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Abstract 
 

This study makes an attempt to understand and theorize lesbian parenthood focusing on the 

non-birth mother. Someone who has not got much exposure in society nor in academia, so the 

study tries to analyse these women’s experiences of becoming a mother and continuously living 

as one in the Swedish society. This has been conducted through interviews with three 

informants, who all define themselves as women and mothers living in a same-sex relationship. 

The thesis explores these women’s experiences through two perspectives, intersectionality and 

social constructivism, and being analysed by the concept comprehensible parenthood. 

 

The study has shown through the experiences of the informants that they face other struggles 

as parents than those following a normative parenthood. Furthermore, the analytical tool 

intersectionality, has shown that the concept parenthood could be seen as a spectrum, which 

depicts a diversity among the informants in this study and other parents in the Swedish society. 

 

 

Keywords: heteronormativity, intersectionality, lesbian parenthood, non-birth mother, second-
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1. Inledning 

Föreställningen om att vilja ha barn ligger djupt inbäddad i den heteronormativa parrelationen. 

Kvinnor i heterosexuella parrelationer som inte har barn möts därför ofta av frågor om när de 

har tänkt att skaffa barn (RFSU 2017). Någon liknande förväntan finns inte på lesbiska 

parrelationer, fast än att lesbiska par i Sverige skaffar barn i nästan lika stor utsträckning som 

heterosexuella par gör (Röstlund 2019). Därför ligger fokus i denna studien på den icke-bärande 

mamman i samkönade relationer, och hennes upplevelse av moderskapet. Processen att 

fastställas som juridisk förälder efter assisterad befruktning i utlandet ser idag i juridisk mening 

ungefär likadan ut för olikkönade och samkönade par (SFS 2018:1279). Den jämlika 

lagstiftningen behöver emellertid inte betyda samma förväntningar och synsätt på det 

olikkönade och det samkönade föräldraskapet. Därför möts till exempel kvinnor i 

heterosexuella relationer av helt andra förväntningar om moderskap än kvinnor i samkönade 

relationer. Det gäller såväl inte bara processen innan barnets födsel men också efteråt när de 

fortsätter att leva familjelivet med barnen och försöker att navigera i det heteronormativa 

samhället och finna en plats för dem. Det mynnar ut i att syftet i den här studien är  att undersöka 

och förstå den icke-bärande mammans upplevelser av att bli och vara mamma i Sverige.  

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för den rättsliga aspekten av lesbiskt föräldraskap från den första 

utredningen år 2001 till den lag som började gälla 1 januari 2019 (SFS 2018:1279). Därefter 

diskuteras centrala begrepp i studien för att kunna förstå det lesbiska föräldraskapet och dess 

innebörd. 

 

1.1.1 Lagarnas inverkan 

Föräldraskapet hos samkönade par har länge diskuterats i västvärlden, både inom den privata 

och offentliga sfären. Gruppen, icke-normativt föräldraskap, har granskats av såväl 

myndigheter som vanliga människor. Diskussionerna har handlat om hur regelverket för 

assisterad befruktningsvård skall se ut samt om lesbiska par kan vara lika bra föräldrar som ett 

heterosexuellt par (SOU 2001:10:168; Tinnerholm Ljungberg 2015:49). Perioden under sent 

90-tal och tidigt 2000-tal brukar anses vara den queera baby-boomen, där icke-heterosexuella 

skaffade fler barn än tidigare (Aftonbladet 2004; Ryan-Flood 2009). Anledningen till detta, i 

alla fall utifrån ett svenskt perspektiv, är att under 2003 och 2005 gjordes två reformer som 

möjliggjorde att samkönade par kunde göra en närståendeadoption och att kvinnor i samkönade 



 

 2 

relationer fick tillgång till assisterad befruktning med donerade spermier via landstinget. Efter 

reformen 2005 slapp par som genomgick assisterad befruktning via landstingen göra en 

närståendeadoption. De som gjorde den assisterade befruktningen utomlands, heminsemination 

och/eller med anonym donator behövde fortfarande göra närståendeadoption.  

 

Utifrån ett historiskt och rättsligt perspektiv har samkönade pars väg till föräldraskapet 

genomgått en del förändringar från att det först togs upp 2001 i en Statligt Offentlig Utredning 

(SOU). I denna utredning fick det lesbiska föräldraskapet ta plats enligt svensk lag och 

assisterad befruktningsvård, men deras föräldraskap var långt ifrån likställt med det 

heteronormativa föräldraskapet. Därefter har fortsatta utredningar gjorts i exempelvis SOU 

(2007:3; 2016:11) samt i Proposition 2017/2018:155, för att utreda och förändra tidigare lagar 

gällande exempelvis lesbiskt föräldraskap och närståendeadoption. Paren behöver ta ställning 

till om den assisterade befruktningen skall göras i Sverige eller utomlands, om den skall göras 

privat eller via klinik. Det handlar också om att välja om befruktningen skall ske via donator 

och om den i så fall skall vara anonym eller inte. Ett sista val är om inseminationen skall ske i 

hemmet eller inte. Dessa val har en inverkan på hur deras väg upplevs och vilka möjligheter de 

har, då olika val innebär varierande kostnader, tar olika lång tid och kan innebära en krångligare 

process till att bli juridisk förälder. 

 

Med den nuvarande lagstiftningen (SFS 2018:1279) måste paret ha en öppen (jfr anonym) 

donation och genomföra den assisterade befruktningen via ett svenskt landsting eller en 

godkänd klinik utomlands för att båda skall fastställas som juridiska föräldrar. Om något av 

kraven inte uppfylls måste en närståendeadoption göras, vilket kan ta upp till 10månader. 

Processen innebär att donatorn avsäger sig faderskapet, efter detta utreds om den kvinna som 

inte burit barnet är en lämplig förälder. Detta sker i den kommun där kvinnan är folkbokförd 

och det sker genom samtal och hembesök. Slutligen bestämmer socialnämnden och tingsrätten 

om hon får fastställas som juridisk förälder (RFSL Göteborg 2018; RFSL 2019). Om den 

assisterade befruktningen görs i svensk regi genom landstinget så finansieras den av staten, 

förutsatt att paret uppfyller grundkraven. För att behandlingen skall vara finansierad av staten, 

enligt exempelvis Karolinska universitetssjukhuset, får paren inte ha några gemensamma barn 

sedan tidigare. De måste ha en stabil relation sedan minst två år, de måste vara folkbokförda i 

Stockholms län (Karolinska universitetssjukhuset 2019a). Den statliga finansieringen 

begränsas till sex stycken inseminationer, varav de två sista kan bytas mot ett IVF-försök. Om 

den bärande har en äggledarskada erbjuds istället tre stycken IVF, liknande gäller för bärande 
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som fyllt 38år eller har en mindre chans till graviditet då byts inseminationer mot IVF 

(Karolinska universitetssjukhuset 2019b). Detta innebär att de som inte uppfyller grundkraven 

har inte tillgång till statlig finansiering och då står inför valet att betala själva antingen i Sverige 

eller utomlands, vilket kan skilja sig åt både prismässigt och väntetiden. 

 

Vägen till att bli föräldrar för lesbiska par har sålunda sett olika ut beroende på deras egna 

förutsättningar och den aktuella lagstiftningen när de skaffade barn. Det har inneburit att 

kategorier såsom biologi, juridik och genetik haft en inverkan på hur mina informanter och 

deras moderskap definieras och uppfattas av andra, vilket i sig kan skapa konsekvenser till 

exempel förminskande av deras modersroll. Däremot i samband med att lagar och sociala 

strukturer förändras så kan vägen till att bli föräldrar såväl som synen på föräldraskap antas bli 

mer diversifierad, således blir skillnaden mellan olikkönade och samkönade par mindre. 

