. QOLI 

 

Instruktion: Detta frågeformulär innehåller frågor om hur nöjd du är med olika områden av 

ditt liv som t ex arbete och hälsa. Formuläret frågar också efter hur viktiga dessa saker är för 

ditt välbefinnande. Ord som "ekonomi", "arbete" och "fritid" ges speciella definitioner i det 

här formuläret. Håll dessa definitioner i minnet när du besvarar frågorna. Besvara alla frågor, 

även om det skulle finnas någon fråga som inte verkar passa in på dig. Det är dina upplevelser 

och åsikter som är det viktiga, och det finns inga svar som är riktiga eller felaktiga. Välj det 

svarsalternativ som stämmer in bäst på just dig.  

 

I detta frågeformulär blir du ombedd att beskriva hur viktiga vissa delar av ditt liv är (som tex 

arbete och hälsa) och hur nöjd du är med dem.  

Med viktiga menas hur mycket dessa delar av ditt liv bidrar till ditt allmänna välbefinnande. 

Du kan beskriva hur viktigt något är genom att välja ett av tre svarsalternativ: "Inte viktigt", 

"Viktigt" eller "Mycket viktigt".  

 

Med nöjd menas hur väl dina behov, mål och önskningar tillgodoses inom detta livsområde. 

Du kan beskriva hur nöjd du är genom att välja ett av sex svarsalternativ från "Mycket 

missnöjd" till "Mycket nöjd".  

 

Svara genom att kryssa för det alternativ som stämmer in bäst på dig. 

 

HÄLSA innebär att vara fysiskt frisk och fri från sjukdomar, smärta eller handikapp. 

 

1. Hur viktig är din HÄLSA för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

  

2. Hur nöjd är du med din HÄLSA? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

SJÄLVRESPEKT innebär att tycka om och respektera sig själv som man är, med starka och 

svaga sidor, framgångar och misslyckanden, och den förmåga man har att hantera problem. 
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3. Hur viktigt är det med SJÄLVRESPEKT för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

4. Hur nöjd är du med din SJÄLVRESPEKT? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

MÅL OCH VÄRDERINGAR är de föreställningar man har om vad som betyder mest i livet 

och hur man bör leva sitt liv, både nu och i framtiden. Detta innefattar ens målsättningar i 

livet, vad man tycker är rätt och fel, och vad man ser som syftet eller meningen med livet. 

 

5. Hur viktigt är det med MÅL OCH VÄRDERINGAR för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

6. Hur nöjd är du med dina MÅL OCH VÄRDERINGAR? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

EKONOMI innebär i detta sammanhang tre saker. Det är den inkomst man har, de saker man 

äger (som t ex bil eller möbler), och den förväntan man har om att ha de pengar och saker 

man behöver i framtiden. 

 

7. Hur viktigt är det med god EKONOMI för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 
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8. Hur nöjd är du med din EKONOMI? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

ARBETE syftar på yrkesverksamhet och vad man gör den mesta delen av tiden. Dit räknas 

arbete utanför hemmet, att ta hand om sin familj i hemmet, och att studera på någon 

utbildning. ARBETE innefattar själva arbetsuppgifterna, de inkomster man har av arbetet (om 

man har sådana), och de människor man arbetar tillsammans med. (Om du är arbetslös, 

pensionerad eller inte kan arbeta, kan du ändå besvara dessa frågor). 

 

9. Hur viktigt är ARBETE för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

10. Hur nöjd är du med ditt ARBETE? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

FRITID är det man gör på sin fritid för att koppla av, ha roligt, eller utveckla sig själv. Dit 

hör att gå på bio, träffa vänner, eller ägna sig åt någon hobby som idrott eller trädgårdsskötsel. 

 

11. Hur viktigt är det med FRITID för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

12. Hur nöjd är du med den FRITID du har? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 



Frivillig barnlöshet [58] 

 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

 

INLÄRNING innebär att skaffa sig nya färdigheter och ny information om saker som 

intresserar en. Det kan man göra t ex genom att läsa böcker eller ta kurser i ämnen som 

historia, hur man reparerar sin bil, eller hur man använder en dator. 

 

13. Hur viktigt är det med INLÄRNING för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

14. Hur nöjd är du med den roll INLÄRNING har i ditt liv? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

KREATIVITET innebär att man använder fantasin för att komma på nya och fyndiga sätt att 

lösa vardagsproblem på eller för att utveckla en hobby som målning, foto eller handarbete. 

Det kan handla om att inreda hemmet, spela gitarr, eller hitta på ett nytt sätt att lösa problem 

på arbetet. 

 

15. Hur viktigt är det med kreativitet för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

16. Hur nöjd är du med din KREATIVITET? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 
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Mycket nöjd 

 

HJÄLPA ANDRA innebär att hjälpa behövande människor och att bidra till att förändra 

samhället. Det kan antingen vara något man gör på egen hand eller inom ramen för en grupp 

som t ex en lokal förening, ett politiskt parti, eller ett religiöst samfund. Det kan innebära att 

ställa upp som frivillig på en skola eller att ge pengar för välgörande ändamål. Det innebär att 

hjälpa människor som man inte är släkt eller vän med. 

 

17. Hur viktigt är det med att HJÄLPA ANDRA för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

18. Hur nöjd är du med det du gör för att HJÄLPA ANDRA? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

 

KÄRLEK innebär en intim, romantisk relation med en annan person. Det innefattar 

vanligtvis sexuella känslor och känslor av att vara älskad, omtyckt och förstådd. (Om du inte 

har någon kärleksrelation, kan du ändå besvara dessa frågor.) 

