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Abstrakt 
 

Syftet med vår uppsats var att visa föräldrabegreppets mångfacettering och vi 
exemplifierade föräldraskapet genom att studera lesbiska föräldrar som fått barn 
genom insemination. För att uppnå syftet gjordes både litteraturstudier och 
kvalitativa respondentintervjuer. Studien hade ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, rättsligt baserade perspektiv och ett visst barnperspektiv som 
teoretiska utgångspunkter. Dessa nyttjades även som analysverktyg och för att 
utforska motsägelserna i vårt material användes ett dialektiskt analysverktyg. 
Materialet analyserades enligt en ad-hoc metod. Ny fertilitetsteknik har gjort det 
möjligt för lesbiska att välja ett föräldraskap utan pappa. Utifrån det 
socialkonstruktivistiska synsättet framkom det att samhällets syn är baserad på 
gamla uppfattningar av vad föräldraskap är. Kärnfamiljen finns integrerad som 
norm både i lagstiftningen och hos människor, men dagens föräldrar konstruerar 
sitt föräldraskap utifrån sina egna premisser. 
 
 
Nyckelord:  Föräldraskap, homosexuella föräldrar, lesbiska mödrar, 
insemination, sociala konstruktioner. 
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1.  Inledning                                                                                   
 

Vi som skriver denna uppsats är båda föräldrar och våra erfarenheter kring att få barn har vi 
upplevt som något självklart. Men under socionomutbildningens gång har vi lärt oss att det 
självklara inte alltid är det. Det mesta går att problematisera och något som från början kunde 
vara en självklarhet kunde senare visa sig vara hur komplext som helst. 
 
Människor har skaffat barn i alla tider och detta har medfört olika problem som har varierat 
över tid. Tidigare i historien har det till exempel varit barnbegränsningen som ibland stått i 
fokus, men legaliseringen av preventivmedel och rätten till abort har hjälpt oss att hantera det. 
Idag är det däremot den ofrivilliga barnlösheten som är ett problem (Holfve, 1992). 
 
I vår yrkesutövning som socialarbetare är det högst sannolikt att vi kommer att komma i 
kontakt med människor som är föräldrar. Idag är alternativa familjebildningar såsom familjer 
med ensamstående föräldrar, styv- och adoptivfamiljer samt familjer med homosexuella 
föräldrar inte längre en marginell eller osynlig företeelse. Enligt demografiska uppgifter lever 
cirka en fjärdedel av barnen i Sverige i åldrarna 0-17 år i en annan typ av familj än en 
traditionell kärnfamilj och utvecklingen går mot att allt färre barn lever med båda sina 
ursprungliga föräldrar. Det finns ingen säker statistisk information över hur många barn som 
lever i en homosexuell familj, men vissa uppskattningar tyder på att det finns 40 000 barn som 
gör det (SOU 2001:10). Som socialarbetare bör vi vara medvetna om att det finns olika sorters 
föräldraskap. 
 
Föräldraskap förutsätter att det finns barn, utan barn - inga föräldrar. Barnkonventionen har 
antagits i svensk lagstiftning och detta har lett till att barnets ställning har stärkts i och med 
det. Numera skall barnets bästa alltid stå i fokus i alla sociala ärenden som angår barn 
(Kihlbom, 1998).  
 
Sedan augusti 2003 får homosexuella par enligt lagen prövas som adoptivföräldrar. En fråga 
som inte löstes då var de lesbiskas rätt att insemineras inom svensk sjukvård. Detta har 
medfört en livlig debatt bland de inblandade och regeringen har genom promemorian 
Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19) föreslagit en rad 
lagändringar för att bemöta denna grupps krav. Detta förslag innebär bl. a. att lesbiska skulle 
få rätt att insemineras inom svensk sjukvård och att hennes partner automatiskt skulle bli mor. 
I förslaget anses det dock att lesbiska bör hamna i en låg prioriteringsgrupp p g a att det inte är 
frågan om någon sjukdom bakom barnlösheten. Om inseminationen däremot sker utanför den 
svenska sjukvården skulle moderns partner inte anses som mor till barnet och därmed 
särbehandlas de gentemot de heterosexuella gifta paren.  
 
Med denna bakgrund bestämde vi oss för att undersöka hur lesbiska tänkte kring sitt 
föräldraskap. Vi valde den här gruppen föräldrar för att deras föräldraskap är ett aktuellt ämne 
och att det finns ett förslag till lagändring angående insemination för lesbiska. 
 
1.1. Problemformulering  
 

Föräldraskap är ett komplext begrepp. Beroende på vilket samhälle människan är förälder i 
kan det se olika ut. Föräldraskapet blir omdefinierat varje gång föräldrarna möter nya 
människor, den sociala kontexten vi rör oss i definierar oss. I dagens Sverige anses det inte att  
kärnfamiljen är det enda legitima sätt att vara förälder i. Även andra familjekonstellationer har 
blivit synligare. För att närmare undersöka hur föräldraskap kan ses i stort och inom en 
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homosexuell familj har vi dels studerat litteratur kring ämnet föräldraskap och lagstiftningen, 
samt undersökt lesbiska pars syn på sitt föräldraskap.  
 
1.2. Syfte 
 

Vårt övergripande syfte är att visa föräldrabegreppets mångfacettering i det moderna 
samhället genom att studera olika kunskapskällor och därmed visa olika sidor av detta 
komplexa begrepp. För att exemplifiera föräldraskapet har vi valt lesbiska föräldrar som fått 
barn genom insemination och där pappan är närvarande i olika grader.  
 
1.3. Frågeställningar  
 

För att uppnå vårt syfte har följande frågeställningar utarbetats: 
 
• Vad finns det för exempel på olika synsätt kring föräldraskap i Sverige idag?  
• Hur ser lagstiftningen ut angående föräldraskap i stora drag och hur har den utformats när 

det gäller de homosexuellas föräldraskap?  
• Hur ser de intervjuade lesbiska föräldrarna på sitt föräldraskap? 
 
1.4. Uppsatsens disposition  
 

I detta första kapitel har vi redogjort för bland annat studiens syfte samt frågeställningarna. I 
uppsatsens andra kapitel redovisar vi några begrepp som vi tycker behöver förklaras närmare. 
I tredje kapitlet har vi sammanställt den tidigare forskning som vi ansett vara relevant för vår 
studie. Våra teoretiska utgångspunkter beskriver vi i det fjärde kapitlet. Hur vi gått till väga, 
dvs. vilka metoder vi använt oss av, går att läsa i det femte kapitlet. Våra resultat har vi delat 
upp i två kapitel. I sjätte kapitlet redovisar vi för litteraturstudien, medan i det sjunde kommer 
våra respondenter till tals. Materialet analyseras i åttonde kapitlet och diskussionen förs i det 
nionde kapitlet. Därefter följer referenslistan samt bilagorna. 
 
 

2. Begreppsförklaring  
 

Föräldrabegreppet/föräldraskap 
De flesta människor skulle tycka att det är relativt lätt att säga vad en förälder är, det är en far 
eller en mor, någon som har barn. Det blir mycket mer invecklat när föräldraskapet ska 
värderas, klargöras eller ifrågasättas. En förälder kan vara genetisk, biologisk, rättslig 
och/eller social. Det genetiska föräldraskapets grund är barnets tillkomst genom personens 
bidrag med spermier eller ägg. En kvinna kan emellertid också definieras som biologisk 
moder utan att vara barnets genetiska mamma. Detta är fallet om ett donerat ägg har 
implanterats i kvinnans livmoder och hon föder barnet. Beteckningen rättslig förälder används 
på den person som legalt är moder eller fader, alltså den rättsliga konstruktionen av 
föräldraskap. Sociala föräldrar är de som tar hand om eller avser att ta hand om barnets vård 
och uppfostran. Socialt föräldraskap är således ett vidare begrepp än rättslig förälder i det att 
däri inbegrips även exempelvis fosterföräldrar (Ryrstedt, 2003). Detta föräldrabegrepp 
kommer vi att utveckla utförligare i litteraturstudien. 
 
Kärnfamilj  
Ett heterosexuellt par som har barn. Denna familjekonstruktion har ofta ansetts som bas och 
ses som normativt ideal (Hydén & Hydén, 2002, s. 24).  
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Fyrklöverfamilj  
Homosexuell familj, där barnet har både en biologisk mamma och pappa och där deras 
respektive partners räknas in som medföräldrar. Totalt får barnet fyra föräldrar, varav två är 
rättsliga och två sociala.  
 
Social förälder  
Ibland är den viktiga föräldra-barn-relationen inte grundad i biologiskt eller formellt/juridiskt 
föräldraskap, utan i enbart ett psykologiskt/socialt sådant. Barnet kan ha skilts i mycket späd 
ålder från den ena av de biologiska föräldrarna, eller bägge, och istället vuxit upp med till 
exempel morföräldrar, fosterföräldrar eller en förälders sambo, personer som kan ha fått stor 
känslomässig betydelse för barnet. Dessa band kan brytas genom att de vuxnas förhållanden 
förändras på olika sätt. Dödsfall, samlevnadskonflikter och separationer eller andra händelser 
gör att nya familjebildningar uppstår (Kihlbom, 1998, s.19).  
 
Känd och okänd fader  
Antingen är fadern känd för barnet och/eller socialnämnden, eller så är han okänd. I fallet när 
han är okänd så kan det antingen röra sig om en anonym spermadonator eller ett medvetet 
undanhållande inför barnet och/eller socialnämnden om vem som är fadern. 
 
Aktivt faderskap  
I många fall avser den man som bidrar med sperma genom insemination att ta aktiv del i 
föräldraskapet. I sådana fall gäller reglerna rörande faderskap, vårdnad och umgänge m.m. 
(SOU, 2001:10, s. 260). 
 
Passivt faderskap   
Ibland är avsikten att den biologiska modern och hennes partner gemensamt skall ta hand om 
barnet som dess föräldrar utan att den biologiska fadern medverkar. Fadern i detta fall kan 
antingen fungera som spermadonator och inte ta något rättsligt ansvar för barnet eller så kan 
han vara känd med rättsligt ansvar för barnet, men inte medverka i barnets vardag (a.a., s. 
260).  
 
Privatinsemination/heminsemination  
Insemination som utförts av enskilda personer, ofta i hemmet, utan inblandning av 
sjukvården, brukar kallas privatinsemination. Spermagivaren kan vara en god vän eller bekant 
till mamman, som antingen väljer att som rättslig far ta aktiv del i vårdnaden om barnet eller 
endast bidra med sperma. Sådan insemination omfattas inte av inseminationslagens 
bestämmelser. Enda möjligheterna för barnet att få reda på vem som är den biologiska fadern 
är om föräldrarna, eller annan som vet, berättar det eller om den biologiska faderns identitet 
antecknats i socialnämndens faderskapsakt. Men det är sannolikt mycket ovanligt att en sådan 
anteckning förts. Föräldrarna har ingen skyldighet att uppge vem som bidragit med sperma 
och socialnämnden har varken skyldighet att fråga eller rätt att kräva besked i frågan (a.a., s. 
20, 180). 
 
Insemination utomlands  
En del lesbiska kvinnor, men även heterosexuella kvinnor åker utomlands för att genomgå 
insemination. Detta på grund av kortare väntetider och att det är möjligt för lesbiska och 
ensamstående att få denna hjälp där. I de flesta länder är spermadonatorn okänd. En 
insemination vid en klinik utomlands innebär därför oftast att barnet aldrig kan få reda på sitt 
biologiska ursprung (a.a., s. 261). 
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Styvbarnsadoption/närståendeadoption  
För att en närståendeadoption ska kunna bli aktuell måste faderskapsutredningen vara 
avslutad eller nedlagd. De som ska adoptera måste också vara gifta eller registrerade partners. 
Finns det en känd donator eller pappa måste han avsäga sig sitt faderskap. Vice versa om det 
är två män som ska adoptera så måste mamman avsäga sig sitt moderskap för att en adoption 
ska bli möjlig. En närståendeadoption skiljer sig från en internationell adoption eftersom 
barnet ofta redan lever tillsammans med sin vårdnadshavare och även den som önskar att 
adoptera. Själva adoptionen innebär alltså att barnet således får juridisk rätt till båda sina 
föräldrar (www.ne.se). 
 
 

3. Tidigare forskning 
 

Vi har valt att nämna tidigare forskning utifrån den relevans den innebär för våra 
forskningsfrågor.  Tidigare har föräldraskap ibland ansetts vara ett entydigt begrepp och man 
har ofta utgått från kärnfamiljen. Idag ses kärnfamiljen inte som det enda alternativet och 
många familjeforskare anser att samhället nu är så komplicerat att det inte längre är möjligt att 
identifiera strategisk enskilda variabler, för att förstå, förklara och förutsäga modernt 
föräldraskap. Det är många olika familjekulturer som samexisterar i dagens samhälle (Bäck-
Wiklund & Bergsten, 2003).  
 
Det har även funnits en feministisk teoriutveckling och forskning som varit inriktad på att 
förklara och förstå hur könsordningen påverkar vår syn på föräldraskap och familjen. 
Genusforskare menar ofta att det är sociala konstruktioner som påverkar vår syn på 
föräldraskap. Begreppet genus används i feministisk och kvinnovetenskaplig forskning och 
teoribildning för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 
sammantagna formar människors sociala kön, könsrollerna (a.a.). Genom statlig politik och 
lagstiftning institutionaliseras tankar om kön och skapas ramar för mäns och kvinnors 
handlingsutrymme och möjligheter. Genom historien har staten enligt detta synsätt också 
reproducerat en genusordning där kvinnor underordnas män (Bergman, 2003, s. 16).  
 
Tidigare forskning kring homosexuella familjer visar att barn med homosexuella föräldrar har 
utvecklats psykologiskt och socialt på liknande sätt som de barn som har heterosexuella 
föräldrar. Inga skillnader har heller framkommit vad gäller barnens könsutveckling. För en del 
barn kan det i vissa skeenden av uppväxten uppstå konflikter som är relaterade till 
föräldrarnas homosexuella läggning. Det handlar främst om att de under de tidiga tonåren kan 
uppleva förälderns homosexuella läggning problematisk sett i relation till kamratgrupper och 
jämnåriga. Forskningen visar att barns förmåga att hantera sådana konflikter är beroende av 
hur relationen är till föräldrarna. Barn som växer upp i en kärleksfull miljö där barnet står i 
centrum för föräldrarnas kärlek och omsorger har goda förutsättningar att hantera kriser och 
konflikter av detta slag. I forskningen har heller inga skillnader framkommit mellan 
homosexuella och heterosexuella föräldrar vad gäller deras förmåga att erbjuda barn god 
omsorg och omvårdnad (SOU 2001:10, s. 15). I en del studier har man även tittat på hur de 
homosexuella mödrarna mår, hur deras psykiska hälsa och relationen till barnet ser ut. Det har 
inte framkommit något som tyder på att homosexuella mödrar mår psykiskt sämre än 
heterosexuella mödrar. En intressant iakttagelse som görs i detta sammanhang är att 
mödrarnas öppenhet med den homosexuella läggningen verkar i hög grad påverka deras 
psykiska hälsa. Ju öppnare de är, ju bättre mår de och ju öppnare de är, ju bättre relation till 
sina barn har de (a.a., s. 230). 
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Nu när homosexuella börjat skaffa barn inom sina relationer har forskningen ändrat fokus. Nu 
intresserar man sig för hur homofamiljerna fungerar, istället för om de är farliga. Det finns 
studier som bland annat har tittat på hur lesbiska par konstruerat sitt föräldraskap. Resultatet 
av den forskningen visade att många av dessa par utsträckte mammarollen till att omfatta båda 
föräldrarna på lika villkor genom att frikoppla biologin från möjligheten att vara mamma. Det 
var vanligt att mammorna upplevde stort stöd från sin partner och att paren delade lika på 
vardagssysslorna. Det finns flera stora forskningsstudier som pågår kring insemination. Här 
studerar man fortfarande hur barnen mår, men man ställer andra frågor än tidigare som t.ex. i 
en belgisk studie där det visat sig att de icke-biologiska mammorna i lesbiska familjer som har 
inseminerat, ses av barnen som lika mycket föräldrar som papporna i heterosexuella familjer. 
I samma studie tittade man på samspelet mellan barnet och den icke-biologiska mamman i de 
lesbiska familjerna och det visade sig vara bättre än mellan barnet och pappan i de 
heterosexuella familjerna (Stenholm & Strömberg, 2004, s. 282). 
 