 

1.1.2 Centrala begrepp 

I denna studie används begrepp som mamma, moderskap och (lesbiskt) föräldraskap frekvent 

för att diskutera denna icke-bärande mammans upplevelser. Begreppen mamma och moderskap 

har historiskt sett varit sammankopplat med den kvinna som burit barnet enligt föräldrabalken 

(SFS 1949:381). Detta har inte ändrats sedan dess utan andra definitioner har tillkommit, till 

exempel begreppet föräldraskap lades till i föräldrabalken för att inkludera de föräldrar som 

inte följer den normativa vägen till föräldraskapet (SFS 1949:381). Vid assisterad befruktning 

kan föräldrarna delas in i dessa tre grupper enligt svensk lagstiftning; moderskap, faderskap 

och föräldraskap. Både moderskapet och faderskapet presumeras, vilket innebär att kvinnan 

som bär barnet alltid fastställs som den juridiska mamman. Lever den biologiska mamman i en 

heterosexuell relation definieras mannen som den juridiska fadern till barnet oavsett om han är 

genetisk förälder eller inte. En sådan presumtion existerar inte för det lesbiska föräldraskapet, 

utan den icke-bärande mammans föräldraskap fastställs alltid via domstol eller bekräftelse. Om 

den assisterade befruktningen skett via landstinget eller via godkänd klinik utomlands med en 

öppen donation, så behöver den icke-bärande mamman enbart signera ett papper som bekräftar 

dennes föräldraskap. Däremot om den assisterade befruktningen sker med hjälp av en anonym 

dator, utomlands vid en icke-godkänd klinik eller heminsemination så måste en utredning göras 

för att fastställa föräldraskapet (RFSL 2019). Vidare, har det diskuterats i en utredning (SOU 

2018:68) att en föräldraskapspresumtion bör införas med tanke på att familjer bildas på olika 

sätt, och att en sådan presumtion hade tillfredsställt de behov som finns i samhället. I nuläget 

ligger betänkandet på remissnivå.  



 

 4 

I den här studien används definitionen av mamma likt i Svenska Ordlistan (SO), en mamma är 

den som vårdar barnet (SO 2009). Detta har relevans då jag i denna studien undersöker 

upplevelserna av moderskapet hos den icke-bärande mamman i samkönade relationer. Icke-

bärande kvinna/mamma syftar på den kvinnan i en samkönad relation som inte burit det 

gemensamma barnet. I den fortsatta studien undersöker jag det sociala och juridiska 

moderskapet när det inte sammanfaller med det biologiska och/eller det genetiska. Dessa är 

centralt då sociala, juridiska, biologiska och genetiska kopplingar mellan barnet och föräldern 

diskuteras inom det begripliga föräldraskapet. I denna studien syftar den biologiska aspekten 

på att vara gravid. Den genetiska kopplingen handlar om att barnet delar gener med föräldrarna. 

Den sociala kopplingen fokuserar på den aktiva rollen som förälder och den rättsliga kopplingen 

syftar på den juridiska föräldern. 

 

Det sistnämnda begreppet lesbiskt föräldraskap syftar på de kvinnor som lever i en samkönad 

relation och är föräldrar. Begreppet används för att synliggöra skillnader mellan 

förutsättningarna för mammor som burit barnet beroende på om de lever med en kvinna eller 

man.  Lesbiskt föräldraskap är också det vedertagna begreppet som används för att diskutera 

denna grupp (se Ryan-Flood 2009; Malmquist 2015a, b). De som omfattas av det lesbiska 

föräldraskapet brukar också tillhöra begreppet regnbågsfamilj. Det är ett begrepp som är 

väletablerat i det svenska samhället (Malmquist 2015a) och innefattas av de familjer som har 

föräldrar som är HBTQ-personer, således omsluter det ett brett spektrum av 

familjekonstellationer. 

 

Närståendeadoption är ett begrepp som används frekvent när lesbiskt föräldraskap diskuteras, 

vilket det även kommer att göra i föreliggande studie. Närståendeadoption är en process som 

många regnbågsfamiljer behövt genomgå för att båda skall bli juridiska föräldrar. Det innebär 

att den aktuella kommunen undersöker om personen i fråga är en lämplig förälder. Detta sker 

fortfarande om det varit en heminsemination, skett utomlands på en obehörig klinik eller med 

en anonym donator (RFSL 2019).  

 

2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som bedrivits om föräldraskap vid assisterad befruktning har nästan 

undantagslöst diskuterats utifrån heterosexuella par men även lite om lesbiska par antingen som 



 

 5 

en grupp eller den bärande mamman. Den icke-bärande mamman i en samkönad relation har 

specifikt negligerats från forskningen.  

 

I Sverige har den tidigare forskningen inte varit omfattande varken gällande det lesbiska 

föräldraskapet eller de enskilda individerna. Därför är denna studien ett försök för att kunna 

bredda kunskapen om den icke-bärande mamman och det lesbiska föräldraskapet i Sverige, ett 

land som anser sig besitta en nationell identitet som toleranta och progressiva (Wekker 

2016:16f). Att debatten inte funnits så länge inom akademin kan bero på att det lesbiska 

föräldraskapet inte funnits i åtanke förrän den statliga offentliga utredningen 2001 (SOU 

2001:10), dock hade lagen en mer konservativ syn på familjebildningen då. Enligt tidigare 

utredningar ansågs det förr att barnet behövde en faders- och modergestalt för att ha de bästa 

förutsättningarna i barndomen (SOU 1983:42; SOU 2001:10:168). Det innebar att förr ansåg 

staten att barnet fick viktiga perspektiv från båda föräldrarna, vilket var nödvändigt för barnens 

utveckling då dessa enbart kunde tillgodoses av vardera kön (Tinnerholm Ljungberg 2015:49). 

 

Tidigare nämnda Helena Tinnerholm Ljungberg disputerade 2015 i statsvetenskap med 

avhandlingen Omöjliga familjen, som tar ett djupdyk i inseminationsfrågan i Sverige. Hon 

redogör för hur reproduktionstekniken har diskuterats och problematiserats sedan 1981–2005, 

den tidslinjen går från att den första rättsliga regleringen gällande assisterad befruktning gjordes 

till att lesbiska par inkluderades att få tillgång till donation av könsceller. Det som är centralt i 

avhandlingen är statens agerande om att göra vissa fall av reproduktion antingen omöjliga eller 

möjliga. Avhandligen ger även en historisk inblick av föräldraskapet, vilket kan förklara varför 

det ser ut som det gör idag. Vidare, myntar hon begreppet begripligt föräldraskap som har en 

central roll i föreliggande studie, det handlar om att ens föräldraskap enbart kan bli begripligt 

om föräldern följer en logisk kedja som handlar om kopplingen mellan föräldern och barnet (se 

avsnitt 4.).   

 

 De två större studierna om lesbiskt föräldraskap i Sverige är; Anna Malmquists Pride and 

Prejudice (2015) och Róisín Ryan-Floods Disruptive (M)Others (2003). Den förstnämnda 

studien är en avhandling i psykologi som består av fem olika empiriska artiklar. Studien utgår 

från lesbiska familjer i Sverige, där varje artiklel har ett specifikt fokusområde. Metoden i 

samtliga artiklar har varit intervjuer för att få en förståelse för informanternas upplevelser. 

Artikel II fokuserar på den icke-bärande mamman, alltså hur processen har sett ut för att 

fastställas som juridisk förälder samt dess påverkan på familjens liv och hennes upplevelse av 
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moderskapet. Informanternas berättelser om närståendeadoption analyseras med hjälp av en 

tematisk analys.  