 

19. Hur viktigt är det med KÄRLEK för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

20. Hur nöjd är du med den KÄRLEK du har i ditt liv? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 
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VÄNNER är personer (ej anhöriga) som man känner väl och bryr sig om, och som har 

liknande intressen och åsikter som man själv. Vänner har roligt tillsammans, talar om 

personliga problem, och ställer upp för varandra. (Om du inte har några vänner, kan du ändå 

besvara dessa frågor.) 

 

21. Hur viktigt är det med VÄNNER för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

22. Hur nöjd är du med dina VÄNNER? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

BARN syftar på hur bra man har det med sitt (sina) barn. Tänk efter hur det fungerar när du 

tar hand om, besöker, eller leker med ditt (dina) barn. (Om du inte har några barn, kan du 

ändå besvara dessa frågor.) 

 

23. Hur viktigt är det med BARN för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

24. Hur nöjd är du med relationen till dina BARN? (Om du inte har några barn, svara på hur 

nöjd du är med att inte ha några barn.) För frivilligt barnlösa så formulerades frågan till; Hur 

nöjd är du med att inte ha några barn? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 
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ANHÖRIGA syftar på hur väl man kommer överens med sina föräldrar, syskon, 

svärföräldrar och andra släktingar. Tänk efter hur det fungerar när ni gör saker tillsammans, 

som t ex när ni hälsar på varandra, pratar i telefon, eller hjälper varandra med något. 

 

25. Hur viktigt är dina ANHÖRIGA för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

Har inga anhöriga 

 

26. Hur nöjd är du med relationen till dina ANHÖRIGA? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

Har inga anhöriga 

 

HEM avser det hus eller den lägenhet som man bor i, samt gården runt omkring. Tänk efter 

hur trevligt det ser ut, hur stort det är, och vad du betalar för att bo där. 

 

27. Hur viktigt är ditt HEM för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

28. Hur nöjd är du med ditt HEM? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

GRANNSKAPET är området runt ens hem. Tänk efter hur trevligt det ser ut där, om det 

begås mycket brott där, och hur mycket du tycker om människorna som bor där. 
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29. Hur viktigt är GRANNSKAPET för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

30. Hur nöjd är du med ditt GRANNSKAP? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

 

SAMHÄLLET är hela den stad eller kommun där man bor (dvs inte vara det omedelbara 

grannskapet). Det innefattar hur trevligt det ser ut, hur mycket brott som begås där, och ens 

uppfattning om människorna där. Det inkluderar också ställen dit man kan gå och ha roligt, 

som t ex parker, musikkonserter, idrottsevenemang och restauranger. Du kan också tänka på 

hur dyrt det är att handla, hur lätt det är att få arbete, hur samhället styrs politiskt, skolor, 

skatter och miljöförstöring. 

 

31. Hur viktigt är SAMHÄLLET för ditt välbefinnande? 

Inte viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

32. Hur nöjd är du med det SAMHÄLLE du lever i? 

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd 

Litet missnöjd 

Litet nöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 
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2. SWLS 

 

Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje 

påstående markerar du till vilken grad du håller med om det genom att skriva in numret från 

skalan 1 - 7 som bäst stämmer överens med vad du tycker på linjen efter påståendet. Var 

öppen och ärlig i dina svar.   

 

 

 

7 -  Instämmer helt   

6 -  Instämmer   

5 -  Instämmer på ett ungefär   

4 -  Varken instämmer eller inte   

3 -  Instämmer inte helt   

2 -  Instämmer inte   

1 -  Instämmer inte alls   

   

1. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal. ___ 

2. Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta. ___ 

3. Jag är nöjd med mitt liv. ___ 

4. Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet.  ___ 

5. Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra nästan någonting. ___ 
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3. Informationsbrev till frivilligt barnlösa 

2011-10-03 

 

Hej! 

Nu är det snart dags för dig att genomföra en anonym enkätstudie som handlar om frivillig 

barnlöshet. Enkäten består av 47 frågor, där nästan alla frågor är sådana där man får välja ett 

av flera svarsalternativ. Jag vill uppmuntra er till att besvara enkäten snarast så att jag får 

möjlighet att färdigställa min examensuppsats.  

Nästa mejl från mig kommer att innehålla en länk till enkäten som ni besvarar på Internet. När 

ni har fått detta mejl så har ni 10 dagar på er att besvara enkäten, och givetvis så hoppas jag 

att ni har tid och möjlighet att besvara enkäten under denna period. Jag kommer att skicka 

länken till er inom ett par dagar så håll utkik! 

Nu när du läst detta informationsbrev så gäller följande; om du fortfarande vill delta i studien 

så behöver du bara invänta nästa mejl från mig som har länken till enkäten. Om du har 

önskemål om att få fylla i enkäten på annat sätt, t ex att få enkäten hemskickad, så kontakta 

mig och ange dina önskemål snarast. Ifall du har några frågor kring studien så mejla mig 

gärna så ska jag besvara så fort jag kan.  

Givetvis så följer jag de forskningsetiska principer som finns, vilket innebär att jag hanterar 

alla uppgifter konfidentiellt och att dessa används enbart i forskningssyfte.   

 

Tack på förhand! 

 

//Ajla Hadzijahovic, psykologstudent, Örebro universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