Forskare har också följt lesbiska som har inseminerat på klinik med sperma från anonym 
donator och där har man frågat barn och föräldrar hur de ser på donatorn, och hur mycket de 
ville veta om honom. Lite drygt hälften av barnen som blev tillfrågade ville att donatorn 
skulle vara anonym, och resten ville veta mer om honom. Majoriteten av de lesbiska 
mödrarna ville att donatorn skulle fortsätta vara anonym (a.a., s. 284).  
 
Idag anser många forskare att vi bör studera hur olika slags familjer fungerar i vardagslivet, 
familjer som inte kan definieras som den heterosexuella kärnfamiljen, alltså inte bara 
homofamiljer utan också skilsmässofamiljer och styvfamiljer (www.tema.liu.se). 
 
Fokus på familjeforskningen har ändrats och vår studie ligger i linje med denna trend, men vi 
har inte funnit någon som har gjort en exakt likadan.  
 
 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

Våra teoretiska utgångspunkter kan sägas bestå av tre delar, nämligen ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, rättsliga perspektiv och ett visst barnperspektiv. 
 
4.1. Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 

Hela vår studie baseras på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Wetherell och Maybin 
(1998) beskriver att vi människor är … 
 

”… en produkt av den sociala verklighet, att hur vi tänker och känner (och hur vi 
relaterar till andra människor) har utformats av sociala handlingsmönster och av 
vår kulturs sätt att tolka olika slags upplevelser.” (s. 298)  

 
Människor är sociala produkter som påverkas av kulturen och av de komplexa tanke- och 
handlingssystem som deras sociala världar består av. Enligt ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv startas den process där människor formas till sociala varelser redan från första 
början av våra liv. Andra människor i vår omgivning och den kulturella miljö vi befinner oss i 
kommer att ha en stor inverkan på vår utveckling (a.a., s. 279). 
 
Socialkonstruktivismen har haft och har en stor dragningskraft inom många olika områden, 
såsom bl.a. ekonomi, sociologi och antropologi. Den har vuxit sig stark som en uppgörelse 
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med mera traditionella synsätt som humanism och positivism, framför allt i slutet av 1900-
talet. Den har en kritisk hållning och tar inte det direkta eller det s.k. naturliga för givet. Den 
försöker att identifiera de bakomliggande orsakerna och de mer verkliga förklaringarna till de 
vardagliga fenomen vi är styrda av (Wenneberg, 2001, s.10). 
 
Många inom samhällsvetenskaperna använder sig av en socialkonstruktivistisk metod eller 
grundsyn, dvs. de accepterar inte sociala företeelsers ”naturlighet” enbart för att de alltid varit 
sådana och för att de inte kan vara annorlunda. Det ger en öppning för att se saker och ting 
från andra vinklar än bara den ”naturliga” (a.a., s. 57-67). 
 
Socialkonstruktivism kan förklaras genom en modell som Berger och Luckmann (refererad i 
Wenneberg, 2001) har utvecklat och som kombinerar många olika traditioner. De utgår från 
att människan bildar vanor, vars funktion är att hjälpa oss i vår vardag. Vanor spelar en stor 
roll när vi människor ska samspela med varandra och de roller vi spelar i samhället och den 
arbetsfördelning som uppstår. På så sätt har sociala handlingar fördelats och en uppbyggnad 
av sociala institutioner är möjlig. Vanor blir externaliserade till ett större sammanhang och 
samhället blir en social skapelse. De sociala institutioner som blir resultatet legitimeras genom 
att de är annat än mänskliga produkter, något övermänskligt. Samhället blir då en objektiv 
verklighet, något där ute som man inte kan få bort med viljans hjälp. De nya individer som 
kommer att ingå i samhället t. ex barn har ingen uppfattning om denna verklighet och de 
måste internalisera de sociala institutionerna för att kunna förstå andras handlingar och för att 
deras verklighet ska framstå som meningsfull.  
 
I vår studie har vi tänkt att koncentrera oss på de sociala konstruktionerna av verkligheten 
som avspeglas både i den litteratur som tar upp vårt ämne och i de intervjuades egna 
upplevelser av att vara förälder. Eftersom föräldraskapet är ett exempel på en social 
konstruktion bestämde vi oss för att ha detta perspektiv. Vi kommer att utveckla detta närmare 
i vår resultatdel. 
 
4.2. Rättsliga perspektiv 
 

Människans beteende styrs i stor utsträckning av normer av olika slag. Normerna har olika 
ursprung och karaktär. De berör olika delar av våra liv. Vissa regler intar en särställning 
genom att de erkänns som rättsregler (Hydén, 1997, s.9). Dessa rättsregler bildar formellt ett 
sammanhållet system, som vilar på vissa konstituerade regler, även kallat rättssystem eller 
rättsordning (www.ne.se). 
  
De rättsregler som vi berör studerar vi i huvudsak ur ett rättsdogmatiskt perspektiv.  
 

”Rättsdogmatisk forskning syftar till att undersöka den ideologiskt konstruerade 
företeelse som kallas för ”gällande rätt” och som utgörs av de rättsregler som 
finns i ett samhälle. En skillnad mellan dessa regler och många andra 
samhälleliga forskningsobjekt är att rättsreglerna inte existerar annat än som 
konstruktioner.” (Hollander & Alexius Borgström, under tryckning, s.130)  

 
För att kunna studera gällande rätt har vi använt oss av lagstiftning, förarbeten och doktrin, 
dvs. rättsvetenskaplig litteratur. Utifrån dessa texter har vi försökt att klargöra hur 
föräldraskap definieras och hur det regleras i lagen. Vi har inte studerat några prejudikat 
eftersom vi inte hittat några som varit relevanta för vår studie.  
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Vi använder oss också av ett visst rättssociologiskt perspektiv genom att vi tittar på hur det 
allmänna rättsmedvetandet påverkar människor (A. Hollander, personlig kommunikation, 9 
september, 2004). Dahlberg-Larsen (refererad i Hollander & Alexius Borgström, under 
tryckning) beskriver att 
 

”rättssociologin studerar vilka verkningar rätten har i det omgivande samhället 
och försöker förklara varför rätten har dessa funktioner.”…//…"lagarna ger 
uttryck för intressen och maktförhållanden som i sin tur kan ge upphov till nya 
intressekonflikter." (s. 139)  

 
"Den juridiska rättsdogmatiken kan beskrivas som kunskaper i rätten ur ett internt 
perspektiv och rättsociologin är ett exempel på kunskaper om rätten ur ett externt 
perspektiv." (Hydén refererad i Hollander & Alexius Borgström, under tryckning, 
s. 148)  

 
Vi har valt att ha rättsliga perspektiv eftersom en stor del av vår studie baseras på lagtexter 
och vi har velat ta reda på hur människor påverkas av lagstiftningen. 
 
4.3. Barnperspektiv - om föräldrarnas syn på sina barn  
 

Det går inte att helt välja bort att ha ett visst barnperspektiv när man ska göra en studie kring 
föräldraskap, eftersom barnen är sådana viktiga aktörer. Barnets rätt och vikten att se barnet 
som egen individ framhålls i lagtexterna eftersom samhällets familjepolitik betonar detta 
faktum. Vi kommer när vi studerar lagstiftningen som rör barn försöka se vad som anses vara 
viktigt för ett barn när det gäller föräldraskap. Vi kommer även att titta på förhållandet mellan 
föräldrar och barn i viss mån, och se om det tas någon hänsyn till barnets bästa (Bäck-
Wiklund & Bergsten, 2003, s. 25). 
 
År 1990 anslöt sig Sverige till FN: s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, 
vilken innehåller bestämmelser som har betydelse i alla sammanhang som rör barn. Därefter 
har mycket arbete lagts ner på att öka kunskapen om den och för att anpassa lagarna till den. 
En viktig grundprincip i Barnkonventionens artikel 3 är att "barnets bästa" ska komma i 
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Begreppet "barnets bästa" är inte statiskt. Det 
kan variera över tid, vara beroende av vilket samhälle barnet lever i eller vilket samhälle 
barnet kommer att leva i och det varierar också individuellt från ett barn till ett annat. Det går 
alltså inte att ge ett generellt svar på vad som är barnets bästa (SOU 2001:10, s. 315).  
 
Enligt FN-kommitténs länderrapport om Sverige skall barnets liv och integritet respekteras 
även av föräldrarna. Vidare skall, enligt artikel 7 i Barnkonventionen, barn så långt det är 
möjligt få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem (Ryrstedt, 2003).  
 
Varje barn har en unik livssituation, i den yttre verkligheten lika väl som i sin inre eller 
upplevda värld. Det är därför så oerhört viktigt att de vuxna kring ett barn, vare sig det nu har 
formellt ansvar, till exempel i socialtjänsten och domstolarna, eller ett informellt och 
psykologiskt ansvar, försöker förstå vilka följder de olika alternativa arrangemangen kan 
komma att innebära för just det barnet (Kihlbom, 1998, s.21). 
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5. Studiens begränsningar 
 

Ämnet föräldraskap ville vi undersöka främst utifrån föräldrarnas syn på detta. Vi ville också 
studera deras syn på relationen de har till sin omgivning. I vårt samhälle påverkas 
föräldraskapet av hur den relationen ser ut. Vårt samhälle visar tydligt genom lagstiftningen 
och i alla de olika stödsystem, som byggts upp för föräldraskapet att barn inte bara är 
föräldrarnas privata angelägenhet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003, s. 111). 
 
De teoretiska utgångspunkterna och analysverktyg vi använt oss av i denna studie har vi valt 
p.g.a. att vi ansett dessa som mest fruktbara för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Hade 
vi valt andra teorier eller haft andra analysverktyg hade vi säkerligen sett andra saker och 
kommit fram till andra slutsatser. 
 
Vi valde att inte ha ett psykologiskt perspektiv i denna studie och vi ville inte heller titta på 
föräldraskapet utifrån relationen barn-föräldrar eftersom både denna teori och denna relation 
så ofta tidigare har studerats i familjeforskningen. Vi kunde ha studerat vårt material ur ett 
genusperspektiv, där kön ses som en social konstruktion, men socialkonstruktivismen 
behandlar den aspekten ändå. Vi har inte haft någon ambition att försöka ge en heltäckande 
redovisning av alla synsätt eller alla de olika sorters föräldraskap som finns i vårt samhälle, 
men vi anser att vår studie kan bidra till ytterligare förståelse om ämnet.  
 
 

6   

.   Metoddel 
Vårt syfte har varit att öka vår kunskap inom vårt ämnesområde och därmed kunna besvara de 
forskningsfrågor som vi ställt. Vi bestämde oss för att göra en litteraturstudie som innefattade 
böcker och lagstiftning jämte förarbeten som berörde vårt ämne. Dessutom utförde vi tre 
kvalitativa intervjuer. 
 
Utifrån våra forskningsfrågor utarbetade vi tre olika temaområden för att lättare kunna 
strukturera vår datainsamling och göra vår analys. De tre teman är: Synen på föräldraskap, 
Synen på homosexuellt föräldraskap och Synen på assisterad befruktning. 
 
6.1. Teoretiska utgångspunkter 
 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet som vi valt till denna studie har vi ansett vara en 
fruktbar teori att utgå ifrån när det gäller vårt ämnesområde eftersom det kan ge oss nya 
synvinklar i vårt arbete. De rättsliga perspektiven å sin sida hjälpte oss att studera lagtexterna 
så att vårt syfte kunde uppnås och att vi därmed kunde besvara våra forskningsfrågor. När det 
gällde barnperspektivet så valde vi delar av det för att det inte är möjligt att bortse från barn 
och dess situation när föräldraskap ska undersökas. 
 
6.2.  Analysverktyg 
 

För att analysera vårt material har vi använt oss av våra teoretiska utgångsperspektiv, 
nämligen det socialkonstruktivistiska, de rättsligt inspirerade och ett visst barnperspektiv. 
Dessutom ville vi se om det fanns motsättningar i vårt material och valde därför även ett 
dialektiskt inspirerat analysverktyg. Detta analysverktyg präglade hela vårt arbetssätt och det 
gjorde att vi var uppmärksamma på det dialektiska under hela forskningsprocessen. Kvale 
(1997) menar att det dialektiska tänkandet lägger tonvikten på det nya, det som är under 
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utveckling. Det är genom motsägelserna vi kan identifiera de nya utvecklingstendenserna och 
därmed erhålla kunskap om den sociala världen.  
 
Nya familjeformer blir synliga i vårt samhälle vilket kan leda till konflikter i synen på vad 
föräldraskap är. Konflikter kan uppstå på olika plan, både inom den enskilda människan, men 
också mellan hennes egen syn och samhällets, samt inom samhällets olika organ. 
 
6.3. Litteraturstudier - bearbetning och analys 
 

För att öka våra kunskaper inom vårt ämnesområde har vi gjort en litteraturstudie, varvid vi 
har läst både svensk och internationell litteratur som är aktuell. De rättsliga texter som vi 
studerat är lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. I vår studie benämner vi all form 
av text, såsom rättsliga texter, forskningsrapporter och böcker för litteratur. Relevant litteratur 
och tidigare forskning har vi funnit genom Stockholms Universitets bibliotekskatalog, Libris 
katalog, samt via tips och rekommendationer från vår uppsatshandledare. Vi har också använt 
oss av referenslistor i litteraturen som vi funnit. De sökord vi använt oss av har bland annat 
varit; föräldraskap, familj, homosexuella föräldrar, lesbiska mödrar, insemination, artificiell 
befruktning och barn. 
 
Vi har inte ansett det vara av någon större relevans att i detalj redovisa de olika 
forskningsresultaten, utan vi ville ge en mera sammanfattad bild av forskningsläget. Under 
avsnittet tidigare forskning har vi presenterar de stora trenderna inom familjeforskning, 
medan vi i resultatdelens litteraturstudie har kopplat tidigare forskning till de aspekter som 
varit intressanta för vår studie. Utifrån våra teman och de teoretiska perspektiv som ligger 
som grund i vår studie, har vi valt ut de texter som vi ansett relevanta för vår uppsats. Därefter 
bearbetade vi texterna utifrån våra valda analysverktyg.  
 
6.4.  Kvalitativa intervjuer 
 

Med våra intervjuer har vi velat ta del av våra respondenters egen beskrivning av sin livsvärld 
och deras relation till den. I intervjun har vi sökt tolka meningen hos centrala teman i den 
intervjuades livsvärld och denna mening har vi senare haft för avsikt att tolka. Vi har sökt 
efter beskrivningar av specifika situationer och handlingar, inte efter allmänna åsikter. Vi har 
försökt vara öppna för nya och oväntade fenomen och för att nya teman kan uppstå.  
 
6.4.1. Urval av intervjupersonerna 
 

Lesbiska mödrar är en grupp som blivit mera synlig idag. De finns i den aktuella 
samhällsdebatten och med anledning av ett lagförslag som berör deras rätt att inseminera så 
bestämde vi oss för att intervjua tre lesbiska par som har fått barn genom insemination. Från 
början ville vi ha en variabel som skiljde dem åt för att se om den påverkade deras syn på 
föräldraskapet. Det som skiljde dem åt var att barnens pappa antingen var känd eller okänd 
och att han fanns närvarande i olika grader.  
 