 

Róisin Ryan-Flood har en sociologiskbakgrund och har skrivit ett flertal arbeten gällande det 

lesbiska föräldraskapet, i både den ovanstående texten från 2003 och i Lesbian Parenthood 

(2009). I Lesbian Parenthood undersöker Ryan-Flood det ökade antalet lesbiska kvinnor som 

skaffar barn, eftersom under det tidiga 2000-talet rådde det en babyboom i queer-världen (se 

även för svensk kontext, Aftonbladet 2004; Uuisijärvi 2009). Hon kontextualiserar det lesbiska 

föräldraskapet i dess samtid men diskuterar det också i relation till andra begrepp. Vidare, följer 

Lesbian Parenthood en tidslinje, från skapandet av familjen till framtidsutsikter för det lesbiska 

föräldraskapet (Ryan-Flood 2009). Ryan-Floods informanter består av lesbiska familjer från 

både Sverige och Irland, och samma intervjumaterial finns i hennes avhandling (2003). 

Avhandlingen tar en mer jämförande ansats mellan de två länderna, när det kommer till det 

lesbiska föräldraskapet. Hon undersöker kvinnornas möjligheter till att bli mödrar, vilka 

valmöjligheter som finns samt deras upplevelser av att fastställas som juridiska föräldrar. Andra 

centrala aspekter som tas upp i avhandlingen är det biologiska föräldraskapet och statens 

påverkan av deras familjebildning (Ryan-Flood 2003). 

 

Utöver den litteratur som redogjorts ovan så finns det också mer litteratur gällande ämnet 

däremot utifrån andra länder än Sverige. Därför har jag valt att inte gå igenom de här utan de 

kan förekomma i den löpande analysen då de passar i specifika fall. Det tydliggör också 

avsaknaden av forskning om den icke-bärande mamman i Sverige. Däremot har ett flertal 

studier gjorts på mastersnivå med fokus på exempelvis socialsekretarens bedömningar och 

vårdens bemötande. Det kan påvisa ett skifte inom akademin men likväl är det fortfarande 

utifrån det lesbiska paret och inte enbart den icke-bärande mamman (se Lampinen 2016; 

Nyström 2016).  

 

Utifrån det som presenterats ovan kan en argumentera för att den icke-bärande mamman har 

negligerats inom samhällsdebatten och akademin, och därför finns det ett behov av att 

undersöka och förstå hennes upplevelser i Sverige. Tillika har de ovanstående studierna gjorts 

inom disciplinerna statsvetenskap, sociologi samt psykologi, sålunda kan jag bringa nya 

insikter och förståelser inom det här ämnet. Med en genusvetenskaplig- och 

socialantropologiskbakgrund kan denna studien ta en annan utgångspunkt än vad som tidigare 

gjorts. En antropolog har ett närhetsperspektiv när den skall analysera och förstå individer, 
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vilket kan leda till att nya aspekter av denna grupp kan uppmärksammas.  Med hjälp av tidigare 

forskning, mina informanter och en ny akademisk utgångspunkt kan ett nytt fält analyseras samt 

bredda förståelsen för den studerande gruppen. 

3. Problemformulering & syfte 
I föreliggande studie är syftet att undersöka och förstå den icke-bärande mammans upplevelser 

av att bli och vara mamma i Sverige. Hennes väg till att bli mamma och hur hon upprätthåller 

rollen är centralt för att förstå hennes (o)möjligheter att röra sig i samhället. Det är även av 

intresse att se hur hennes moderskap skapas i relation till familjen och andra sociala 

konstellationer, då betydelsen av moderskapet kan skiljas åt beroende på tid och rum. 

Frågeställningarna i denna studie kan därför sammanfattas som följande: 

 

• Hur kan informanternas upplevelser av att bli och vara mammor i Sverige förstås utifrån 

det begripliga föräldraskapet? 

  

• Vilken roll har lagar, heteronormativitet och statliga institutioner i skapandet av icke 

normativa föräldraskap, i synnerhet på det lesbiska föräldraskapet och den icke-bärande 

mamman? 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter redogöras för. Inledningsvis 

diskuteras de två perspektiv, socialkonstruktivism och intersektionalitet, som har använts för 

att kunna undersöka den icke-bärande mammans upplevelser. Därefter följer en presentation av 

det begripliga föräldraskapet som har varit det analytiska verktyget i studien.  

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet ger möjligheten att undersöka mina informanters 

upplevelser och förståelser av deras omvärld. Denna värld konstrueras i samspel med andra 

människor, där innebörden av begrepp såsom, genus, könsroller och femininet kan vara 

annorlunda i olika tid och rum (Berger & Luckmann 1966). Följaktligen, är inte föräldraskapet 

något i naturen givet, utan något som människor och samhället konstruerar på olika sätt. Likaså 

diskursen mamma och moderskap är nödvändiga att analysera, då det kan finnas delade 

meningar över vem som anses vara mamma – speciellt när det kommer till samkönade 

relationer mellan kvinnor. Det är lite som att många får frågan om vem som är mannen 

respektive kvinnan i en samkönad relation eftersom uppenbarligen kan enbart en erhålla 
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respektive roll. Detta på grund av att samhället är uppbyggt av binära oppositioner (Lévi-

Strauss 1955) som kategoriserar människor som antingen det ena eller andra. 

 

Intersektionalitet myntades av Kimberle Crenshaw (1989) under sent 80-tal. Det är ett 

analytiskt verktyg för att kunna analysera och problematisera någons position i olika 

identitetskategorier, exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, genus, ålder, religion och 

funktionsvariation. I samspelet mellan dessa kategorier så skapas och upprätthålls relationer av 

över- och underordning. Alla individer befinner sig i olika skärningspunkter men att vissa 

skärningspunkter är underordnade andra. I denna studie kommer intersektionen genus och 

sexualitet vara det som studeras eftersom mina informanter identifierar sig som kvinnor och 

lever i en samkönad relation. 

 

Tinnerholm Ljungberg (2015) formulerar begreppet det begripliga föräldraskapet i hennes 

avhandling. Hon diskuterar det begripliga föräldraskapet med utgångspunkt i den 

heterosexuella matrisen (Butler 1999). Likt att det finns en struktur mellan kön, könsidentitet 

och sexuellt begär inom den heterosexuella matrisen (ibid.), menar Tinnerholm Ljungberg att 

denna struktur existerar inom det begripliga föräldraskapet. Enligt Butler, innebär den 

heterosexuella matrisen att en individ som är en biologisk kvinna skall åtrå en man och agera 

samt klä sig enligt den feminina normen. Individen måste uppfylla dessa villkor för att räknas 

som kvinna. För en individ som är en biologisk man innebär det att han skall åtrå en kvinna och 

agera samt klä sig enligt den maskulina normen. Uppfyller individen dessa villkor så räknas 

han som en man. Det är således två positioner, man eller kvinna, som ställs i motsats till 

varandra, fysiskt och beteendemässigt, samt att de skall ha ett sexuellt begär till varandra 

(Ambjörnsson 2006:112f; Butler 1999). Det begripliga föräldraskapet innebär villkor och 

motsvarande normer för att en individ skall vara en begriplig förälder. För en förälder som 

identifierar sig som en man så skall han följa logiken av ett genetiskt-socialt-rättsligt 

föräldraskap, således innebär det att pappan skall dela gener samt ha en social och rättslig 

relation med barnet. Föräldrar som identifierar sig kvinnor skall följa en liknande kedja, dock 

utökat med en biologisk koppling då hon antas bära barnet och fogas samman med barnet 

genom graviditeten. Hennes kedja blir således genetiskt-biologiskt-socialt-rättsligt 

föräldraskap, och dessa villkor kan således även en lesbisk kvinna uppfylla om hon är den 

bärande mamman. Den här logiken upprätthåller ett normativt reglerat föräldraskap, som 

betyder att det sker på ett sätt som vi förväntar oss, och på så sätt blir det begripligt och legitimt 

(Tinnerholm Ljungberg 2015:48). Både det begripliga föräldraskapet och den heterosexuella 
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matrisen exkluderar de individer som inte innefattas av heteronormen, vilket gör dem till 

avvikare. 

 

Om någon av kopplingarna mellan barnet och föräldern inte överensstämmer så är kedjan 

bruten, således förblir föräldraskapet obegripligt eftersom den inte följer den heteronormativa 

strukturen (Tinnerholm Ljungberg 2015). Dessa kopplingar kommer fungera som en riktlinje 

när jag i analysen kommer diskutera det lesbiska föräldraskapet och den icke-bärande mamman, 

som direkt motstrider denna kedja. 

 

Intersektionalitet och socialkonstruktivism är två perspektiv som kommer användas löpande i 

analysen för att kunna undersöka och förstå informanternas upplevelser av att bli och vara 

föräldrar i Sverige. Det begripliga föräldraskapet är snarare ett analysverktyg för att kunna 

undersöka den icke-bärande mammans moderskap. Intersektionalitet, socialkonstruktivism och 

begripligt föräldraskap korrelerar också med varandra på grund av att de fokuserar på 

konstruktionen av begrepp och vad de har för konsekvenser, till exempel vem som anses vara 

mamma, varför det är så och vad är effekten av det. 

 

5. Metod 
I det här avsnittet kommer studiens metodologiska aspekter att presenteras. Inledningsvis 

diskuteras valet av metod för studien, vilket följs av de urval som har gjorts. Vidare, följs 

metodavsnittet av studiens etiska överväganden samt tillvägagångsättet gällande 

litteratursökning, genomförande av intervjuer, transkriberings- och kodningsprocessen.  

 

5.1 Val av metod 

Syftet i denna studien är att undersöka den icke-bärande mammans upplevelser av moderskapet, 

således har personliga upplevelser behövts undersökas. Ett kvalitativt förhållningssätt kan göra 

det möjligt att uppnå det närhetsperspektiv av informanterna som är eftersträvansvärt i denna 

studie. Enligt Patel & Davidson (2011) är en kvalitativmetod passande för studier som skall 

undersöka och få en förståelse för individers upplevelser. Den tidigare forskningen har bestått 

av kvalitativa metoder, majoritetsvis har det gjorts med hjälp av intervjuer. Likväl i denna 

studien har semi-strukturerade djupintervjuer varit metoden. Som namnet antyder, innebär 

djupintervjuer att intervjuaren verkligen dyker ner på djupet vilket möjliggör att en kommer åt 

känslig information. 
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Strukturen av intervjuerna var av semi-strukturerad form, sålunda fanns det ett antal 

förbestämda frågor (se bilaga 1) som ställdes i den ordning som passade bäst för den givna 

situationen. Det innebar att samtalen inte hade någon bestämd struktur huruvida de skulle spelas 

ut utan själva intervjun tog form under tiden (Patel & Davidson 2011:81f). Vidare, möjliggjorde 

denna intervjuform en väsentlig flexibilitet som gjorde att samtalen flöt på bättre samt gjorde 

det enklare att få ta del av individernas personliga upplevelser av föräldraskapet och deras 

omvärld, som är fokus i denna studie.  

 

5.2 Urval 

Studien har utgått från ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) är denna urvalsmetod vanlig 

inom kvalitativ forskning, då den innebär att forskaren strategiskt väljer ut deltagarna utifrån 

att det finns en samstämmighet mellan forskningsfrågorna och urvalen. Syftet i föreliggande 

studie är ”att undersöka och förstå den icke-bärande mammans upplevelser av att bli och vara 

mamma i Sverige” och därför har det funnits tre urvalskriterier för att kunna delta. Dessa är 

som följande: 

 

• Identifierar sig som kvinna, har ej burit barnen och lever i en samkönad relation 

• Den assisterade befruktningen skall ha skett i Danmark1 

• Barn/en skall vara i åldrarna 2-10 år 

 

Två av informanterna hittades via två Facebookgrupper, ”Icke-biologiskt föräldraskap i 

regnbågsfamiljer” och ”Regnbågsfamiljer”. Jag tog även kontakt med en bekant vars fru hade 

möjligheten att ställa upp i studien, då intresset var lågt i de båda grupperna. Orsaken till detta 

kan bero på ett flertal faktorer, en av de kan vara att frågan ställdes under början av sommaren 

således kanske människor inte hade tid eller att det var under en stressig period om en har barn 

och skall få ihop livspusslet. Jag skrev också att jag sökte 3-4 kvinnor som var icke-bärande 

mammor, vilket kan ha lett till att personer redan trodde att jag hade tillräckligt med informanter 

då jag inte sökte så många. Det andra urvalskriteriet fick jag även ändra på, då jag inte fick tag 

i tillräckligt många informanter. Detta var självklart tråkigt men det visade sig efter att jag haft 

intervjuerna att det inte gjorde något utifrån ett analytiskt perspektiv. 

 

                                                
1 Många kvinnor i samkönade relationer väljer att göra den assisterade befruktningen i Danmark, då klinikerna är 

väletablerade inom gruppen samt att Danmark är likt Sverige i många anseenden men har en mindre restriktiv 

lagstiftning när det kommer till assisterad befruktningsvård. 



 

 11 

De var tre informanter i åldrarna 30–40, som alla identifierade sig som kvinnor. Samtliga var 

vita medelklasskvinnor som levde i mindre eller mellanstora städer. Deras familjebildningar 

skiljer sig ifrån varandra men det fanns också intressanta likheter som kommer att diskuteras 

vidare i analysen.  

 

Hade jag gjort om studien nu hade jag försökt hinna nå ut och intervju minst 4 personer för att 

kunna insamla mer data samt ha mer belägg för de slutsatser jag har dragit. Dessutom har jag 

under tiden som uppsatsen skrivits varit bosatt i Amsterdam vilket har lett till att intervjuerna 

har bedrivits via videosamtal med två av informanterna och via mail med en av dem. Detta kan 

ha påverkat kunskapen som erfordrades då ett möte i verkligheten kan skapa en annan form av 

relation med informanterna (Davies 2008). 

 

5.2.1 Mammornas bakgrund 

I det här avsnittet kommer varje informant beskrivas kortfattat för att få en insikt i deras 

familjekonstellation. Dessutom kommer lagarna som varit aktuella under deras familjebildning 

och dess effekter att redogöras. I studien har tre informanter intervjuats för att kunna undersöka 

den icke-bärande mammans upplevelser av moderskapet. Intervjuerna som gjordes med Emmy 

och Frida transkriberades ordagrant medan Hanna fick frågorna mailade till sig som hon sedan 

svarade på. 

 

Frida lever tillsammans med sin fru och deras son (två år) som blev till genom insemination i 

Danmark. Hon har även sedan ett tidigare förhållande två söner med en man. Frida och hennes 

fru genomförde inseminationen med en känd donator, det vill säga att barnet har möjlighet att 

veta vem donatorn är. Däremot gjorde de inga val om donatorn utan blev tilldelad de spermier 

som var i bäst skick den dagen. Inseminationen skedde i Danmark under 2017, vilket innebär 

att lagen (SFS 2005:434) samt prop. 2001/02:123 var de som hade en inverkan på deras 

familjebildning. Först och främst prop. 2001/02:123, som ledde till en lagändring 2003, gjorde 

det möjligt för samkönade par som levde i partnerskap eller samboskap kunde göra en 

närståendeadoption. SFS (2005:434) ändrade lagen ytterligare och möjliggjorde att kvinnor 

som var gifta, registrerad partner eller levde i samboskap med en annan kvinna fick genomgå 

assisterad befruktning via svenskt landsting samt att det skulle vara offentlig finansierat om de 

uppnådde grundkraven. Frida och hennes fru tänkte från början att göra inseminationen i 

Sverige men de uppnådde inte grundkraven vid tillfället och därför vände de sig till Danmark 

och finansierade befruktningen själva. 
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Emmy och hennes fru gjorde IVF i Danmark och har två barn tillsammans, en son som är sju år 

och en dotter som är två år. För deras familj var tiden den faktorn som spelade störst roll när de 

skulle välja var den assisterade befruktningen skulle ske. Vid tillfällena var det lång väntetid i 

Sverige, och därför valde de att göra befruktningen i Danmark båda gångerna vilket skedde 

2012 och 2017. Emmys familjebildning går under samma lagar som för Frida, däremot valde 

de en anonym donator vilket innebär att om de skulle vilja ha ett till barn och fortsätta ha en 

anonym donator hade lagen skiljt sig åt. Frida hade enligt den nyaste lagen SFS (2018:1279) 

blivit juridisk förälder direkt eftersom hon hade en öppen donation medan Emmy fortfarande 

hade behövt göra en närståendeadoption. Anledningen är att vid en anonym donator har inte 

barnet rätt till sitt ursprung och motsäger sig då lagen SFS (2006:351), som betonar vikten av 

att barnet skall få veta sitt genetiska ursprung.    