Vår tanke från början var att de personer vi skulle intervjua inte skulle ha någon anknytning 
till oss personligen. Vi vände oss till olika intresseorganisationer, men vi fick ingen respons 
därifrån. Då använde vi oss av våra kontakter och genom bekantas bekanta och våra tidigare 
praktikplatser fick vi kontakt med våra respondenter. Det var viktigt för oss att de tre paren 
skulle skilja sig åt som vi tidigare nämnt, något som till slut gick att genomföra. 
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Alla våra respondenter har ingått partnerskap. Det första paret vi intervjuade är 36 och 38 år 
och deras dotter är ett år. De har inseminerat i Danmark på en fertilitetsklinik med en okänd 
donator. Vi väljer att kalla dem för Danmarksparet i vår studie. Det andra paret är 40 och 43 
år och deras son är tio år. Han blev till genom en heminsemination med en känd pappa. 
Pappan träffar sitt barn var tredje, fjärde helg och är barnets vårdnadshavare tillsammans med 
den biologiska mamman. Vi har valt att kalla honom för passiv pappa eftersom han inte är 
aktivt involverad i barnets vardag. Vi kallar detta par för Passivpappaparet. Vårt tredje par är 
30 och 33 år och deras son är två och ett halvt år. De ingår i en s.k. fyrklöverfamilj och barnet 
har blivit till genom heminsemination. Den biologiska pappan träffar barnet lika mycket som 
den biologiska mamman. Medmamman i den här familjen är i sin tur gravid med pappans 
partner, tillika medpappan. Mammorna i den här familjen kallar vi för Fyrklöverfamiljparet.  
 
6.4.2. Intervjufrågorna 
 

Intervjuerna vi gjorde var styrda av en intervjuguide (se bilaga 1), och frågorna berörde 
kvalitativa aspekter på föräldraskapet. Intervjuerna var fria och av samtalskaraktär. Frågorna 
var inriktade på att de intervjuade skulle berätta både om sin faktiska situation och 
upplevelsen av den. Intervjuerna fokuserade på deras syn på föräldraskap, samt deras relation 
till sin omgivning och samhället när det gäller detta.  
 
Vi gjorde en provintervju med en vän till oss som själv är förälder för att pröva om våra 
intervjufrågor gick att svara på och om de uppfattades på rätt sätt. Samtidigt testade vi om 
frågorna var formulerade på så sätt att våra forskningsfrågor kunde besvaras. Efter vissa 
justeringar kom vi fram till den slutgiltiga intervjuguiden. 
 
6.4.3. Intervjusituationen 
 

Vår första kontakt med våra respondenter var genom ett telefonsamtal, där vi presenterade 
oss, klargjorde syftet med vår studie och beskrev vilken typ av frågor vi skulle ställa under 
intervjun (se bilaga 2). Alla intervjuer skedde i deras hemmiljö och intervjun spelades in på 
band. Vi höll oss till vår intervjuguide, med dess strukturerade frågor, men ibland använde vi 
oss av uppföljningsfrågor då frågan behövde en ytterliggare förklaring. Intervjun tog mellan 
45 och 60 minuter. 
 
6.4.4.Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades och skrevs ut ordagrant. Vi utelämnade sådant 
som vi inte var intresserade av, såsom pauser, emotionella uttryck såsom skratt och suckar, 
och andra uttrycksformer som vi ansåg inte hade någon betydelse för vår studie. Vårt syfte var 
att försöka förstå innebörden i deras utsagor och analysera de upplevelser och erfarenheter 
intervjupersonen berättade om. Vi var inte ute efter att göra några djupgående psykologiska 
tolkningar och söka dolda meningar i intervjupersonernas berättelser. När vi sedan skulle 
analysera vårt intervjumaterial använde vi oss av ad-hoc metoden (a.a.).  
 
Vi följde denna metod genom att först läsa de transkriberade intervjuerna för att skaffa oss ett 
allmänt intryck. Sedan gick vi tillbaka till särskilda avsnitt, försökte tolka det de sade och 
utarbetade olika mönster för att fånga meningen i deras berättelser. Vi använde oss även av 
meningskoncentrering då vi formulerade det respondenterna uttryckte mer koncist.  
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Vid vår redovisning av vårt intervjumaterial i resultatdelen har vi använt oss av bokstaven X 
för att benämna parets barn och bokstaven Y där en förälders namn skulle stå. Detta har vi 
gjort eftersom vi inte velat lämna ut respondenternas namn och inte ansett det nödvändigt att 
fingera deras namn för att det skulle bli förståeligt.  
 
6.5. Verifiering 
Vi använder oss av begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet när vi diskuterar 
verifiering av vår studie. Begreppet reliabilitet hänför sig till hur pålitliga eller tillförlitliga 
mätningarna är. Reliabiliteten är beroende av hur något mäts. Validitet är ett mått på giltighet 
eller relevans. Validiteten är ett slags mått på forskningsmetodens förmåga att ge svar på 
frågeställningarna, det vill säga att vi verkligen mäter det vi säger oss mäta i studien. 
Begreppet generaliserbarhet syftar på om studiens svar, det vill säga resultaten är 
generaliserbara. Generaliserbarheten är ett slags mått på studieresultatets representativitet 
(a.a.). 
 
Föräldraskap är ett komplext och vitt ämne och för att öka validiteten så bestämde vi oss för 
att angripa det på många olika sätt. Vi valde därför att ha olika teoretiska utgångspunkter och 
analysverktyg; samt att ha både litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Vårt övergripande 
syfte att studera föräldraskapets mångfacettering kunde därmed uppnås. 
 
För att öka reliabiliteten i vår litteraturstudie valde vi litteratur som var relevant för vårt ämne 
och vi lyfte upp de delar som behandlade homosexuellt föräldraskap och föräldraskapet i 
stort. Vi försökte förhålla oss neutrala och objektiva till vårt material. Något som kunde ha 
hjälp oss att få en ännu högre reliabilitet hade varit att studera flera internationella studier. 
 
Kvalitativa intervjuer har som syfte att ge oss beskrivningar av hur människor upplever sin 
livssituation. Det finns många faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten i våra intervjuer och 
vi försökte att öka reliabiliteten på olika sätt. Ett sätt var att inför intervjutillfällena tydliggöra 
vårt syfte med intervjun och att under intervjun fick samma person ställa frågorna. Några 
andra sätt var att vi försökte följa intervjuguiden och få bägge respondenterna att uttrycka sina 
tankar vid varje fråga, samt att vi tyckte att hemmiljön skulle göra de mer bekväma och öppna 
för våra frågor. 
 
Att spela in våra intervjuer på band anser vi vara ett bra sätt för att öka reliabiliteten eftersom 
det ledde till att vi kunde analysera dess innehåll ordagrant. Transkriberingen utfördes av en 
och samma person vilket ledde till ett liknande tillvägagångssätt i utskriftsprocessen.  
 
Det som kan ha påverkat reliabiliteten negativt i vår studie är att vi t.ex. valde att göra 
parintervjuer, där resultatet kan diskuteras eftersom det de har sagt kan ha påverkats av den 
andra. En annan viktig aspekt är frågan om hur mycket de egentligen berättar för oss, helt 
okända människor som kommer med en bandspelare och som har för avsikt att analysera 
deras ord. Kvale (1997) menar även att forskarens roll är av stor vikt. Forskaren påverkar 
intervjun genom sin personlighet, sin kunskap, sitt oberoende/beroende, sin känslighet och sitt 
engagemang. Redan innan vi träffade intervjuparen hade vi valt den variabel som skulle skilja 
dem åt och på så sätt skapat en bild av vilka de var. Den benämning som vi sedan gav paren 
kan ses som konstruktioner som vi skapat och som sedan kan ha lett till att vi blivit påverkade 
redan under ett tidigt stadium i forskningsprocessen. Denna påverkan kan även gälla den som 
läser rapporten.  
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När det gäller generaliserbarhet i vår studie så saknas alla sådana anspråk. Kvalitativa 
intervjuer har inte som mål att dess resultat ska kunna generaliseras. Förutom det är antalet 
intervjuade inte tillräckligt stort eller representativ för sin grupp. Faktorer som 
klasstillhörighet och utbildningsnivå har vi inte heller tagit hänsyn till. Den enda aspekten där 
generaliserbarhet skulle kunna appliceras är i litteratturstudien, där vi tror oss ha fångat de 
trenderna som gäller för föräldraskapet i modern forskning. 
 
6.6. Etiska aspekter  
 

Det finns tre etiska riktlinjer att följa när det gäller forskning om människor och de är: 
informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke betyder att man 
informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 
deltagande i forskningsprojekt. Informerat samtycke innebär också att 
underökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna 
inte kommer att redovisas. Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra 
namn och identifiera drag är ett viktigt inslag vid redovisningen av intervjuerna. 
Konsekvenser, den etiska principen om fördelaktighet innebär att risken att 
undersökningspersonen lider skada ska vara så liten som möjligt. De potentiella fördelarna för 
en undersökningsperson och betydelsen av den kunskap som erhålls ska uppväga skaderisken 
för undersökningspersonen och därmed rättfärdiga ett beslut att genomföra undersökningen. 
Forskaren bör tänka igenom de möjliga konsekvenserna inte bara för de personer som deltar i 
undersökningen utan även för den större grupp som dessa representerar (a.a.) 
 
Inför våra intervjuer klargjorde vi för våra respondenter studiens ämnesområde, studiens 
generella syfte samt vårt upplägg av studien. Vi fick deras samtycke att publicera studien på 
de sätt vi ansåg bäst. Vidare informerades de om att deltagandet i studien var frivilligt och att 
inga personliga konsekvenser skulle uppstå om de skulle vilja dra sig ur. Respondenterna 
informerades också om att det de sade inte skulle kunna härledas tillbaka till dem, de skulle 
vara anonyma. Våra överväganden när det gällde vilka konsekvenser det skulle bli för våra 
respondenter var svårare att överblicka. Vi försökte lägga vår undersökning och våra 
intervjufrågar på en nivå som inte var för integritetskränkande samtidigt som syftet var att få 
fram data som kunde visa på hur individer kan uppfatta sin upplevda värld och genom denna 
kunskap bidra med mer kunskap om människors livssituation. Som forskare påverkar man 
studien på olika sätt. Vi försökte motverka detta genom att vi försökte vara professionella i 
vårt uppförande och inte visa vad vi kände eller tänkte inför de svar som respondenterna gav. 
Vi klargjorde att denna studie bara var en skoluppgift och att vi inte hade någon 
intresseförening bakom oss som gett oss i uppdrag att göra denna undersökning  
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7. Resultat av litteraturstudien  
 

I detta kapitel redovisar vi de lagtexter och övriga texter som ingår i vår litteraturstudie. Vi 
presenterar detta resultat utifrån våra teman. 
 
7.1.   Synen på föräldraskap  
 
7.1.1 Moderskap och Faderskap  
 

Föräldrabalken (FB) 1 kap. reglerar vilka som ska betraktas som barnets moder och fader. 
Modern är den som föder barnet och någon direkt lagreglering finns inte. Det är genom 
barnets födelse som moderskapet uppstår och det innebär att hon får full status som rättslig 
förälder.  
 
Faderskapet, däremot, är inte direkt kopplat till barnet, utan det går genom modern. Det som 
är väsentligt för faderns ställning som förälder är hans relation till modern. I FB 1:1 regleras 
faderskapet genom en faderskapspresumtion (även kallad "pater est" presumtionen), där 
mannen som är gift med modern vid barnets födelse anses som fadern till barnet. Om så inte 
är fallet, regleras faderskapet med modern i FB 1:3-4, då det föreskrivs att faderskap för ogift 
man kan inträda antingen genom bekräftelse eller fastställelse. Dessa ska godkännas av både 
modern och socialnämnden (Singer, 2000). 
 
7.1.2. Äktenskapet som grund för ett rättsligt föräldraskap 
 

Äktenskapet har under långa tidsperioder varit den enda socialt accepterade 
samlevnadsformen i den västerländska kultursfären. Som en följd härav gjordes en viktig 
åtskillnad mellan äkta barn, de som föddes inom äktenskapet, och oäkta barn, de som föddes 
utanför äktenskapet. Detta är dock en distinktion som inte längre till sina begrepp existerar. 
Det var tidigare alltså av stor vikt att barn föddes äkta, som en konsekvens av den rättsliga 
relationen äktenskap. Det var vidare inte möjligt att med större säkerhet fastställa biologiskt 
faderskap (Ryrstedt, 2003, s. 562, 576). 
 
"Pater est" presumtionen kan visserligen genombrytas, men möjligheterna är begränsade, 
framför allt då talerätt bara föreligger för barnet och den äkta mannen, ej för den man som 
eventuellt kan ha avlat barnet. Den trygghet och det behov av omsorg som barn har, kan 
"sägas upp" av den rättslige fadern bl.a. genom att denne i "pater est" situation kan processa 
sig till ett hävande av faderskapet. Det sagda innebär att vi inte bara här talar om barnets rätt 
till sitt genetiska ursprung respektive de rättsliga föräldrarnas rätt till privat- och familjeliv, 
utan också om barnets rätt till ett livsvarigt föräldraskap. Den situation som föreligger i 
Sverige i dag innefattar därmed ett långt svagare skydd än adoptionsinstitutet. De rättsliga 
föräldrarnas rätt till privat- och familjeliv skyddas visserligen, men på bekostnad av såväl 
barnets rätt att känna sitt genetiska ursprung och rätt till ett livsvarigt föräldraskap, som den 
genetiska faderns rätt att känna sitt barn och ge henne eller honom en möjlighet till ett 
familjeliv (a.a., s. 562, 576).  
 
7.1.3. Biologisk och genetisk förälder 
 

Den biologiska härkomsten bildar grunden för föräldraskapet när det fastställs genom FB 1-3 
kap. Det betyder att både moderskap och faderskap antas vara direkt anslutna till det 
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biologiska ursprunget (Schiratzki, 1997, s. 201). Begreppet biologiska föräldrar används 
främst i samband med att skydda barns rätt till kännedom om sitt ursprung och barnets rätt att 
ha en mor och en far vilket i sin tur ger rättsligt föräldraskap (Singer, 2000, s. 529).  
 
Uttrycket genetisk förälder används för att benämna den som donerat sperma eller ägg och 
därmed bidragit till ett barns tillkomst (a.a., s. 43). Även gentekniken idag ger barnet en 
möjlighet att kartlägga sitt ursprung och därmed fastställa det biologiska släktskapet (a.a., s. 
29). Genetiskt föräldraskap likställs inte med biologiskt föräldraskap och är därför inte 
kopplat till rättsligt föräldraskap med dess rättsverkningar. 
 
7.1.4. Rättslig förälder  
 

Begreppet rättslig förälder är ett samlingsbegrepp för den rättsliga konstruktion som FB 
skapar. Rättslig förälder är den som erhållit status som förälder och därmed erhållit de 
rättigheter och skyldigheter som därmed är förenade (a.a., s. 42). Barnets biologiska föräldrar 
ska så långt som möjligt ges rättslig status som förälder (a.a., s. 525). En utgångspunkt för 
rättsligt föräldraskap är att ett barn har rätt till två föräldrar. Som huvudregel ska det vara 
barnets biologiska föräldrar. Med rättslig status som förälder följer ett ansvar för barnet. 
Ansvaret regleras i FB. Syftet med regleringen är att ge barnet familjetillhörighet, kännedom 
om sitt biologiska ursprung och att ge barnet någon som tar rättsligt ansvar för barnet, det vill 
säga någon som har ansvaret för att barnet får en god omvårdnad. Den rättsliga föräldern är 
den som har vårdnaden av barnet, dess vårdnadshavare (a.a., s. 382, 400).   
 
Att rättsligt föräldraskap ska fastställas antas vara till barnets bästa. Utan rättsliga föräldrar 
finns inte någon som kan dömas till ansvar för barnet. Svensk lagstiftning markerar att ett 
barn ska tas om hand och har rätt att tas om hand av sina föräldrar (a.a., s. 24).  Fastställelsen 
av rättsligt föräldraskap har därmed ett dubbelt syfte; dels att tillgodose barnets rätt till 
kännedom om det biologiska ursprunget, dels att utpeka någon ansvarig för barnet (a.a., s. 
400). Rättsligt föräldraskap är förenat med såväl rättigheter som skyldigheter gentemot 
barnet; arvsrätt, underhållsskyldighet, umgängesrätt, förmyndarskap och vårdnadsansvar.  
 