  

Hanna, däremot genomgick den assisterad befruktning via landstinget tillsammans med sin fru. 

De har två barn, en dotter som är fyra år och en son som är ett år. Inseminationen skedde i 

Sverige på ett landsting under 2015 och 2018, följaktligen hade SFS (2005:434) en inverkan på 

deras familj. Lagen möjliggjorde att Hanna och hennes fru kunde få statligt finansierad 

assisterad befruktningsvård samt att båda fastställdes som juridiska föräldrar direkt, således 

undvek de en krånglig rättslig process. När de skulle genomgå den andra 

inseminationsprocessen för deras son behövde de själva finansiera det. Anledningen är för att 

grundkravet för att kunna tillgodose den statliga finansieringen är att paret inte får ha några 

gemensamma barn sedan tidigare (Karolinska universitetssjukhuset 2019a).  

 

5.3 Etiska överväganden 

Den föreliggande studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), 

som innefattas av informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskrav. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna om studiens syfte samt vara 

medvetna om att deras deltagande är frivilligt och kan således avbryta sin medverkan när de 

vill. I denna studien blev deltagarna informerade om båda punkterna innan samtalet via privat 

kommunikation på sociala medier (skriftligt) och precis i början av samtalen (muntligt). Vid de 

två informationstillfällen gavs informella samtycken genom de olika medierna. Nyttjandekravet 

handlar om att den insamlade empirin enbart får nyttjas i den aktuella studien och i dess 

forskningssyfte. Detta har uppfyllts med hjälp av att studien har följt Vetenskapsrådets etiska 

principer (2002). Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna skall ges största möjliga 
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konfidentialitet och att deras personliga uppgifter skall förvaras säkert från obehöriga. Det har 

uppnåtts genom att transkriberingen inte innehöll informanternas konfidentiella uppgifter. I 

denna studien användes fingerade namn för informanterna samt uteslöts information som kan 

möjliggöra att deras identitet röjs. Detta för att skapa tillit och förse mina informanter med 

anonymitet.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Händelseförloppet från idé till den skrivna studien, började med en reflektion av min omvärld 

och därefter började sökandet om ett ämne som skulle passa som uppsatsämne. Jag valde att 

studera lesbiskt föräldraskap, då jag själv lever i en samkönad relation och flera i min närhet 

gör det också. Fokus i denna studie är den icke-bärande mamman i en samkönad relation på 

grund av att hennes upplevelse inte har fått stå i centrum. Frågor om det normativa 

föräldraskapet, som en blivit inmatad av genom media och samhällsstrukturer, blev den 

jämförande parten mot det lesbiska föräldraskapet som inte anses vara normativt. Det 

begripliga föräldraskapet blev således ett givet begrepp för att förstå hur normativt reglerat 

föräldraskapet kan vara. Samtidigt ville jag inte att diskussionen skulle landa i ”binära 

konstellationer” utan syftet var att få en djupare förståelse av den icke-bärande mamman. 

Därför valde jag intersektionalitet som en teori för att dekonstruera föräldraskapet och visa 

begreppets spektrum av olika vägar till att bli föräldrar medan det socialkonstruktivistiska 

perspektivet syftade till att uppmärksamma strukturers och begrepps föränderlighet beroende 

på tid och rum.  

 

5.4.1 Min position 

Metoden som har använts för att samla in material om den icke-bärande mamman har gjorts 

med hjälp av intervjuer, således är detta en intervjustudie där informanterna utgör den primära 

empirin. Till följd av att detta är en intervjustudie samt min bakgrund som antropolog var det 

viktigt att min egen position beaktades, eftersom ens position kan ha en effekt på det studerande 

fältet och tolkningen av den insamlade empirin. Därutöver har mina informanter en egen agens 

med åsikter och tankar som inte överensstämmer med min egen (Davies 2008:112), således är 

min position viktig i min kunskapsproduktion. Haraway (1988) menar att all kunskap är 

situerad, alltså att kunskapen produceras från en faktisk position. Det innebär att det inte finns 

någon absolut sanning och att forskaren enbart kan vara objektiv utifrån sin situering. I denna 

studien har jag valt att belysa min egen position, som intervjuare, kvinna och queer-person i en 
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samkönad relation (Ambjörnsson 2004). Att vara öppen och reflexiv är väsentligt, då jag erhållit 

upplevelser och kunskaper som kan påverka mina selektiva val, ordval och tolkningar av 

materialet (Davies 2008). 

 

Genom min situering kan jag ha erhållit en ”outsider-within”- position. Det kan ses som en 

position varifrån jag kan se, förstå och analysera en grupp eller ett samhälle både utifrån och 

inifrån deras kontext (Hill Collins 2004:103f). Jag delar inte rollen som mamma men tack vare 

min position förstod jag språket och gruppens ”regler” som nyttjades när de diskuterade sin 

situation, sålunda fick jag tillträde till deras sfär utan att vara helt en del av det (hooks 

2004:154). Vidare, kan min outsider-within-position möjliggöra ett undersökande som ser deras 

moderskap i ett större perspektiv genom rådande patriarkala strukturer som finns i samhället.  

 

5.4.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen syftade till att finna artiklar och böcker som hade en korrelation mellan 

kvinnor i samkönade relationer, föräldraskap och icke-bärande mamma. Sökningen ledde till 

upptäckten att forskningen inte var omfattande utifrån en svensk kontext, och därför tar den 

tidigare forskningen avstamp från olika discipliner. Dessa har hittats via olika sökmotorer på 

Lunds universitet, Stockholms universitet och Universiteit van Amsterdam. De nyckelord som 

har nyttjats har gjorts både på engelska och svenska, där några av nyckelorden har varit lesbiskt 

föräldraskap, samkönade relationer, icke-bärande mamma och närståendeadoption med flera.  

 

5.4.3 Genomförande av intervjuer 

Som tidigare har nämnts, värvades två informanter genom grupperna för nuvarande och 

framtida regnsbågsfamiljer (med i nuläget 5626 medlemmar respektive 1653), samt en 

informant värvades genom en bekant. De som intresserade sig av studien kontaktades via privat 

kommunikation där genomförandet av intervjuerna bestämdes. Två av intervjuerna skedde via 

videosamtal, där de båda var ensamma i sina hem under intervjuerna. Den tredje skedde via e-

brev, och informanten fick frågorna skickade till sig. Intervjuerna skedde under juli och augusti 

2019. Mediet av intervjuerna var inte optimalt men fick genomföras på detta sätt på grund av 

praktiska omständigheter. Ett möte med informanten och intervjuaren i samma rum kunde ha 

lett till en mer intim intervju där det blir enklare att komma åt känslig information. Intervjuerna 

tog omkring 30-40 minuter vardera. 
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Inledningsvis i intervjuerna gavs en genomgång av de etiska forskningsprinciperna och studiens 

syfte. Därefter påbörjades intervjuerna som spelades in med hjälp av inspelningsprogram på 

dator och mobil som en säkerhetsåtgärd. Under bilaga 1, finns den intervjuguide som användes 

för samtliga samtal. Enbart den första punkten, bakgrundsfrågor, och den sista, avslut, kom i 

samma ordning. Annars utspelades intervjuerna olika där punkterna togs upp i det passande 

sammanhanget. Även andra följdfrågor uppstod i intervjuerna. Punkterna hade som syfte att 

täcka de kopplingar som finns inom det begripliga föräldraskapet samt den icke-bärande 

mammans resa av att bli och vara mamma i Sverige.  

 

5.4.4 Transkriberingsprocess & kodning 

Efter intervjuerna så transkriberade jag dem. Enligt Kvale (2007) är det centralt att intervjun 

transkriberas ordagrant, för annars kan intervjun förlora sin essens, då transkribering innebär 

att forskaren transformerar ett samtal till textform. Därför har icke-lingvistiska delar av 

samtalen, såsom skratt, pauser och tonläge noterats i transkriberingen för att de är väsentliga 

för analysen. 

 

I denna studien nyttjas ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, därför var det av intresse att förstå 

hur informanterna konstruerar och dekonstruerar ord som i sin tur skapar deras omvärld. Vidare, 

finns det otaligt många metoder för att koda transkriberingar men denna studien har utgått från 

vad Kvale kallar ”interview analysis as theoretical reading” (Kvale 2007:117f). Syftet är att 

undvika att mina personliga tolkningar skall påverka informanternas upplevelser, således har 

intervjumaterialet lästs igenom och reflekterats över flera gånger utifrån dess egen kontext. 

Intervjuerna har följaktligen fått talat för sig själv (a.a.:117–119). 

 

6. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultatet och analysen sammanlöpande, det innebär att resultatet 

presenteras först i varje avsnitt därefter kommer analysen. Resultatet och analysen är uppdelade 

i en liknade process som mina informanter har genomgått för att kunna bli mammor till deras 

nuvarande situation. Först får vi följa med i deras skapande av deras familj och hur den ser ut, 

följt av den rättsliga processen att fastställas som juridisk förälder. Därefter ligger fokus på 

deras upplevelse av att vara föräldrar, således bemötanden med människor och statliga 

institutioner. 
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6.1 Första steget mot moderskapet 
 

6.1.1 Möjligheter till assisterad befruktning 

Familjebildningsprocessen för mina informanter har sett olika ut på grund av varierande 

orsaker. Två av familjerna, Fridas och Emmys, gjorde insemination samt IVF i Danmark för att 

skaffa barn, medan Hannas fru gjorde insemination i Sverige via landstinget. När Emmy och 

hennes fru skulle påbörja processen tog de först kontakt med det närliggande landstinget och 

bemötandet med institutionen skulle kunnat börja bättre: 

 

Jag fick prata med koordinatorn som var väldigt stressad å direkt sa, hen hänvisade oss till en 

privat klinik. För de hade så mycket och då sa jag att det går inte för oss. För att vi är två kvinnor 

och hon ba aha [fnös], ja men det är minst ett år väntetid för att eh för att komma att få komma 

på intervju sen är det minst ett år väntetid. Och då kände vi att vi ville inte vänta […]. Då blev 

det Danmark. (Emmy Informant 2019) 

 

Hanna och hennes fru gjorde den assisterade befruktningen i Sverige, genom att kontakta 

landstinget i deras ort. Anledningen till detta var följande: 

 

Vi valde att göra det i Sverige då jag skulle vara juridisk förälder från start och inte behöva gå 

igenom en adoptionsprocess efter att barnet födds. Om det skulle hända något under 

förlossningen ville vi att jag skulle vara juridisk förälder. Vi ville även att våra barn skulle ha 

rättighet till att kunna kolla upp vem deras donator är då de fyllt 18 år. Den information vi fått 

var att det inte alltid var möjligt i Danmark att få den informationen men att det i Sverige är lag 

på att donatorn måste vara ”öppen”. (Hanna Informant 2019) 

 

För Frida och hennes fru var tid och krav de faktorer som påverkade deras möjligheter till att 

bli mammor: 

 

Hon [hennes fru] gick ner flera kilo innan vi blev gravid då. Men hon hade egentligen inte gått 

ner tillräckligt för att få göra en insemination i Sverige. Det var väl ändå en av de största 

anledningarna sen så var det väl också lite det att vi hade säkert kunnat vänta ett halvår till så 

hade hon säkert gått ner det. Men då kände vi också att vi vill inte vänta längre så att väntetiden 

hade vi, hade det varit en om övervikten inte hade varit en faktor så hade vi nog åkt till Danmark 

i alla fall. (Frida Informant 2019) 

 

Utifrån deras utsagor finns det tre faktorer som påverkar möjligheterna och omöjligheterna att 

få tillgång till assisterad befruktning och vilja göra det i Sverige; det är tiden, grundkraven som 
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finns och den juridiska aspekten. Det blir följaktligen varje familjs uppgift att reda ut vilka 

faktorer som är viktigast för dem utifrån deras egna förutsättningar. Samtidigt finns det även 

flera andra faktorer som kan spela roll när paren väljer hur de skall gå tillväga. 

 

I det här fallet var tiden en betydelsefull faktor för både Frida och Emmy, och därför valde de 

att göra den assisterade befruktningen i Danmark. Däremot är den assisterade befruktningen i 

Sverige statligt finansierade om de uppfyller de grundkrav som finns (jmf. Skåne 

Universitetssjukhus2 och Karolinska Universitetssjukhuset 2019a, b). Samtidigt kan köerna i 

Sverige variera beroende på vilket landsting paret söker sig till, exempelvis kan en få vänta 

cirka 4 år i Göteborg för spermiedonation efter utredning och i Stockholm är det cirka 9–11 

månader (SVT Nyheter 2019a, b), vilket Emmys kontakt med kliniken påpekade. Det gör att 

processen för att få skaffa barn kan ta ett par år. I Danmark via privat klinik, till exempel 

kliniken Stork, så är köerna mycket kortare dock kostar det mer pengar vilket inte alla har 

ekonomisk möjlighet till att betala (Vivaneo 20193). Det innebär att paret måste ha den 

ekonomiska möjligheten till att kunna få tillgodose assisterad befruktning i Danmark. Vidare, 

kan ekonomiska möjligheter vara en faktor, då människor i en lägre samhällsklass kan drabbas 

i deras försök att kompensera för livets ofullkomlighet (Dagens nyheter 2011; Vivaneo 2019).  

För Hanna, vars fru gjorde inseminationen via svenskt landsting, så kändes det viktigt att de 

båda skulle vara juridiska föräldrar från början samt att de inte skulle behöva genomgå den 

långdragna adoptionsprocessen, vilket inte blev möjligt för ens 2005 (Röstlund 2019). Vikten 

av den juridiska statusen handlar om att det kan finnas risker med förlossning, och vad hade 

hänt om det gick snett. Hanna poängterade också vikten av att barnet skall ha rätt till sitt 

ursprung (SFS 2006:351) men att det inte alltid är möjligt i Danmark. I de båda andra 

informanternas fall fick de välja om de ville ha en anonym eller öppen donation, och att detta 

inte var några krångligheter. Det kan tänkas att det skiljer sig från klinik till klinik. 

 

Den sista faktorn, uppfyllanden av krav, kan påverka de flesta paren. I Fridas fall handlade det 

om att hennes fru hade för högt BMI men i andra fall kan det vara alltifrån att de inte levt i 

samboskap tillräckligt länge till att någon i paret är antingen för ung (måste vara minst 25 år) 

eller för gammal (40 år för bärande och 56 år för partnern) (Karolinska Universitetssjukhuset 

                                                
2 https://vardgivare.skane.se/SysSiteAssets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/assisterad-

befruktning---regional-riktlinje-2019-01-31.pdf 

 
3 Priset kan variera beroende på vilken behandling: https://www.vivaneo.dk/en/fertility-treatment/ 

https://vardgivare.skane.se/SysSiteAssets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/assisterad-befruktning---regional-riktlinje-2019-01-31.pdf
https://vardgivare.skane.se/SysSiteAssets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/assisterad-befruktning---regional-riktlinje-2019-01-31.pdf
https://www.vivaneo.dk/en/fertility-treatment/
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2019a, b). Kraven har sålunda en inverkan på paret, vilket gör att de antingen får vända sig till 

en privat klinik eller om möjligheten finns vänta tills kraven är uppfyllda. Dessutom om de 

redan har ett gemensamt barn får de själva finansiera den assisterande befruktning på 

landstinget (ibid.).  