Singer (2000) förespråkar i sin studie att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. 
Hon anser att det skulle öka barnets trygghet. I Storbritannien kan man redan idag ha fler 
vårdnadshavare och i Norge har den som barnet bor med rätt att bestämma i fler frågor.  
 
7  

.1.5. Nya aspekter kring familjer och föräldraskap 
Den genetiska forskningens utveckling har fått stor betydelse för människors möjlighet att 
bilda familj. Denna förändring har även haft betydelse för de juridiska aspekterna på familjen 
och hur respekten för de olika mänskliga rättigheterna ska se ut. Frågorna kring barnets 
intressen och rättigheter måste ställas i relation till de olika föräldrarnas. Ett av barnets 
rättigheter har varit rätten till sina två föräldrar. Frågan är om ett barn därmed alltid har rätt att 
få kännedom om de genetiska respektive de biologiska föräldrarna. En sådan rätt skulle 
innebära att barnet får mer än två föräldrar. Denna fråga måste också ställas i relation till 
frågan om vilka rättigheter de rättsliga, sociala respektive biologiska och genetiska 
föräldrarna har (Ryrstedt, 2003, s. 554). 
 
Det som påverkat svensk lagstiftning kan delas in i tre intressegrupper. Den första är 
samhällets och det enskilda barnets intresse av att fastställa ett rättsligt föräldraskap. Detta 
föräldraskap utgör sedan grund för de olika regler om såväl rättsligt som praktiskt ansvar för 
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barnet, liksom om familjerättsliga egendomsförhållande. Den andra är föräldrarnas intresse av 
privat- och familjeliv. Och den tredje är det enskilda barnets rätt att få vetskap om sitt 
genetiska ursprung (a.a., s.555). 
 
7.1.6. Föräldraskap som social konstruktion 
 

Vi brukar uppleva att våra föräldrar är de personer som står oss närmast under barndomen och 
att denna närhet är naturlig, dvs. att den närheten är bestämd av naturen, att de två individer 
som producerar en avkomma också är de som står denna närmast, som föräldrar. Närheten är 
också naturlig i det avseendet att vi uppfattar det som uppenbart att det är på det viset 
(Wenneberg, 2001, s. 64). 
 
Om modern och fadern inte är de personer som står barnet närmast, vilka skulle då vara det? 
Det blir ett problem då vi går till antropologiska studier av familjemönstren i andra kulturer; 
dessa undersökningar visar att det finns andra sätt att utforma förhållanden mellan föräldrar 
och barn. Där kan den viktigaste personen för barnen under uppväxten vara t.ex. mormor eller 
annan släkting. Det betyder att det traditionella sättet med mamma, pappa och barn kan vara 
något som inte helt och hållet kan hänvisas till naturen, utan något som också innefattar den 
sociala kontexten människan befinner sig i (a.a., s. 64). 
 
Socialkonstruktivism som kritisk perspektiv kan således resultera i att även en del av det som 
vi upplever som mest naturligt kan visa sig vara en illusion. Detta ska självfallet inte uppfattas 
på sådant sätt att det är en illusion att vi uppfattar vår far och mor som de viktigaste 
personerna, men att det är en illusion om vi tror att det inte kan vara på något annat sätt (a.a., 
s. 64). 
 
Ser vi socialkonstruktivism som olika teoretiska förklaringar av hur den sociala verkligheten 
och konkreta sociala företeelser är strukturerade och fungerar, kan föräldraskapet analyseras 
utifrån dess egenskap av social institution. Människor har av naturen en tendens att utforma 
vanor, som i efterhand blir externaliserade, de sprids till andra människor som inte varit med 
om att skapa dem. Föräldraskap skulle kunna ses på det sättet. Förutom det att naturen gjort 
att det är en kvinna som bär barnet i nio månader, så har det i vårt samhälle också varit 
vanligast att det är hon tillsammans med den biologiska pappan som tagit hand om detta barn. 
Att ta hand om sin avkomma på detta sätt lär sig sedan barnet att själv göra och på så sätt blir 
det etablerat i samhället (a.a., s. 68-75). 
 
Genom att ta föräldraskapet för givet sker en objektivering, föräldraskapet existerar 
oberoende av människorna, samtidigt som det finns i vårt inre, föräldraskapet är en del av oss, 
det har blivit internaliserat. Det blir då inte så lätt för barnet/människan att göra sig av med 
denna företeelse. Denna sociala institution har kommit att bli det sättet på vilket vi tar hand av 
vår avkomma i vårt samhälle (a.a., s. 68-75). 
 
Gillis (refererad i Bäck-Wiklund, 2003, s. 22) anser att en familj är både något vi lever i 
dagligen, men också något vi lever med i våra tankar. Den familj vi lever i präglas ofta av 
kamp och familjemedlemmarnas olikartade viljor. Som motsats till den, har vi den familj vi 
lever med i våra tankar. Den familjen präglas av myter, är skapad av ritualer och sviker oss 
aldrig, en idealfamilj. Eftersom föräldraskapet är en viktig ingrediens i familjebegreppet är det 
rimligt att anta att samma sak händer med hur föräldraskapet utformas. Det föräldraskapet 
som utövas i vårt vardagliga liv står i kontrast med den mer idealiserade formen. Det glappet 
som uppstår innebär motsättningar som gör att vi skyddar den tänkta familjen/föräldraskapet 
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på bekostnad av att vi döljer och mystifierar det familjeliv/föräldraskapet vi lever i till 
vardags. 
 
7  

.1.7. Meningen med eller innebörden i att vara förälder 
Det finns inte längre någon entydig innebörd i vad som karaktäriserar ett föräldraskap och 
familjeliv. Familjegemenskapen kan ha många former och innehåll; den kan vara rent 
känslomässig, den kan vara rent kalkylerande och den kan vara en blandning av både känslor 
och ekonomi i olika doser. Vi kan även betrakta familjen som en strategisk enhet, där 
människor skapar trygghet och mening i tillvaron (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003, s. 31-
35).  
 
Berger (refererad i Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003, s. 93) menar att i det moderna samhället 
uppstår ambivalenser och det öppnas möjligheter för nya konstruktioner. Ett genomgående 
drag i det moderna samhället är segregeringen mellan olika vardagliga aktiviteter, sfärer och 
sammanhang. Detta leder även till en segregering i människors medvetande. De rationella mål 
och ideal som styr samhällets institutioner, arbetsliv och byråkratier kommer att dominera. De 
blir lätt en del av vårt privatliv, medan den i privatlivet rådande kunskapen och idealen med 
fokus på relationer, känslan och ömsesidigheten har betydligt svårare att få utrymme utanför 
familjen och privatsfären.  
 
7.1.8. Föräldraskapets förebilder 
 

Ett genomgående drag i det moderna samhället är mötet mellan olika bilder, som produceras 
under olika tider och i olika samhällen, som varje individ kan använda sig av för att reflektera 
över sin situation. Myter, sagor och religiösa berättelser är viktiga delar i vårt kulturarv som 
överförs från generation till generation. Samma berättelser förmedlas relativt oförändrade 
under århundradena, till och med i massmedias och masslitteraturens tidsålder. Även om vi 
uppfattar dem som just berättelser förmedlar de synsätt som vi bär med oss. Det finns en stor 
mängd bilder av hur föräldraskapet kan se ut i det moderna samhället, både entydiga och 
mångtydiga. Tydligt är det traditionella föräldraidealet, men parallellt introduceras det 
moderna föräldraskapsidealet som bygger på en blandning av det traditionella och den egna 
individuella föreställningen om föräldraskapet.  
 
Människors förmåga att reflektera liksom individualiteten i valet av förebilder ökar i det 
moderna samhället. Var och en känner sig fri att välja sin egen livsstil. Nya och gamla bilder 
om föräldraskapet blandas och når oss dagligen och stundligen, och detta kända och okända 
formar vår identitet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003, s.31-38). Ambjörnsson (refererad i 
Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003, s. 96) menar att myterna, reklamen och mediaskvalets 
bilder utgör förebilder för oss, som påverkar vårt sätt att uppfatta oss själva och varandra. Han 
menar att det i varje kultur skapas och berättas myter och dessa innehåller och utgör en form 
för att uttrycka och organisera ideal och föreställningar. När två vuxna beslutar sig för att 
bilda familj har var och en sin bild av familjelivet. I hemmet sker samordning av individuella 
bilder och förebilder, konstruktioner av föräldraskap, perspektiv och principer men där 
bibehålls också individualiteten.  
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7.2. Synen på homosexuellt föräldraskap 
 
7.2.1. Homosexuella föräldrar 
 

Den homosexuella livsstilen har inte alltid varit accepterad i vårt samhälle. Så sent som fram 
till 1979 klassificerades homosexualitet som en sjukdom. Homosexuella par som ville gifta 
sig fick vänta tills 1995, då lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap träder i kraft i 
Sverige. Den 1 februari 2003 inträffade nästa milstolpe för denna grupp, när homosexuella 
som ingått partnerskap fick rätt att prövas som adoptiva föräldrar (www.rfsl.se).  
 
Gruppen homosexuella föräldrar är ingen homogen kategori. Den rymmer människor som har 
skaffat barn på många olika sätt. Det finns de som levt i ett heterosexuellt förhållande och fått 
barn med någon av det motsatta könet, men som numera kanske lever i en homosexuell 
relation. Andra skaffar barn inom ett homosexuellt förhållande. Här är variationen också stor 
och det kan handla om t.ex. ett lesbiskt par som skaffar barn med hjälp av en okänd donator, 
en ensamstående man och en ensamstående kvinna, två kvinnor och en ensamstående man, en 
ensamstående kvinna och två män och två män som skaffar barn med två kvinnor, med 
likvärdig delaktighet för alla föräldrar (Halldén, Hydén & Zetterqvist Nelson, 2003, s.172).  
 
Det homosexuella föräldraskapets mångfald skiljer sig inte från hur det ser ut i andra så 
kallade moderna familjer. I vårt samhälle är det inte möjligt att tala om familj i allmänna 
termer, men det är ändå kärnfamiljen som ställs som normgivande förebild. Studier av den 
homosexuella familjen kan bidra till att belysa familjebegreppet som sådant och fokusera på 
såväl likheter som olikheter i relation till en så kallad kärnfamilj. Genom att få kunskap av hur 
familjelivet och föräldraskapet är utformat i denna familjeform, är det möjligt att ytterligare 
exemplifiera familjelivets mångfald (a.a., s.188, 189). 
 
Stacey och Biblarz (refererad i Halldén et al., 2003, s. 187, 188) menar att forskning kring det 
homosexuella föräldraskapet har varit alltför centrerad på att hitta de likheter som finns 
mellan den typen av familjer och den heterosexuella familjeformen. Den homosexuella 
familjen och de föräldrar som ingår i den har gjorts rumsrena. Med detta befästes det 
heterosexuella föräldraskapet som förebild.  
 
Stenholm och Strömberg (2004, s.306) menar att barnen kan komma att normalisera 
homovärlden. Detta sker inte utan risk. Bilden av människans resa genom livet är ju att växa 
upp, träffa någon att leva med och sedan skaffa barn. När samkönade par gör likadant blir 
paren helt plötsligt bekräftade av samhället, grannar och dagis. Normaliseringsprocessen kan 
lätt slå över i en ny normbildning. Samhället sluter en i sin famn, men bara om man lever så, i 
par med barn. Resten av de homosexuella som inte lever på det här, ”normala”, sättet riskerar 
att inte bli accepterade  
 
7.2.2. Homosexuellas syn på barn och familjebildning 
 

I en undersökning som hade som syfte att titta lite närmare på homosexuellas syn på 
föräldraskapet framkom det bland annat att de homosexuella föräldrarnas barns tillkomst hade 
ändrats. De äldre barnen hade tillkommit genom samlag i en tidigare heterosexuell relation 
och de yngre barnen som är födda efter mitten av 1990-talet hade kommit till främst genom 
privat insemination. Cirka 60 procent av barnen har båda sina biologiska föräldrar som 
gemensamma vårdnadshavare. Barnens umgängesvanor med den frånvarande föräldern skiljer 
sig inte från andra barns. De flesta föräldrarna var öppna med sin homosexuella läggning, om 

 19



inte inför alla så inför många i sin omgivning. När det gäller homosexuellas inställning till 
familjebildning och till att skaffa barn visar undersökningen att den har förändrats över tiden. 
Inställningen är i dag mer positiv än vad den var för tio år sedan, vilket sannolikt innebär att 
antalet homosexuella som skaffar barn kommer att öka i framtiden (SOU 2001:10, s. 258). 
 
Några klart utformade sätt att vara föräldrar på saknas för homosexuella föräldrar och denna 
avsaknad gör det möjligt att utforma radikalt annorlunda lösningar för deras gemensamma 
föräldraskap. Eftersom det inte finns några färdiga former för hur den homosexuella familjen 
ska utformas, måste detta förhandlas (Halldén et al., 2003, s. 175). 
 
7.2.3. Medföräldrar: Medmamma och medpappa  
 

I homosexuella familjer brukar den förälder som inte är rättslig förälder benämnas som 
medförälder (SOU, 2001:10, s. 373). När man talar om föräldrar är det ofta ur lagens 
synvinkel. Andra vuxna som fungerar som barnets föräldrar i vardagen, medmammor och 
medpappor, omfattas alltså inte. Det är bara de som är föräldrar i lagens mening som kan ha 
vårdnaden om barnet, det vill säga har rätt att bestämma i sådana frågor som vilken skola 
barnet ska gå, var barnet ska bo, om barnet ska ha vård och vilken religion barnet ska ha. Det 
är i stort sett bara föräldrarna som kan få rätt till umgänge med barnet. Att barnet kan ha fyra 
personer kring sig som fungerar som föräldrar, men bara två föräldrar enligt lagen, är inget 
som är unikt för homosexuella. Liknande situationer kan uppstå när heterosexuella föräldrar 
separerar och inleder nya förhållanden och när barn placeras i familjehem (Stenholm & 
Strömberg, 2004). 
 
En skillnad är att homosexuella ofta planerar för en familjebildning som redan från början 
involverar flera personer, och med tankar om vilka roller de ska ha (a.a., s. 227). En 
medpappa eller medmamma, som inte har närståendeadopterat, har inga juridiska band till 
barnet, och alltså varken rättigheter eller skyldigheter (a.a., s. 234). 
 
7.2.4. Inställningen till homosexuellt föräldraskap 
 

Vissa attitydundersökningar visar att en majoritet av allmänhetens inställning till 
homosexuellas rätt att adoptera är negativ, men att andelen positiva eller neutrala har ökat en 
del. Den yngre generationen ställer sig betydligt mer positiv eller neutral än den äldre 
generationen. Man kan även se ett starkt samband mellan erfarenhet och inställning. De som 
kommit i kontakt med någon homosexuell person är betydligt mer positivt inställda till 
homosexuella generellt än de som inte har denna erfarenhet. Homosexuella föräldrar upplever 
i de allra flesta fall att de blir positivt bemötta av sin omgivning. Vissa studier visar också att 
lagstiftning påverkar ofta på sikt attityder (SOU, 2001:10, s. 354). 
 
En teori som behandlar det konstruerade könet är queer teori som anser att könsidentitet är 
historiskt betingat och det kan ses som sociala konstruktioner. Fenomenen heterosexualitet, 
homosexualitet, kvinna och man är inte storheter i sig och kan därför inte ses som naturliga 
tillstånd. I stället kan de betraktas som relationer mellan olika slags socialt konstruerade 
sanningar, begär och maktförhållanden (www.ne.se). 
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7.3. Synen på assisterad befruktning 
 
7.3.1.Allmänt om donation av sperma och ägg - assisterad 

befruktning 
 

Barnlöshet kan ha många orsaker och längtan efter barn är ofta djup. Under många år har 
olika sätt att uppfylla människors dröm om barn utvecklats. En metod att hjälpa barnlösa par 
att skaffa barn på är genom olika typer av donationer, genom så kallad assisterad befruktning. 
Spermadonation kan genomföras på två olika sätt. Insemination innebär att sperma införs i 
kvinnans livmoder. Befruktningen kan också genomföras genom en "in vitro fertilisation" 
(IVF), ofta kallad provrörsbefruktning, alltså genom att befruktningen av moderns ägg sker 
utanför hennes kropp. Det befruktade ägget införs sedan i kvinnans kropp. En donation kan 
även ske som en äggdonation då kvinnan ges ägg från en annan kvinna, eller som en 
kombination av dessa två behandlingar. (Ryrstedt, 2003, s.555) 
 
7.3.2. Lag (1984:1140) om insemination (InsemL) 
 

Det finns en principiell skillnad mellan barn som adopteras och barn som kommer till genom 
assisterad befruktning. I det förstnämnda fallet handlar det om barn som redan existerar och 
som är i behov av nya föräldrar. I det andra fallet är det frågan om att medverka till att barn 
blir till. När samhället tillåter en verksamhet som innebär att barn blir till på artificiell väg 
anses det ofta att samhället har ett särskilt stort ansvar för att barnet kommer att växa upp 
under bästa tänkbara förhållanden (SOU 2001:10, s. 21). 
 
Donation av sperma är reglerad i InsemL. Sverige var det första land i världen som lagstiftade 
om givarinsemination, även kallad donatorinsemination. Särskild betoning av barnens rätt till 
kännedom om sitt genetiska ursprung framstår som unikt i ett internationellt perspektiv. Idag 
är det endast Sverige, Österrike och delstaten Victoria i Australien som har en lagstiftning där 
donatorn måste vara känd. Det är i Sverige endast tillåtet att utföra artificiell insemination på 
en gift kvinna, eller på en kvinna som bor tillsammans med en man under äktenskapsliknande 
förhållanden (sambo). Det krävs också att mannen givit sitt samtycke. Sådan insemination får 
endast genomföras vid allmänna och offentligt finansierade sjukhus under överinseende av 
läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik. I förarbetena som är från början 
av 1980-talet motiveras det framför allt att ett barn behöver förebilder från både en faders- 
och modersgestalt för att ha bästa förutsättningar att utvecklas gynnsamt. Reglerna utgör även 
en grund för fastställandet av det rättsliga föräldraskapet. I lagen regleras vidare under vilka 
förutsättningar insemination av sperma av annan än kvinnans make eller sambo får äga rum 
(Ryrstedt, 2003, s.556).  
 
Om insemination eller äggdonation har utförts på modern med samtycke av hennes make eller 
sambo, och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats 
genom insemination, skall mannen anses som barnets rättsliga far vid tillämpningen av de 
allmänna reglerna som fastställande av faderskap, FB 1:6. Ett krav för att spermainsemination 
eller äggdonation skall tillåtas är, enligt InsemL, att den man kvinnan är gift eller sambo med 
är beredd att acceptera det faktiska, sociala och rättsliga faderskapet till det blivande barnet. 
Själva acceptansen är det rättsfaktum som ger rättsföljden rättsligt faderskap enligt FB. Det 
rättsliga faderskapet innebär att barnet får samma rättsliga ställning i förhållande till mannen 
som om paret hade skaffat barnet på naturlig väg. (a.a., s.558) 
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7.3.3. Äggdonation, ändringar i InsemL 
 

Från den 1 januari 2003 är även äggdonation tillåten i Sverige. Tidigare ansågs det alltid vara 
säkert vem som var mor till ett barn, även om också detta var en sanning med modifikation, 
eftersom barnet kunde ha kommit till utomlands med hjälp av äggdonation och befruktning 
utanför kroppen. Genom denna nya möjlighet med äggdonation så är barnets mor inte längre 
självklart också en genetisk mor. I och med denna lagändring har en ändring gjorts i FB 1:7 
där det framgår att det inte spelar någon roll vems ägg som efter befruktning har införts i 
kvinnans kropp, kvinnan som föder ett barn skall alltid anses som barnets moder. Som rättslig 
moder kommer alltså även fortsättningsvis, enligt svensk rätt, den kvinna anses vara som 
föder barnet, "mater est quam gestatio demonstrat". I det fall att ägget inte är kvinnans eget, 
skall ägget ha befruktats av maken eller sambons sperma, något som regleras i 2 § lag 
(1998:711) om befruktningen utanför kroppen (BefrL). Genom denna begränsning får barnet 
ett delvis bevarat genetiskt samband med föräldrarna. Samtidigt som äggdonation blivit 
tillåten i Sverige har även ändringar gjorts så att en kvinnas ägg genom IVF får befruktas inte 
bara med sperma från make och sambo utan också med sperma från en givare (a.a., s. 557-
558). 
 
7.3.4. Föräldrarnas eller barnets rätt vid spermainsemination 

eller äggdonation 
 

När ett barn har kommit till genom givarinsemination eller IVF med donerad sperma eller 
donerat ägg, föreligger en familj där de rättsliga föräldrabanden inte är desamma som de 
genetiska. Som ett resultat av donation kommer barnet att sakna genetiska band åtminstone 
till någon av sina rättsliga föräldrar. De band som ersätter de genetiska är av rättslig och social 
natur. Idag är det möjligt att säkerställa det genetiska ursprunget, vilket lett till en teoretisk 
rätt för barn som kommit till genom donation av sperma eller ägg, att kunna få kännedom om 
sitt genetiska ursprung. Regleringen bygger uppenbarligen på att avvägningen mellan barnets 
rätt till kunskap, och de rättsliga föräldrarnas respektive donatorns rätt till privatliv, i detta 
avseende har utfallit till barnets favör. Barnets rätt bygger emellertid på föräldrarnas vilja att 
berätta för barnet att det kommit till genom donation. Det finns idag varken någon 
upplysningsskyldighet för föräldrarna eller någon anmärkning i det för barnet synbart register, 
som exempelvis folkbokföringssystemet (a.a., s. 562).  
 
Slutsatsen måste därför vara, att avvägningen måhända lagtekniskt och teoretiskt har utfallit 
till förmån för barnet, men att det i praktiken fortfarande är föräldrarnas önskemål och vilja 
som är utslagsgivande. Ovilligheten att införa en anmärkning i folkbokföringen om att ett 
barn har tillkommit genom donation, angavs alltså vara att donatorn inte är att betrakta som 
förälder i rättslig mening. Den svåra avvägningen mellan sekretess och barnets rätt att få 
vetskap, är visserligen en avvägning mellan donatorns rätt till privat- och familjeliv och 
barnets rätt till vetskap, men är samtidigt en funktion av samhällets uppfattning om den 
rättsliga föräldern som den primära och viktigaste aktören i situationer där ett val uppkommer 
mellan en rättslig och genetisk förälder (a.a., s. 562). 
 
7.3.5. Barns rätt till kunskap om sitt biologiska ursprung 
 

Innan InsemL. antogs var den ömtåliga frågan om barnets rätt att få kunskap om sitt ursprung 
den fråga som åstadkom mest uppmärksamhet och den hetaste debatten i massmedierna och 
bland remissinstanserna. Fram till dess InsemL. trädde i kraft bedrevs verksamheten med 
insemination i det fördolda och man trodde då att det var bättre för barnet att inte veta att 
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denne blivit till genom insemination. Men när inseminationslagen skrevs tog man del av den 
forskning som fanns kring adoptivbarn och där visade det sig att barns behov och barns 
önskan att få kunskap om sitt ursprung var viktig kunskap. Barn hade ett behov av att uppleva 
ett sammanhang i sitt liv och få förståelse för hur dess eget och föräldrarnas liv hängde 
samman. Barnet behövde även denna kunskap om sitt ursprung för att kunna forma sin 
identitet och självkänsla. En annan aspekt var att om barnet skulle lida av en ärftlig sjukdom 
så var vetskapen om ursprunget viktigt. Vidare ansåg man att det var viktigt för barnet att ha 
ett ärligt och tillitsfullt förhållande till föräldrarna (a.a., s. 559). Barnkonventionens artikel 7 
spelade också en viktig roll inför lagändringen. Utifrån barnets intresse bör föräldrarna, så 
snart som möjligt med hänsyn till barnets ålder och mognad, berätta för barnet hur det kommit 
till (SOU, 2001:10 s. 171, 334).  
 
7.3.6. Får barnen veta?  
 

År 2000 lämnade Socialstyrelsen en rapport som grundar sig på en enkätstudie som besvarats 
av föräldrar till barn som kommit till genom givarinsemination. Ett av undersökningens syfte 
var att belysa om barn blivit informerade om sitt tillblivande och hur de i så fall mottagit 
informationen. Cirka 10 procent av föräldrarna uppgav att de redan berättat för sina barn och 
ytterligare cirka 40 procent skrev att de hade för avsikt att berätta i framtiden. Det fanns dock 
många som förordade att inte berätta för barnet. Cirka 20 procent svarade att de inte kommer 
berätta och cirka 10 procent var tveksamma. Därtill kommer att 20 procent inte uttalat sig om 
hur de tänkt inför framtiden.  
 
En stor del av barnen som fötts efter givarinsemination kommer därför antagligen aldrig få 
kännedom om sitt ursprung genom sina föräldrar. De föräldrar som berättat för sina barn var 
generellt sett nöjda med sitt beslut. Studien ger således inget stöd för farhågorna att barnen 
skulle reagera negativt på att få kunskap om sitt ursprung. Undersökningen visade också att 
attityderna till att berätta för barnet och för andra förändrats över tid i riktning mot större 
öppenhet, vilket talar för att andelen barn som kommer att få kännedom om sitt ursprung via 
sina föräldrar kan komma att öka ytterligare. Slutsatser som dras utifrån undersökningen är att 
enbart lagstiftning inte är ett tillräckligt effektivt instrument för att förändra personliga 
attityder. Fortsatt arbete med information om och förankring av lagens intentioner framstår 
som angeläget, liksom pedagogiska och stödjande åtgärder för de par, som kan tänkas välja 
denna behandlingsmetod (SoS-rapport, 2000:6). 
 
7.3.7. Justitiedepartementets lagförslag (Ds 2004:19)  
     ”Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella" 
 

Förslaget handlar i huvudsak om lesbiska pars rätt till assisterad befruktning, d.v.s. 
insemination, inom sjukvården. I promemorian föreslås att i de fall ett lesbiskt par som lever i 
registrerat partnerskap eller som sambo med varandra så ska man fastställa moderskapet på 
samma sätt man fastställer faderskapet i heterosexuella förhållanden. Det föreslås en "moder 
est" regel som jämställs med "pater est" regeln . Det betyder att barn som kommer till genom 
spermadonation skulle få två mammor som är juridiskt jämställda. Enligt utredningen skulle 
regeln om dubbelt moderskap bara gälla i fall där barnet blir till genom assisterad befruktning 
på sjukhus. Så det skulle även i fortsättningen betyda att om inseminationen skulle ske utanför 
den svenska sjukvården skulle moderns partner inte anses som mor till barnet och därmed 
särbehandlas de gentemot de heterosexuella paren. Rent praktiskt skulle detta lagförslag även 
innebära att lesbiska hamnar i en lägre prioriteringsgrupp p. g. a. av att de är ett samkönat par, 
även där särbehandlas de (Ds 2004:19 s.76). 
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8. Resultat av intervjuerna 

 

I denna del har vi velat ta fram våra olika intervjupersoners beskrivningar av deras 
livssituation. Även här presenterar vi resultatet utifrån våra valde teman. Genom att lyfta fram 
citat från deras berättelser har vi försökt att göra dem personliga. Vi vill påminna om att när 
barnets namn skulle ha stått i texten har vi ersatt det med X, medan Y ersätter en mammas 
namn.  
 
8.1.  Synen på föräldraskap 
 

När våra respondenter skulle beskriva och förklara vad en förälder var för dem, så uttryckte 
alla våra respondenter att de hade något slags ansvar för barnet och att de ville ge något 
positivt till sitt barn, samtidigt menade de att föräldraskapet innebar någon slags personlig 
utveckling. De såg det som något gemensamt projekt mellan barnet och de själva. De 
uttryckte även en känsla av att vara en del i ett större sammanhang. Våra respondenter 
uttrycker synen på vad föräldraskap betyder för dem på lite olika sätt:  
 

"Jag tänkte på ordet vägvisare. Det är stort och svårt, men vägvisare?…ja, under 
någon slags ledning?…ja, handledning, så kanske man kan säga. Ja, fostrare går 
det ju att säga förstås också.  Man vandrar ju, man tar en väg ihop, det är ju så, 
att vägen kan se olika ut. Man får följa med på vägen…//…Och trygghet förstås, 
ja, man ser hamnen…jag tänker att jag är en trygghet" (Biologiska mamman i 
Passivpappaparet). 
"Att vara förälder, det är något stort…//…att liksom leva ett liv tillsammans med 
X och utvecklas tillsammans, det tycker jag är jättestort." (Medmamman i 
Passivpappaparet) 

 
"Förälder är en förebild som ger barnet kärlek i första hand." (Adoptivmamman i 
Danmarksparet) 
"Man är en förebild och ett stöd. För i föräldraskapet, som jag tycker känns så 
fantastiskt, är ju att få möta den här lilla unga individen och följa den under 
utvecklingen, hela vägen, medan hon växer upp och då försöka vara ett stöd för 
henne. Försöka att de erfarenheter och lärdomar man själv har fått i livet, försöka 
delge det till henne. Så försöka att ge, det bästa man kan ge". (Biologiska 
mamman i Danmarksparet) 
 
"…det är ett ansvar, och det är kärlek…//…och det är en relation, och det är, ja, 
att man är en familj och jättemånga olika saker…//…att man är en trygg hamn." 
(Medmamman i Fyrklöverfamiljparet) 
"När man blir vuxen, blir en familj, blir mer en helhet. Alltså att man blir mer en 
familj när man blir en förälder." (Biologiska mamman i Fyrklöverfamiljparet) 

 
Alla våra respondenter uttryckte att de fick olika status som föräldrar beroende av den 
rättsliga ställning de hade. Adoptivmamman och de biologiska mammorna uttryckte sin roll 
som självklar:  
 

” Jag har en så självklar plats…" (Biologiska mamman i Passivpappaparet). 
”Eftersom vi båda är mamma på alla sätt, utom, alltså, jag är inte det biologiskt, 
jag är ju hennes mamma juridiskt, praktiskt, socialt…Det innebär att när man 
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kommer till dagis och skolor, då är jag mamma. Även om jag är det här hemma, 
så är jag det där ute också.” (Adoptivmamman i Danmarksparet) 

 
I kontrast till de biologiska mammorna och adoptivmamman så kände medmammorna att de 
inte hade en lika given roll i de olika sammanhang som man som förälder definieras i. De fick 
kämpa för sin roll i föräldraskapet, både inom familjen och med den resterande omgivningen: 
 

”Jag hade ingen roll, jag var ingen, jag skulle bli någon och den rollen skulle jag 
forma alldeles själv. Det var ingen som sa en mamma, nej, och jag är absolut 
ingen pappa heller, nej. Och vem är jag, det var väldig jobbigt, för rollen skapar 
jag ihop med X och jag hade väldiga besvär i början. Min roll, jag fick ju jobba 
för att göra mig själv tydlig gentemot honom och det är inte så lätt med ett 
spädbarn, liksom…//…Och i utifrån allt det som myndigheter och lag såg och ser 
på mig, så tappade jag lite fotfästet, jag blev ingen, jag helt plötsligt så skulle jag 
skapa en ny roll i konkurrens med en mamma och en pappa…//…Jag hade 
konkurrens från hans pappa, som hade fått epitet pappa bara så där.” 
(Medmamman i Passivpappaparet) 

 
"Vi är inte föräldrar på lika villkor i lagens mening. För att vi inte är biologiska 
föräldrar och vi är inte båda vårdnadshavare. Men vi ser sinsemellan oss att vi 
har lika mycket ansvar och vi har lika mycket betydelse." (Biologiska mamman i 
Fyrklöverfamiljparet)  
"Några enstaka gånger, jag inte blir betraktad som X´s mamma. Även om vi sagt 
till många, så förstår man att de inte tycker det." ” Folk kan vara lite plumpa, de 
säger en del saker, ibland så händer det att de pratar om hans riktiga mamma när 
jag är med…och det är inte så roligt att höra.” (Medmamman i 
Fyrklöverfamiljparet) 

 
Våra respondenter uttrycker att det finns en skillnad mellan att vara biologisk och att vara 
social mamma och detta uttrycks på olika sätt.  
 