 

Det lesbiska föräldraskapet står direkt i en vägkorsning, där olika val hela tiden måste göras för 

att kunna möjliggöra dess skapande. De olika valen har därefter en effekt i de nästkommande 

stegen, till exempel om en närståendeadoption måste göras eller ej. De ekonomiska, juridiska, 

tidsmässiga och sociala förutsättningarna är centrala faktorer som ger upphov till deras 

föräldraskap. 

 

6.1.2 Val av donator 

Beroende på var den assisterade befruktning sker kan det finnas olika val för vilken donator det 

lesbiska paret kan välja mellan. Informanterna ger uttryck för att det inte spelar någon roll för 

dem om barnet ser ut som de själva, och gör knappt några val. I Danmark fanns det flertal val 

men Frida gjorde inga val för att öka sina chanser att få barn: 

 

Hon (frun) är ju ganska mörk, bruna, ögon och brunt hår. Det är liksom lite svårt att matcha, 

alltså det känns liksom som ingen mening att matcha någon som ser ut som mig med någon som 

är mörkare. Liksom vi tar någon med blåa ögon, bara för jag har blåa ögon. Nej men vi fattar 

att han kommer få, eller barnet kommer få bruna ögon för hon har jättestora bruna mörka ögon. 

Detta har mest kommit fram nu i efterhand när människor har frågat oss. Vi bestämde oss, eller 

vi gör inga val. […]. Börjar en välja bort en massa saker, dvs vi vill ha en som är 1,85m lång 

eller en som är. En som har gröna ögon då kanske någon som har ganska bra spermieproduktion 

eller så väljs bort. Så vi gjorde inga val alls. (Frida Informant 2019) 

 

I Emmys fall handlade det om att oavsett om de väljer en donator med specifika kriterier så 

kommer barnet ändå inte se ut som henne själv: 

 

Jag kände att jag har ingen illusion om att hen eller att någon av dem skulle bli lik mig till 

utseendet. Alltså vi båda är liksom födda i Sverige, vi är vita. Ehm så att, och vi visste att 

donatorerna är nordeuropéer eller vad det nu stod på kliniken. Så vi gjorde inga val. Alls. Man 

kunde kryssa i med hårfärg, ögonfärg etc., men vi gjorde inget val alls. (Emmy Informant 2019)  

 

I Sverige är dock valen av donator ganska begränsade. Hanna och hennes fru gjorde dock ett 

val men inte för att efterlikna Hanna: 
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Gällande att välja donator så hade vi inte jättemycket till val. De val som fanns var i princip att 

välja ögonfärg. VI ansåg att det inte spelade någon roll om donatorn hade samma färg på ögonen 

som jag. För mig har det aldrig känts viktigt att barnen ska vara lik mig till utseendet. Vi önskade 

en donator med mörka ögon för att förstärka de drag som min fru har istället för att försöka 

efterlikna mina drag. (Hanna Informant 2019)  

 

Däremot resonerade samtliga informanter att det skulle kunna vara kul för barnen om de hade 

en genetisk koppling med sina syskon, och därför valt, om möjligheten funnits, samma donator. 

 

Eftersom vi har valt en helt anonym donator så tänkte vi lite om får ett barn som tycker det är 

väldigt viktigt med ehm biologiska band, det är ingen av oss som tycker det, ehm men om något 

av barnen tycker det så är de trots allt biologiska helsyskon. (Emmy Informant 2019) 

 

Vi har samma donator till barnen. Det fanns möjlighet att få samma donator så vi valde det. 

Hade det inte funnits hade vi inte haft problem med att ha en annan donator. Det känns dock kul 

att barnen är biologiska helsyskon. (Hanna Informant 2019) 

 

[…] Vi valde bort det [spara spermier från samma donator] MEN däremot när vi ändå började 

prata om att vi ville ha ett till barn så sa vi att vi kan kolla upp om det finns kvar. […] men då 

fanns inte det kvar och det spelade ändå ingen roll. (Frida Informant 2019) 

 

Utifrån ovanstående kan en tolka det som att den biologiska och genetiska kopplingen mellan 

mamman och barnet inte har någon betydelsen för de själva som mammor. Däremot kan det 

fortfarande finnas en asymmetrisk relation på grund av den genetiska och biologiska 

kopplingen som bara den ena av dem har till barnet, alltså den bärande mamman, det i sin tur 

kan vara en konsekvens av heteronormen. Eftersom enligt det begripliga föräldraskapet skall 

de föräldrar som definierar sig som kvinnor ha en genetisk-biologisk-rättslig-social koppling 

till barnet, för att deras föräldraskap skall bli begripligt. Det begripliga föräldraskapet är 

normativt reglerat och det lesbiska föräldraskapets ”naturliga väg” till föräldraskapet innebär 

oftast en statlig medverkan och/eller med hjälp av tekniska medel. De icke-bärande mammorna, 

i denna studien, kan bara uppnå två kopplingar – socialt och rättsligt, medan den som burit 

barnet i deras relation uppnår alla kopplingarna till barnet. Därför ifrågasätts heller inte deras 

föräldraskap i samma utsträckning eftersom den bärande mammans föräldraskap är begripligt. 

Hur denna obegriplighet tas i uttryck och hanteras kommer diskuteras mer ingående i de 

nästkommande avsnitten.  
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Informanten Emmy förklarade det som en vanlig uppfattning att barnet skall likna föräldrarna 

men att detta enligt henne är bara en illusion, vilket också överensstämde vad mina andra 

informanter berättade. Barnet kommer inte få ens drag, utan valen handlar mer om längd, 

hårfärg och ögonfärg etc. och inte att donatorn skall ha liknande käkben till exempel. Dessutom 

hade Emmys fru svårt att bli gravid med deras första barn och då användes olika donatorer varje 

gång. Det har lett till att de sociala och rättsliga kopplingarna har varit de komponenter som 

behövts för att skapa det lesbiska föräldraskapet. Både utifrån deras egen kontext och 

samhällets ögon.  

 

Vidare, nämndes det i samtliga samtal med mina informanter att den biologiska och genetiska 

kopplingen mellan barnen, om de väljer att skaffa fler det vill säga, är eftersträvansvärt ändock 

inte ett måste eller viktigt när de skaffar barn. Resonemanget bottnar i att det skulle kunna vara 

kul för barnen att känna den formen av ”tillhörighet” och ”likhet” mellan sig själv och sitt/sina 

syskon men som inte behövs för mammorna själva. Kanske kan det handla om att barnen skall 

ha en symmetrisk relation till varandra och deras mammor, vilket i sin tur upprätthåller ett 

normativt förhållningssätt till föräldraskapet. 

 

6.1.3 Jag är mamma – inte mami eller morsan 

Alla mina informanter kallade sig och blev kallad för mamma av andra, och detta verkade vara 

viktigt för att betona deras roll som mammor och styrka deras moderskap. Anledningen till 

detta är för att det legitima föräldraskapet för kvinnor är kopplat till diskursen mamma och 

moderskapet.  

 

Vi är mamma och mamma. Och ehm ingen av oss ville kompromissa med att vara någonting 

annat. Ehm för att vi visste att i samhällets ögon så skulle det bli svårt att bli tagen på lika stort 

allvar i sin föräldraroll, som exempelvis en skulle bli kallad mami. (Emmy Informant 2019, min 

kursivering) 

 

Även Hanna och Frida poängterar deras roll som mamma, och att den är likställd med den 

bärande mammans roll. 