"Skillnaden är den att om vi båda är hemma och X blir ledsen, då vill hon till Y. 
Då duger inte jag…och det är så det ska vara, det är så med naturen. Det är sunt 
att det är så." (Adoptivmamman i Danmarksparet) 
"Det är väl det att man har ammat dem tror jag och haft dem så där tätt intill sig, 
som man har de första månaderna." (Biologiska mamman i Danmarksparet) 
 
"Jag tror att det är någonting väldigt speciellt. Men det har inte bara att göra 
med att man är biologisk förälder, för man har varit hemma och ammat och blivit 
något slags symbios från början och det finns väl kvar lite grann…//…Och så ville 
alla gärna bli biologiska föräldrar och så kände vi att det är också bra i 
relationen att alla är biologiska föräldrar. Det kan också vara bra, att man är 
jämlika i relationerna, på något sätt mellan varandra och dem. Då blir det mycket 
mindre det här att man är riktig mamma och inte riktig, och så där."  (Biologiska 
mamman i Fyrklöverfamiljparet)  
"Man trodde kanske att vi skulle vara mammor precis lika mycket, men det där 
biologiska bandet, det är nånting som man kan förstå liksom. Det går inte att titta 
på det teoretiskt." (Medmamman i Fyrklöverfamiljparet) 
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På frågan om vilka förebilder våra respondenter hade eller hade haft i sitt föräldraskap eller 
om de kunde beskriva att de blivit påverkade av någon/något i sitt föräldraskap hade de alla 
lite svårigheter att beskriva detta. Men alla tre paren hade vid olika tillfällen gått en 
föräldrakurs för homosexuella som kursledaren Amy på RFSL i Stockholm hade anordnat: 
 

"Inte ens kändisar hade skaffat barn. Jag tror att det är så här att när vi gick 
föräldrakursen, där fick vi träffa Amy och tog dit andra föräldrar. Då började 
man få människor framför sig, ansikten och så, verkliga personer. Men ändå, i 
början när vi fick barn och även nu när vi har träffat andra så är det inte några 
som vi känner som har samma konstellation som vi. Så vi har känt hela tiden att vi 
inte haft några förebilder…//…vi läste jättemycket, vi läste om växelvis boende 
och likaså forskningar." (Biologiska mamman i Fyrklöverfamiljparet) 
 
"…det var väl att vi hade läst om, att det fanns förebilder. Vi var inte först…" 
(Biologiska mamman i Passivpappaparet) 
" Ja, förebilder, dels förebilder att skaffa barn, men dels så blev det ju som 
rättesnöre, jaha, det är så man ska göra. Alltså att man skaffar barn med kända 
pappor, som Amy och Christine i det här fallet, som gick som en röd tråd. De 
jobbade för det här och då blev det sett. Jag tror att många började tänka att så 
skaffar vi barn. Att man tog till sig det…//…De var liksom etablerade och var i 
media rätt mycket…//…påverkat mig…//… det är mer vad jag bär med mig från 
mamma och pappa om uppväxten och min mormor och morfar, och alla 
betydelsefulla vuxna som har varit med och skapat mig." (Medmamman i 
Passivpappaparet). 
 
"Ja, och så gick vi en kurs som RFSL ordnade då om föräldraskap…//…Det var 
inte anledningen, men jag umgicks mycket med en kompis som precis hade fått 
barn, och det väckte mycket känslor i mig, som jag inte trodde att jag hade. Det 
var det som fick mig att bestämma mig." (Adoptivmamman i Danmarksparet)  
"Vi känner inga som har inseminerat, eller vi känner inga andra homosexuella 
föräldrar." (Biologiska mamman i Danmarksparet) 

 
8.2.  Synen på homosexuellt föräldraskap  
 

På frågan om paren upplevt sig ifrågasatta och inte självklara som föräldrar av sin omgivning 
på grund av sin homosexualitet så var det inga par som hade upplevt detta, men vid frågan om 
de upplevt sig ifrågasatta vid kontakter med myndigheter på olika sätt så hade de olika paren 
liknande upplevelser och det var att de samhälleliga reglerna som rör föräldraskapet främst 
utgick från det heterosexuella föräldraskapet: 
 

”…myndigheter hänger ju inte med, då särskilt skolan eller andra så där med 
blanketter…//…på många står det ju mamma och pappa, och vi har liksom hela 
tiden demonstrativt strukit över…//…Det går ju faktiskt att ha något mer 
könsneutralt…” (Biologiska mamman i Passivpappaparet). 
 
"Det var ju i samband med adoptionsutredningen, som vi fick ett konstigt 
bemötande tyckte jag. Nu var ju vi, vad jag förstår, första caset. Det kändes som 
om man hade tagit det här för utlandsadoptioner. Den mallen och så hade de 
tittat på den och så hade de gjort om lite, fast inte tillräckligt. Det kändes som om 
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de inte hade tagit hänsyn till att vi redan hade ett barn. (Adoptivmamman i 
Danmarksparet) 
 "Sen kan jag säga också att när jag tänker på folkbokföringen och så, att på 
blanketten, det saknas rutor för att tala om att man är två föräldrar, två 
mammor." (Biologiska mamman i Danmarksparet) 
 
"Jag har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter…//…jag har ju inga, jag får 
ju inte skriva på ett papper, till skolan, rent juridiskt. Även fast jag finns med 
precis lika mycket som Y. Det här med barnomsorgsavgift var ju också nånting vi 
pratade om, då var jag skyldig att betala…//…det är för mig en självklar sak, men 
rent juridiskt så finns det liksom inget, men där får man…//… men det slår så fel i 
att jag alltid får lämna över papper…//… Jag hade heller inga rättigheter att vara 
hemma, då X  föddes…//…Jag finns inte alls som förälder egentligen, 
nånstans…och kommer inte att göra det för det finns två vårdnadshavare. Det är 
tråkigt." (Medmamman i Fyrklöverfamiljparet) 
"Man ska ju betraktas som en förälder om man är gift med nån som har barn, rent 
generellt så där.” (Biologiska mamman i Fyrklöverfamiljparet) 

 
Däremot beskriver några av våra respondenter att när de möter en myndighetsperson på nära 
håll blir det en större förståelse och de känner att tjänstemannen/myndighetspersonen försöker 
göra sitt bästa och försöker  hitta lösningar som passar deras familj: 
 

”… om man pratar med en handläggare så kanske den kan förstå situationen, 
men vi passar inte in i mallen…//…men våra barn kommer att betraktas och 
behandlas som syskon, även om de inte är biologiska syskon…” (Biologiska 
mamman i Fyrklöverfamiljparet) 
 
"Huvudsaken är att folk ger en ett bra bemötande…" (Biologiska mamman i 
Danmarksparet) 
"…och det försöker de ju. De gör så gott de kan och ibland vet de kanske inte hur 
de ska bemöta en och vad de ska fråga. Jag säger att man blir positivt bemött på 
öppna förskolan och BVC , t.ex. Att de kanske ser lite ställda ut först och sen så 
finner de sig i situationen, och sen är man en bland alla andra. Det stärker tycker 
jag. Man känner sig starkare och man får en bekräftelse att man har gjort rätt 
val." (Adoptivmamman i Danmarksparet)  

 
Alla våra intervjuade har på ett eller annat sätt jämfört sitt föräldraskap med det 
heterosexuella, som finns i deras omgivning:  
 

"Men jämför man med heterosexuella familjer, så känns det inte att vår familj är 
annorlunda än de" (Biologiska mamman i Danmarksparet) 
 
”Jag tror kanske att man tittar på den heterosexuella familjen, då när vi bestämde 
oss, och ser det som norm, jag vet inte, alltså…//…När vi träffar våra 
heterosexuella kompisar så är vi precis likadana…//…Det här med att dela ett 
barn, det är precis samma sak i ett heterosexuellt förhållande. Det är jättesvårt, 
det är inte så lätt, även om vi har gått in med föreställningen hela tiden att det ska 
bli så här.” (Medmamman i Fyrklöverfamiljparet) 
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Respondenterna i fyrklöverfamiljen förespråkar flera vårdnadshavare, som en lösning så att 
alla fyra föräldrarna ska få en likvärdig juridisk ställning:  
 

” Att vi ser det som att vi är fyra föräldrar, att vi är lika mycket föräldrar 
allihopa…//…vi fyra är de viktigaste personer i X´s liv, just nu, än så länge.” 
(Biologiska mamman i Fyrklöverfamiljparet) 
 "…det finns två vårdnadshavare. Det är tråkigt, det går ju nästan inte att lösa, 
enda sättet är fyra vårdnadshavare…" (Medmamman i Fyrklöverfamiljparet) 

 
8.3.  Synen på assisterad befruktning 
 

De par som vi intervjuade har gått tillväga på olika sätt för att kunna bli föräldrar. Vi har varit 
intresserade av att få veta hur de resonerade inför valet av pappan eller donatorn. De har utgått 
från sina egna förutsättningar, tänkt på hur barnets bästa skulle kunna tillvaratas och de har 
även tagit hänsyn till lagar och omgivningens inställning i denna fråga:  
 

" Det fanns två alternativ för oss. Det var ett killpar, vi ville inte skaffa barn med 
en ensam pappa, och sen insemination i Danmark. Fast det var inte riktigt aktuellt 
för just då var det också förbjudet att åka till Danmark…//…Men från början, när 
vi tänkte på det här lite så där abstrakt, så började vi tänka att vi skulle vara 
själva, det var så vi började tänka, bara vi två, för komplicerat att vara flera. Jag 
tänkte också på adoption, inte för att det var möjligt, men jag tänkte att det hade 
varit ett bra alternativ…//…och sen kom vi väl fram att vi ville ha en pappa, vi 
tyckte det var bäst för barnet.” (Biologiska mamman i Fyrklöverfamiljparet) 
 
"Jag tror inte att man kunde åka till Danmark då…//…tror att det var senare det 
kom in med Danmark…//…så det var mer heminseminationer.” (Medmamman i 
Passivpappaparet) 
"För oss var det viktigt att pappan skulle vara känd, vilket betydde i vår värld att 
den enda möjligheten var ju att inseminera hemma. Enda vägen.” (Biologiska 
mamman i Passivpappaparet) 
 
"Vi diskuterade ganska mycket runt det här om att hitta en donator, en pappa, 
men vi hade ingen i våran bekantskapskrets, som skulle kunna vara 
aktuell…//…Det kändes svårt att gå på annons och leta och lära känna nån. Och 
så skulle det ta väldigt lång tid också att lära känna nån…//…men jag tror inte att 
det är av avgörande betydelse för ett barn om vi är två mammor eller om vi hade 
haft en pappa med, eller om man är en mamma och en pappa. Jag tror att barn 
har det bra ändå, det är inte det det handlar om, vilket kön man har. Huvudsaken 
är att man vill ta hand om och leva med sitt barn" (Biologiska mamman i 
Danmarksparet) 

 
Paren beskrev sina tankar kring valet av pappa eller donator och de beskrev för- och nackdelar 
med detta val: 
 

"En fördel kan ju vara att man inte har andra inblandade, man är två föräldrar 
och X bor alltid hos oss, hon har inget växelvis boende…//… Man behöver inte 
dela barnet med någon annan. Man behöver inte vinka och säga hejdå. Vid 
eventuella skilsmässor är det bara vi två inblandade, inte fyra föräldrar som 
skiljer sig på olika håll och så…//…Är det rätt person, kan en förälder till eller 
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två föräldrar till kan vara en tillgång för X. Att ha flera vuxna runt omkring sig 
kan vara en fördel. Liksom om de vuxna inte kommer så bra överens kan det vara 
en nackdel...//…Och sen, jag vet inte, men jag har hört att när barn, ungar som 
växer upp, att man kan sakna en pappa väldigt, om man haft en pappa som har 
försvunnit av en eller annan anledning. Men att man inte saknar det som inte 
funnits. Jag vet inte om det är sant."  (Biologiska mamman i Danmarksparet) 
 
"Men hela tiden vägde det att, om vi skaffar barn själva så kommer vi att vara 
själva, men att barnet skulle sakna en pappa." (Medmamman i 
Fyrklöverfamiljparet)  
"Att jag kan tycka att det finns för- och nackdelar med båda grejerna, och jag 
respekterar de som väljer att inseminera i Danmark också. För att det kan ju bli 
väldigt komplicerat också att vara som vi har, och att barnet flyttas mellan 
hemmen. Det kan också bli uppslitande för barnet…//…Å andra sidan är det här 
också en resurs som vi får, fler föräldrar att dela med, vi får avlösning, delat 
ansvar, att diskutera med, som är jätteengagerade i vårat barn och vet så mycket, 
är jätteintresserade…//…Det underlättar ekonomiskt också, det är fler som delar 
på när det är inkomstbortfall, när man är föräldraledig. Det är lättare att vara 
ledig. X var hemma länge innan han började på dagis. Och han behöver inte gå 
särskilt länge på dagis…//…Allt det där liksom har påverkat väldigt mycket. Men 
man kan inte välja så där helt själv, alla måste få säga sitt. På det sättet kan man 
inte välja. Det kanske är klokt av alla de som väljer att inseminera i Danmark, de 
kanske vet att de inte skulle orka med det." (Biologiska mamman i 
Fyrklöverfamiljparet) 

 
"Vi tänkte mycket om vi hade tänkt klart om vi utsätter vårt kommande barn för 
någonting genom att leva i detta. Det var liksom processen, varför skulle vi göra 
det?  Alla barn riskerar väl vad som helst, men det tänkte vi att vad som än 
händer hoppas vi att vi är kloka att hantera." (Medmamman i Passivpappaparet) 

 
Alla tre paren beskrev att deras omgivning främst hade uttryckt sig positiva angående deras 
val av pappa eller donator: 
 

"När vi diskuterade barnfrågan jag med de två, så sa de, nämen jag fattar inte, 
varför ska ni ha en pappa? varför skulle ni ha det? är det för att man inte tror att 
ni duger som föräldrar? tror ni inte att ni är lika bra?…//…Jag tänker på jobbet 
till exempel, de som har småbarn också, kolleger. Det känns som om föräldrar är 
väldigt måna om att ge barnen en vid syn. De vill att deras barn ska se lite vidare, 
ska vara öppna för att människor kan vara olika …//…Sen vet jag inte, kanske 
finns det de som, jag vet inte, de kan inte vara tillräckligt mogna, men det kan 
finnas män, kanske som kan känna sig liksom, - Vad då, gillar ni inte män, är det 
nåt fel? De kan känna sig trampade på tårna, - Är vi oviktiga? " (Biologiska 
mamman i Danmarksparet)  
 
"Och det hörs ju på många att just att det ändå, inte nu kanske, men första gången 
man berättade för någon, att det ändå är "åh att han träffar sin pappa". Och aha, 
men det är jättebra att han finns." (Biologiska mamman i Passivpappaparet)  
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"…det känns bra också att andra i samhället, när man berättar om sin familj, så 
känns det jättebra att säga jaha, han har två pappor till och med…//…då tycker 
de att det är okej.” (Biologiska mamman i Fyrklöverfamiljparet) 
 "Jag tror att de flesta, när det gäller homosexuella, i alla fall den uppfattning 
som jag har fått, de tycker det är skönt att vi har pappor också." (Medmamman i 
Fyrklöverfamiljen) 

 
 

9. Analys  
 

Den bild av föräldraskapets mångfacettering och den inblick i våra respondenters livsvärld 
som vi har fått, har vi organiserat och kopplat till våra teman. Utifrån detta resultat har vi valt 
att analysera vårt material med hjälp av våra teoriperspektiv och analysverktyg. 
 
9.1.  Synen på föräldraskap 
 

Vår studie har gett oss ett antal exempel på hur föräldraskap kan definieras. Alltifrån det mest 
självklara, som det biologiska föräldraskapet, till det sociala. Andra typer av föräldraskap som 
vi stött på är det genetiska och det rättsliga. 
 
Föräldraskapet är tydligt reglerat i vår lagstiftning. Det rättsliga föräldraskapet har en stark 
ställning i vårt samhälle och lagen visar tydligt vilka som har rättigheter och skyldigheter 
gentemot barnet. Våra respondenter uttrycker själva vilken betydelse detta har i deras liv. 
Båda medmammorna i vår studie berättar hur de upplever att de inte ses som jämbördiga 
föräldrar såsom sina partners eftersom de inte har samma rättsliga status och de har fått kämpa 
för sina föräldraroller. Denna känsla att inte räknas som ”riktig” mamma upplever de både att 
de har inom sig själva och även att omgivningen har. I kontrast med detta upplever 
adoptivmamman hur hennes ställning ger henne en självklar plats.  
 
Vårt samhälle styr vår bild av vad en förälder är och det visar sig i vår lagstiftning. 
Kärnfamiljen har länge varit det enda ”rätta” och den bilden påverkar vårt sätt att se på 
föräldraskapet. Våra respondenter lever i okonventionella familjer och de utmanar denna 
traditionella familjebild. Medmammorna i dessa familjekonstruktioner upplever att de inte 
kan påverka sin situation utanför familjesfären. Det här stämmer överens med vad Berger 
(refererad i Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003, s. 93) påstår. Han menar att de privata 
angelägenheterna har svårt att påverka lagstiftning och här är medmammornas situation ett 
exempel på det. Det motsatta förhållandet visar sig i hur stor makt lagar har i våra liv, något 
som adoptivmamman positivt fått erfara. Det av lagstiftningens konstruerade rättsliga 
föräldraskapet får alltså empiriska konsekvenser ur ett rättssociologiskt perspektiv. 
 
De föräldrar vi intervjuade visar att för dem är föräldraskapet en viktig och central del i deras 
liv. Inte minst visar de det genom att säga att föräldraskapet är utvecklande både för de själva 
och för barnet. Bäck-Wiklund & Bergsten (2003, s. 96) uttrycker att denna vilja att utvecklas 
tillsammans med sina barn som enskilda individer kan vara ett resultat av att vi i vårt samhälle 
förväntas ha egna behov och önskemål. Ryrstedt (2003) konstaterar att genom att vi har 
antagit Barnkonventionen tydliggörs även barnens rätt till sitt eget liv och att deras integritet 
ska respekteras. De här aspekterna gällande barnen har blivit mer eller mindre integrerade i 
det allmänna medvetandet och detta ger våra respondenter uttryck för. 
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Bäck-Wiklund och Bergsten (2003, s.31-38) menar att människors förmåga att reflektera 
liksom individualiteten ökar i det moderna samhället. Var och en känner sig fri att välja sin 
egen livsstil. Samtidigt bär vi med oss våra gamla föreställningar om vad det är att vara en 
förälder och vi konstruerar ett nyare föräldraskapsideal som är en blandning av det 
traditionella och den egna individuella föreställningen om föräldraskapet. Vi människor 
påverkas av alla de intryck vi får, och genom olika förebilder bildar vi det nya 
föräldraskapsidealet som vi gör till vårt eget. Två biologiska mammor i våra intervjuer 
medgav denna påverkan dels genom olika kurser, böcker och andra för dem viktiga 
människor, men samtidigt uttryckte de att de formade sitt eget föräldraskap. 
 
Det biologiska föräldraskapet ligger för det mesta som grund för det rättsliga. Bland våra 
respondenter uttrycktes det klart att deras roller som föräldrar var jämbördiga, men det 
biologiska nämndes som något särskilt. Att det förhåller sig på det här sättet för våra 
respondenter skulle kunna visa att denna sociala konstruktion är integrerad också inom de här 
mammorna. De gör en åtskillnad mellan det biologiska och det sociala föräldraskapet, och på 
samma gång känner de att de måste förklara och tydliggöra sina roller inför andra. Det 
biologiska bandet mellan barnet och den biologiska mamman upplevs och förklaras som 
”naturligt” och det ifrågasätts sällan. Istället för att vara nyskapande, som Halldén et al (2003, 
s.175) förespråkar, så har de här föräldrarna, åtminstone i denna aspekt, fastnat i redan 
konstruerade former av hur föräldraskap kan värderas eller mätas. Lagen å andra sidan har 
gett adoptivmamman i Danmarksparet en rättslig ställning som motsvarar den biologiska 
mammans, men adoptivmamman anser fortfarande att det är naturligt att barnet ter sig mer till 
den biologiska mamman. Både i lagar och i människors uppfattning så är det den biologiska 
föräldern som är den självklara. Som Wenneberg (2001) beskriver, så ifrågasätter vi inte det 
som anses som naturligt eftersom det är så pass integrerat i vårt inre och svårt att ändra på.  
 
9.2.  Synen på homosexuellt föräldraskap 
 

Våra respondenter uttrycker en tydlig skillnad mellan de formella reglerna och de 
professionella som tillämpar dem. De upplever att de blir ifrågasatta som föräldrar i lagarna 
och från myndigheternas håll, men när de kommer i kontakt med myndighetspersoner 
upplever de inte detta lika starkt. I kontakt med olika myndigheter har blanketter och andra 
dokument varit utformade efter att ett barn endast kan ha en mamma och en pappa. 
Kärnfamiljen anses fortfarande som den enda giltiga familjeformen och våra respondenter har 
fått erfara det. I motsats till detta har tjänstemännen som är de som ska verkställa regler och 
förordningar försökt att anpassa och förhålla sig till våra respondenters familjesituation.  
 
På frågan om de blivit ifrågasatta i sitt föräldraskap p.g.a. sin homosexualitet av sin nära 
omgivning uppger alla våra respondenter att de inte blivit det. Denna erfarenhet stämmer 
överens med vad en tidigare studie visat. Där visar det sig att de som kommit i kontakt med 
någon homosexuell person är betydligt mer positivt inställda till homosexuella generellt än de 
som inte har denna erfarenhet. De homosexuella föräldrarna i samma studie upplever i de allra 
flesta fall att de blir positivt bemötta av sin omgivning (SOU 2001:10).  
 
I Halldén et al (2003, s. 187, 188) påpekas det att i tidigare forskning har det många gånger 
fokuserats på de likheter som homosexuella föräldrar har med de heterosexuella. Det här kan 
vara ett sätt att vidmakthålla det heterosexuella föräldraskapet som norm. Våra respondenter 
ser också det heterosexuella föräldraskapet som normgivande på olika sätt. De jämför sig med 
hur heterosexuella gör och applicerar det i sitt föräldraskap. En annan aspekt på denna 
jämförelse tar Stenholm och Strömberg (2004, s.306) upp. De menar att genom att 

 31



homosexuella skaffar sig barn kommer de att bli mera accepterade i det heterosexuella 
samhället. Det blir att homosexuella normaliseras genom sitt föräldraskap. 
 
En av våra respondenter uttryckte en tanke om att fler än två vårdnadshavare kunde vara en 
lösning för de familjer där barn har fler än två viktiga vuxna runt omkring sig. Detta uttrycker 
även Singer (2000) som en möjlighet. Fler vårdnadshavare skulle innebära en ökad trygghet 
för barnet. Så som det ser ut idag växer många barn upp i familjer med en eller flera vuxna 
som inte är vårdnadshavare till barnet. Om barnets vårdnadshavare t.ex. skulle dö finns det 
risk att barnet kan bli tvunget att flytta, även om det finns en vuxen som barnet räknar som sin 
förälder. Antalet familjer där barnet lever tillsammans med andra vuxna än båda sina 
vårdnadshavare blir allt fler (SOU 2001:10) och denna utveckling har inte lagstiftningen tagit 
någon större hänsyn till. Sådant är fallet i Passivpappaparet där det finns en medmamma och 
i Fyrklöverparet som ingår i en familj där det finns flera föräldrar. Det rättsliga 
kärnfamiljstänkandet med två vårdnadshavare kolliderar här med barnets intresse och därmed 
har lagstiftaren inte tagit hänsyn till barnets bästa, som enligt artikel 3 i Barnkonventionen, 
ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
 
9.3 Synen på assisterad befruktning 
 

När en kvinna inte kan bli gravid på naturlig väg, antingen för att hon själv inte kan producera 
livsdugliga ägg eller för att hennes man inte kan producera livskraftiga spermier, eller en 
kombination av dessa faktorer, då kan modern teknik komma in och hjälpa dem. Lagstiftaren 
har konstruerat lagar som reglerar denna assisterade befruktning. I Sverige är donatorns 
identitet känd och barn har rätt att få ta del av uppgifterna om donatorn, och föräldrar bör 
berätta för sitt barn hur det kommit till. Som det ser ut nu så är det inte många föräldrar som 
informerar sina barn om hur de kommit till. Genom att lagstiftningen låter de vuxna 
bestämma om barnet ska få kunskap om sitt ursprung, kolliderar ibland barnets intresse med 
de vuxnas behov av att få behålla sitt privatliv i fred. 
 
Samhället anses ha ett ansvar gentemot de barn som blir till genom assisterad befruktning 
(SOU 2001:10, s. 21). Det som lagstiftaren inte räknade med var att lesbiska kvinnor också 
ville få denna sorts hjälp med att bli gravida. Samhällets syn på vad som är bäst för barnet är 
att barnet även ska ha en pappa. Detta konservativa synsätt som lagstiftningen baseras på 
kolliderar med det nya och moderna synsättet där könets betydelse diskuteras, menar Bäck-
Wiklund & Bergsten (2003). Inom queer teori uttrycks även denna tanke och den biologiska 
mamman i Danmarksparet gör också det. Hon menar att det inte är av vikt vilket kön ett barns 
föräldrar har, utan att det viktiga är att barnet har två föräldrar. I motsats till dem, har de andra 
två paren valt att ha en känd pappa med motivering att det är bra för barnen och att de behöver 
både en moder- och en fadersgestalt.  
 
De olika förutsättningarna som alla de tre paren har haft har påverkat hur de planerat sitt 
föräldraskap och val av pappa eller donator. Deras tankegångar och handlingar i denna fråga 
stämmer väl överens med den moderna synen på hur föräldraskapet kan ses. Det finns inte 
längre någon entydig innebörd i vad som karaktäriserar ett föräldraskap och familjen ses som 
en plats där trygghet och mening i tillvaron skapas genom strategiska egna val (a.a.). Våra 
respondenters skilda val av pappa, dvs. den variabeln som fanns från första början, påverkade 
deras syn på föräldraskapet. Danmarksparet valde bort pappan eftersom de tyckte sig vara 
tillräckliga för sitt barn och ville inte involvera flera vuxna i sitt föräldraskap. De andra två 
paren tyckte att pappan var viktig och kunde därför dela sitt föräldraskap med en tredje eller 
som i Fyrklöverfamiljparet till och med en fjärde vuxen.  
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De människor som finns nära våra intervjuade är enligt Wetherell och Maybin (1998) också 
en produkt av den sociala verklighet de befinner sig i. De har blivit influerade av hur 
föräldraskapet förändrats över tid och deras syn på detta växlar mellan det gamla och det nya 
sättet att se på familjen. Omgivningens moderna syn i denna fråga har utvecklats såsom våra 
respondenters och de uttrycker det genom att vara positivt inställda till våra respondenters 
föräldraskap.  
 
Dahlberg-Larsen (refererad i Hollander & Alexius Borgström, under publicering, s. 139) 
menar att lagarna ger uttryck för intressen och maktförhållanden som i sin tur kan orsaka nya 
intressekonflikter. En intressekonflikt blir tydlig när det homosexuella föräldraskapet studeras 
då vi ser att det värderas olika. Homosexuella har rätt att prövas som adoptivföräldrar i 
utlandsadoptioner och de får närståendeadoptera, men lesbiska har inte rätt att inseminera 
inom det svenska sjukvårdssystemet. Denna syn på homosexuella som uttrycks genom vår 
lagstiftning kan leda till konflikter bland homosexuella föräldrar. Ibland har homosexuella rätt 
att bli föräldrar, men inte alltid. Lagstiftningen i det här fallet visar sig vara inkonsekvent. 
 
I dagens läge har lagstiftningen hindrat lesbiska att inseminera inom den svenska sjukvården. 
Danmarksparet valde att åka till Danmark och insemineras med okänd donator, något som 
innebär att barnet inte får kunskap om sitt ursprung. Deras handling leder till raka motsatsen 
än vad svensk lagstiftning anser vara bäst för barnet. Våra respondenter uttryckte att de haft 
sitt barns bästa i tankarna när de bestämde sig. I motsats till deras uppfattning har svensk 
lagstiftning, genom antagandet av Barnkonventionen, poängterat vikten av att barnet ska få 
kunskap om sitt ursprung. Men att se vad som är ett barns bästa beror på vilket samhälle 
barnet kommer att leva i och det varierar också individuellt från barn till ett annat (SOU 
2001:10, s. 315). Här finns det utrymme för att människor ska kunna utforma sitt föräldraskap 
så som de anser vara bäst för barnet, något som våra respondenter har gjort.  
 
Om Justitiedepartementets lagförslag (Ds 2004:19) ”Föräldraskap vid assisterad befruktning 
för homosexuella" skulle antas skulle det innebära att lesbiska får samma rätt som 
heterosexuella att bli föräldrar genom insemination inom svensk sjukvård. Den rådande ”pater 
est” regeln skulle i detta fall omvandlas till en ”moder est” regel. När nu lesbiska ingår 
partnerskap och skaffar barn genom insemination blir inte partnern automatiskt rättslig 
förälder till sin partners barn. ”Pater est” regeln är overksam av självklara skäl eftersom 
modern inte har en manlig partner. I dagens läge kan partnern endast bli rättslig förälder 
genom närståendeadoption. ”Pater est” regeln har sin grund i äktenskapet, som i sin tur utgår 
ifrån att det är en man och en kvinna som är gifta med varandra. Äktenskapet skapades för att 
ge trygghet åt barnet så att det skulle få två vårdnadshavare. I och med att homosexuella har 
fått ingå det äktenskapsliknande partnerskapet utmanas de gamla föreställningarna om vilka 
som anses vara föräldrar.   
 
 

10. Slutdiskussion 
 

Syftet med vår studie och besvarandet av våra frågeställningar ledde till att vi fick större 
förståelse kring föräldraskapets innebörd. Våra frågeställningar var inte utformade på så sätt 
att vi förväntade oss att få några entydiga svar. Vi har fått ta del av våra respondenters syn på 
sitt eget föräldraskap, vilka tankar de haft kring det, hur de tror att omgivningen uppfattar dem 
och hur lagstiftningen påverkat deras föräldraskap. Vi har också studerat hur det 
homosexuella föräldraskapet regleras i lag och det lagförslag som vill ge de lesbiska rätt att 
inseminera inom svensk sjukvård. Vidare har vi tittat på hur lagstiftningen ang. föräldraskapet 
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har utformats och vilka konsekvenser det har haft. Utifrån vår litteraturstudie har vi kunnat få 
fram olika exempel på hur föräldraskap ser ut idag i vårt samhälle och därmed har vi kunnat 
strukturera upp vår studie. 
 
Utifrån de frågeställningarna och den metod vi valt har vi fått en omfattande bild av 
föräldraskapet och eftersom vi i vår yrkesutövning kan komma i kontakt med olika sorters 
föräldrar kan det vara en fördel att ha denna breda kunskap. Litteraturstudien gav oss en bred 
syn på hur föräldraskapet kan se ut, medan intervjuerna gav oss en mer levande beskrivning 
av detta. Denna bredd i vår studie har möjligen hindrat oss från en mer avgränsande bild av en 
mer specifik aspekt av föräldraskapet. Vi skulle kunna ha avgränsat studien genom att t.ex. 
bara ha studerat homosexuellt föräldraskap och intervjuat fler par och eventuellt fäderna i 
dessa par. Ur detta resultat hade vi kanske kunnat dra mer generella slutsatser kring just den 
typen av föräldraskap.  
 
De teoretiska utgångspunkterna som vi haft i vår studie, nämligen socialkonstruktivism, 
rättsliga perspektiv och ett visst barnperspektiv, har gett oss möjlighet att få den bredd på 
föräldraskapsbegreppet som vi velat ha. Socialkonstruktivismen, som även har varit ett utav 
våra analysverktyg, har gjort det möjligt för oss att studera och tolka vårt material på ett fritt 
och för oss nytänkande sätt. Vi har lärt oss att inte ta något för givet, hur ”naturligt” det än 
framstår vid första anblicken. Vår studie bestod till en stor del av rättsliga texter och det föll 
sig rimligt att använda våra rättsliga perspektiv både som teoretiska utgångspunkter och som 
analysverktyg. Vi ville dels studera de rättsliga texterna och dess innebörd, samt koncentrera 
oss på hur våra valda lagar påverkade människor. Eftersom föräldraskapet berör barn kändes 
det logiskt att ha ett visst barnperspektiv som teoretisk utgångspunkt. Genom att synliggöra 
barnens roll både i litteraturstudien och i intervjuerna kunde vi få en klarare bild av dem i 
förhållande till föräldrarna. Genom att vi haft dessa teoretiska utgångspunkter, har vi 
förmodligen missat andra intressanta aspekter som kunnat komma fram genom andra teorier. 
Till sist vill vi nämna att det dialektiska analysverktyget har gjort att de motsägelser som vi 
hittat i vårt material har fått oss att se nya aspekter i det och gör vår analys mer dynamisk.  
 
Avslutningsvis har vi diskuterat vårt resultat utifrån de tre teman som vårt material varit 
uppdelat i. 
 
10.1. Synen på föräldraskapet 
 

I tidigare forskning har man kommit fram till att föräldraskapet är mångtydigt. Det är idag 
svårt att hitta variabler som det går att mäta i alla familjer eftersom det är så många olika 
familjekulturer som samexisterar i dagens samhälle. Genom vår studie har vi också kommit 
fram till samma slutsats, men vissa utmärkande drag går det ändå att se. Utifrån det 
socialkonstruktivistiska synsättet kan vi se att föräldraskapet är en social konstruktion som 
baserar sig på kärnfamiljen. Den biologiska aspekten på det är fortfarande av överordnad 
betydelse, är integrerad på olika plan i vårt samhälle och är svår att bryta. Lagstiftningen och 
våra respondenter har gett uttryck för det. Efter att ha studerat föräldraskapet upplever vi ändå 
att det är något som håller på att förändras, det pågår en ständig konflikt mellan den gamla 
och den nya synen på vad en förälder är. Människors individualitet och deras tro på att de kan 
skapa sig ett eget liv gör att de utformar sitt föräldraskap på sitt eget sätt. Det kan innebära att 
lagstiftningen kan komma att ta mer och mer hänsyn till hur människor formar sina liv för att 
på så sätt ge en större trygghet till de barn som finns i de nya okonventionella familjerna. 
Lagstiftningen blir då tvingad att hitta nya lösningar som kan tillgodose deras behov.  
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Dagens föräldrar uttrycker sin individualitet genom att visa att de har egna behov och 
önskemål. Vi har kunnat se att människor skaffar barn av olika anledningar och det är inte 
längre otillåtet att öppet uttala att barnet ingår i föräldrarnas egen utveckling. Det här kan 
verka egoistiskt, men det är inte säkert att föräldrar förr i tiden skaffade barn utan någon tanke 
av att själva få ut något för egen del.  
 
10.2. Synen på homosexuellt föräldraskap  
 

En genomgående trend som vi kunde se i tidigare forskning är att homosexuella föräldrar 
jämförs med heterosexuella föräldrar. I vår studie har vi kommit fram till samma resultat då 
våra respondenter uttryckte liknande tankar. Vi tror att det kan ha att göra med att den 
heterosexuella normen gör sig påmind på olika plan. Dels inom de här mödrarna som har en 
integrerad bild av hur föräldraskap ska utformas, med en pappa och en mamma, och dels att 
deras omgivning, samhället i stort också genomsyras av denna syn. Men vi tyckte oss ändå se 
att de här kvinnornas icke kärnfamiljbundna syn på föräldraskapet är så pass stark att den kan 
slå ut den gamla kärnfamiljsynen. Denna utveckling mot att samhället helt integrerar de nya 
familjeformerna tror vi kommer att ta tid. Vi får också tänka på att nya familjeformer skapas 
och kommer att skapas och liknande konflikter som de lesbiska visat i vår studie kommer 
alltid att finnas. Danmarksparet kan t.ex. tyckas vara det mest radikala paret eftersom de 
valde att barnet inte skulle ha en pappa. Samtidigt uttryckte de att de ville vara två föräldrar 
och att de var precis som sina heterosexuella vänner. De vidmakthåller till en viss grad den 
gamla tanken om att ett barn ska ha två föräldrar. 
 
När omgivningen visar sin acceptans för homosexuella föräldrar är frågan om det är 
omgivningen som påverkas och anpassar sig till den nya situationen eller om det är de 
homosexuella som väljer en passande omgivning för att kunna leva som föräldrar utan några 
större komplikationer. Det kan finnas både för- och nackdelar med att homosexuella föräldrar 
blir så pass integrerade i sin omgivning. Fördelarna kan sammanfattas med att homosexuella 
avdramatiseras och att deras föräldraskap accepteras. Nackdelarna handlar framför allt om att 
dem som avviker för mycket från den heterosexuella normen inte ges något större utrymme 
och blir därmed inte godkända som föräldrar.  
 
Barn har en central roll i föräldraskapet. Inom den homosexuella familjen är det inte ovanligt 
att det finns föräldrar som inte har någon rättslig ställning. För att råda bot på detta och 
därmed ge barn ett bättre skydd föreslår Singer (2000) att barn ska kunna ha fler 
vårdnadshavare än två. I sin forskning har Singer haft barnets intresse som utgångspunkt, och 
kommit fram till att föräldraskapet, som det är beskrivet i lagen, ska tillfredsställa flera av 
barnets intressen. För det första rätten att vara någons barn, för det andra att ha någon som tar 
ansvar för en och för det tredje att veta sitt ursprung. Den rättsliga konstruktionen gör att man 
idag måste välja vad som är viktigast, om inte alla intressen förenas i en och samma person. 
Då sätter lagen ursprunget, den biologiska föräldern, först. Enligt Singer så är det naturligare 
att fråga efter vad som ligger i barnets intresse, och då är det omsorgen om barnet, att bli 
omhändertagen. Och det är där homosexuella familjer kommer in som modell för den nya 
familjen. I homosexuella familjer är man mer öppen för andra lösningar och man är inte så 
fokuserad på biologin. Man lägger större vikt vid barnets behov och man kommer ifrån 
äganderätten när det genetiska inte är lika framträdande. Men Singer tror inte att den 
biologiska synen på föräldraskapet helt kommer att försvinna. En sådan här eventuell 
lagändring tillsammans med andra ändringar i synen på barn i homosexuella familjer kan 
komma att ha en viktig påverkan på t.ex. barn som lever i styvfamiljer och där styvföräldern 
skulle kunna få en rättslig ställning. 
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10.3. Synen på assisterad befruktning  
 

Den frågan som vi kan ställa oss är vilka är det som har rätt att skaffa barn. Är moderskap och 
faderskap en självklarhet, en mänsklig rättighet? Det kan kännas så självklart, att det är varje 
kvinnas och mans rättighet att få barn. I dagens samhälle finns en tydlig teknologifixering och 
allt som kan göras bör göras. I vår kultur förväntas alla par skaffa barn, gärna efter utbildning 
eller annan typ av självförverkligande. Om man däremot inte får barn kan det kännas som 
man går miste om något och inte kan utvecklas mer. Mycket av den känslan handlar om de 
kulturella krav och förväntningar om kärnfamiljen. En del kan utrycka en längtan att leva ett 
vanligt liv, ett liv med barn och därmed bli socialt accepterad. 
 
Barnets rätt till kunskap om sitt ursprung anses viktigt i lagstiftningen. I InsemL. formuleras 
detta däremot på ett sätt som ger föräldrarna möjlighet att själva avgöra om det är viktigt för 
barnet att veta hur det kom till och att det även kan få reda på vem som varit donatorn. Här 
kan vi se att barnets intresse har kommit i skymundan och att föräldrarnas och donatorns rätt 
till privatliv kolliderar med barnets rätt att få vetskap. I heterosexuella familjer finns det större 
möjlighet att undanhålla sanningen för barnet eftersom det redan finns en pappa. Lesbiska 
föräldrar har av självklara skäl inte samma möjlighet, men det är inte säkert att sanningen 
kommer fram ändå. Vi anser att om Barnkonventionen ska följas behövs en tydligare 
formulering i denna fråga. Föräldrarna ska kunna få kunskap om hur viktigt det här är och få 
ett bättre stöd när de anser det vara dags att berätta för sitt barn.  
 
Lagförslaget som berör homosexuellt föräldraskap och som kan göra det möjligt för lesbiska 
par att inseminera inom svensk sjukvård utmanar de gamla föreställningarna om vilka som får 
vara föräldrar enligt lagen. Ett argument som talar emot detta förslag är att det ges en 
möjlighet att välja bort fadern till barnet. Det måste då påpekas att de par som föredrar en 
sådan lösning redan i dag väljer detta alternativ, genom t.ex. privat insemination där 
spermagivarens identitet inte uppges vid faderskapsutredningen. Ett annat argument som 
skulle kunna användas emot är att eventuella donatorer skulle kunna dra sig för att bidra med 
sperma eftersom de inte vill att den ska gå till homosexuella föräldrar. Om lagförslaget går 
igenom skulle många av de lesbiska par som inte vill ha en aktiv far till sitt barn inte behöva 
åka till utlandet och i stället kunna välja att bli inseminerade i Sverige där barnet har 
möjlighet att få reda på sitt biologiska ursprung. En vidare aspekt på de konsekvenser som 
detta lagförslag kan ha på andra som vill bli föräldrar i framtiden skulle kunna vara att t.ex. 
ensamstående kvinnor eller kvinnor som passerat fertilitetsåldern skulle kräva sin rätt att bli 
inseminerade. En lagändring kan skapa nya intressekonflikter. 
 
En vild gissning från vår sida är att om inga lagar begränsade den tekniska utvecklingen inom 
området assisterad befruktning, skulle människors önskan att få barn kunna leda till 
situationer, som i dagens läge, många skulle anse som bisarra. En sådan situation skulle kunna 
uppstå när t.ex. ett lesbiskt par vill bli föräldrar och där den ena kvinnans ägg befruktas 
genom IVF för att sedan implanteras i hennes partners livmoder. Det skulle innebära att den 
biologiska mamman skulle föda fram sin partners genetiska barn.  
 
10.4. Fortsatt forskning 
 

Varje gång en ny företeelse uppstår vare sig det handlar om nya familjekonstellationer eller 
ny teknik som gör det möjligt att få barn, kan konflikter inträffa mellan de gamla och de nya 
föreställningarna om vad som är rätt. Då gäller det att hitta strategier som hjälper oss att 
förhålla oss till det nya. För att hitta de här strategierna krävs forskning som visar på hur det 
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nya ser ut. Familjeforskare har förstått hur viktigt det är att inte bara lyfta fram likheterna som 
finns mellan de homosexuella familjerna och de heterosexuella, utan också belysa de olikheter 
som gör den homosexuella familjekonstellationen till något speciellt. 
 
Etnisk och kulturell tillhörighet, klasstillhörigheten och var man bor i landet är variabler som 
vi inte sett att någon tagit hänsyn till i tidigare familjeforskning angående homosexuella 
föräldrar. Vi tror att det skulle kunna vara ett fruktbart sätt att ta reda på om synen på 
föräldraskapet och hur de formar det är beroende av någon av de här variablerna. Vi skulle 
vilja se om det spelar någon roll om den homosexuella föräldern kommer från Latinamerika, 
jobbar som lokalvårdare och bor i Kiruna?  
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Bilaga 1  
Intervjuguiden  
När vi träffade våra intervjupersoner gick vi igenom informationsguiden (se bilaga 2) än en 
gång. 
Bakgrundsfrågor 
• Hur gamla är ni? 
• Gift, sambo? Hur länge? Hur länge har ni varit ihop/gifta innan ni fick barn? 
• Hur många barn har ni? Om fler, hur har de blivit till. Ålder, kön? 
• Insemination, hur? Danmark, vän, okänd - annons? Hur ofta träffar barnet pappan?  
 
Vi inledde med att ge dem en överblick över de olika teman. När det var dags för att börja ett 
nytt tema påpekade vi det.  
 
Intervjufrågorna 
1. Föräldraskapbegreppet 
1.1 Vad kallar ni er två inför barnet och vad kallar barnet er för? 
1.2 Vad är föräldraskap för er?  
1.3 Ser ni olika på föräldraskapet? 
1.4 Upplever ni att ni blir ifrågasatta av omgivningen i eran roll som föräldrar? 
1.5 Tror ni att andra resonerar annorlunda kring sitt föräldraskap? 
1.6 Hur tror ni att myndigheter och lagar ser på ert föräldraskap? 
 
2 Inför föräldraskapet - Beslut om insemination  
2.1 Tankegångarna – kommer ni ihåg hur tanken kom upp? 
2.2 Kunde ni då se nack- och fördelar med heminsemination/inseminera i Danmark? 
2.3 Blev ni påverkade av andra? 
2.4 Hade ni några förebilder? 
2.5 Hur såg omgivningens reaktioner ut, på att ni beslutat er för att inseminera? 
 
3 Föräldraskapet är ett faktum 
3.1 Tankegångarna – blev det som ni tänkt er? 
3.2 Hur upplever ni att vara föräldrar? 
3.3 Är det någon skillnad på att vara biologisk och social förälder? 
3.4 Har ert föräldraskap blivit påverkade av andra (Socialtjänst, grannar, släkt, BVC, 

vänner…)? 
3.5 Har ni blivit påverkade gällande ert föräldraskap i och med nya lagstiftning? Inför 

möjligheten att kunna adoptera, känner ni er mer accepterade som föräldrar? 
 
4  Pappan/donatorn 
4.1 Vilken roll eller betydelse spelar han i ert barns liv, i ert föräldraskap? 
4.2 Hur påverkar ert val av pappa ert föräldraskap, okänd/känd –passiv/aktiv? 
4.3 Hur tror ni omgivningen ser på ert val av denna "pappaform"? 
 
6  Drömbild av föräldraskapet  
6.1 Har ni en drömbild av ert föräldraskap? 
 
Avslutningsfråga.  
Är det något ni vill avsluta med eller fråga om, har vi missat något viktigt angående ert 
föräldraskap? Vill ni ta del av uppsatsen? 
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Bilaga 2 
 

Informationsguide 
 
Den här informationen har alla respondenter fått via telefonsamtal när intervjun bokades in. 
 
• Presentation av vilka vi är, vår handledare och hur de lätt kan nå oss  
• Vårt syfte med intervjun.  
• Hur lång tid intervjun beräknas att ta, mellan ca 30 minuter - 1 timme  
• Vi använder oss av bandspelare 
• Vi försäkrar anonymiteten, vi lämnar inte ut namnen, och sparar inte bandinspelningen 
• Intervjupersoner får veta att de inte behöver svara på alla frågor, de får avbryta 
• Vi kommer att använda oss av vissa citat i uppsatsen med de intervjuades tillstånd och det 

kommer inte att bli möjligt att spåra vem källan är 
• De intervjuade får veta vem som kommer att få kopior av uppsatsen, vi frågade också om 

tillåtelse att få publicera c-uppsatsen på andra ställen om någon är intresserad av den.  
• De får möjlighet att ställa frågor om något som känns oklart. 
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