 

Vi säger mamma eller våran son, vi har sagt mamma från början och våran son säger mamma 

till oss båda. (Frida Informant 2019) 

 

Vi är två mammor med två barn. […]. Jag anser själv att jag har en roll som mamma lika mycket 

som min fru har den rollen. (Hanna Informant 2019) 
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Däremot har det funnits tillfällen där deras moderskap har förbisetts av andra, vilket kan spegla 

den heteronormativitet som påverkar deras moderskap.  

 

[…]4 Jo, det har varit skillnad ett par gånger. Ehm när hen föddes skulle [min fru] gå på sån där 

föräldragrupp på BVC. Och, ehm, då var jag ledig den första gången som det var och då följde 

jag med. Åh, då ehm, då lät BVC-sköterskan alla fick då presentera sig utan mig. Hon hoppade 

över mig. Ehm och det var så tydligt, och hon var så väldigt så hon var väldigt väldigt 

heteronormativ i sitt språk. Åh, jag var ganska ledsen när vi gick därifrån. Jag kände mig 

exkluderad och det var heller inte. Och jag var heller inte tillräckligt stark att kunna säga, ehm, 

säga ifrån. Att ”hallå, du hoppade över mig” eller något, utan jag blev ganska ställd. Ehm. Så 

att ja, nej, ehm, hon var väldigt så. Hm, pappan ska städa och mamman ska amma. Det var typ 

hennes budord. Typ så. Min fru ammade ju så vi prickade in ett rätt. I alla fall [båda skrattar]. 

Nej, ja hon. Vi försökte ha ganska lite kontakt med henne, just den BVC-sköterskan. (Emmy 

Informant 2019) 

 

Den här upplevelsen som hände Emmy precis i början av hennes navigerande av moderskapet, 

är intressant då BVC-sköterskan kan antas ha ansett att Emmys moderskap inte var legitimt 

eftersom det inte följde kedjan av det begripliga föräldraskapet. I det här stadiet var hennes 

moderskap enbart socialt då den närståendeadoptionen inte hade gått igenom ännu. Det innebär 

att föräldraskapskedjan är bruten på grund av flera bristande kopplingar till barnet (Tinnerholm 

Ljungberg 2015). Det lesbiska föräldraskapet skiljer sig direkt ifrån det begripliga 

föräldraskapet, eftersom den icke-bärande mammans kedja alltid är bruten. Hon bryter mot den 

genetiska och biologiska kopplingen men kan erfordra den rättsliga och sociala kopplingen till 

barnet.  

 

Det handlar inte enbart om deras egen syn om huruvida de är mammor eller ej, utan det är andra 

människor som kategoriserar dem utifrån deras egna uppfattningar om vem en mamma är.  Det 

kan innebära att andra synonymer till ordet mamma också resulterar i ett reducerande av 

mammarollens innebörd och legitimitet. Därför kan begreppet mamma fungera som en skyddad 

titel för att påvisa sitt moderskap, som begripligt och legitimt. 

  

                                                
4 Emmy fick frågan om hon upplevt någon skillnad mellan hennes och sin frus bemötande som mammor. I 

början var hon tveksam men sedan kom hon ihåg denna tidigare upplevelse. 
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6.2 Det rättsliga hindret 

Emmy och Frida behövde göra en närståendeadoption för att kunna fastställas som juridiska 

föräldrar medan Hanna inte behövde det, utan skrev på ett papper innan barnets födsel för att 

bekräfta sitt föräldraskap. Anledningen till detta är för att hennes fru gjorde inseminationen via 

ett svenskt landsting. Den närståendeadoptionsprocessen för Emmy tog 6-8 månader för båda 

barnen, även om det inte fanns någon oro att hon inte skulle fastställas som juridisk förälder så 

handlade processen mer om att den i sig kändes kränkande. Hon beskrev de olika momenten 

som uppkom under hennes process av att göra assisterad befruktning utomlands som sådan: 

 

Det här med att lägga ner faderskapsutredning5, var aldrig något problem. Ehm då, vi åkte till 

socialtjänstkontoret och visa upp papperna och sånt. Sen så, det var inte speciellt mycket frågor 

då utan de tog kopior på papperna. Sen så skulle det ta beslut i nämnden och det tar ju alltid lång 

tid därför att då ska nämnden ha papperna två veckor innan sitt nästa möte. […] de möte en 

gång i månaden, och har man otur då så har man precis missat [det]. Då kan det vara 6 veckor 

tills att det kan tas upp liksom. Så det har varit ganska långvarigt av den anledningen. Sen så 

själva adoptionsprocessen har vi också fått komma till familjerätten på socialen och ehm ja men 

en kort intervju. Kanske en halvtimme eller något sånt där. Vi har fått suttit tillsammans hela 

tiden så det har inte varit några enskilda intervjuer. Första, nu ska vi se här, jo första gången då 

var det också ett hembesök. Och då, det kändes som hon som kom hem till oss, det kändes som 

hon kanske tyckte det var lite pinsamt. Måste jag säga [båda skrattar till lite]. Hon ba ja, jag 

måste ju göra det här typ. Det kändes kanske som hon inte tyckte detta var relevant eller rimligt 

men ah andra gången var det lite mer frågor och vad ska man säga. […]. Eh ingen av tillfällena 

har någon varit otrevlig eller ifrågasättande eller något sånt men det är trots allt en kränkande 

behandling, att någon ska komma och göra en bedömning om huruvida jag kan vara mamma till 

de här barnen när jag redan är mamma. Så att eh även fast om de inte har betett sig illa på något 

sätt så är ändå själva [processen]. Att en ska behöva genomgå det är kränkande, det är liksom 

inget jag har uppskattat. Och ja ta tagit ganska lång tid. (Emmy Informant 2019, min 

kursivering) 

 

Frida upplevde sin process som tursam men att det ändå fanns en viss oro: 

 

Vi hade nog ganska tur, för att jag blev hans vårdnadshavare när han var knappt fyra månader. 

Så det gick ganska fort men jag är inte en sån person som oroar mig så mycket men utan mer 

såhär ja men det löser sig och det ordnar sig. […] Men det är klart att det var lite så jobbigt men 

                                                
5 När ett barn föds, vars föräldrar är i en samkönad relation, har socialnämnden i den aktuella kommunen en 

skyldighet enligt lag att fastställa föräldraskapet, oavsett om paret är gifta eller ej. Detta måste göras om den 

assisterade befruktningen skett vid en klinik som inte är godkänd av staten, heminsemination och/eller har haft 

en anonym donator. I sådana fall görs en faderskapsutredning som läggs ner och den andra föräldern ansöker om 

närståendeadoption för att bli juridisk förälder (Malmö Stad 2019).   
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jag var nog aldrig nervös över att hon skulle ta han och dra, och inte få vara med han eller så. 

Det var nog mer tänk om de säger nej. Tänk om dem såhär nej det här ska vi utreda ordentligt 

och så kanske de tycker du är inte lämplig. Förstår du? Det går så mycket tankar i hjärnan. […] 

en har ju inga rättigheter eller skyldigheter heller. Och vad händer om, om det skulle hända 

henne någonting till exempel om hon skulle skadas eller dö. (Frida Informant 2019) 

 

Det här ramverket har påverkat mina informanter olika eftersom den rättsliga process att 

fastställas som juridiska föräldrar skiljer sig åt beroende på hur och var den assisterade 

befruktning ägt rum. För Emmy och Frida som gjorde den assisterad befruktning i Danmark så 

har en närståendeadoption behövts göras då barnen har blivit till under den förra lagen (SFS 

2005:434). Processen är oftast ganska långdragen på grund av att en behöver ha kontakt med 

flertal statliga institutioner vilket innebär administrativa förhandlingar och arbete som leder till 

dröjsmålet. Det är en process som inte har sett likadan ut för samkönade och olikkönade par 

enligt RFSL, då det kan skilja sig flera månader på grund av att olikkönade par inte behöver 

genomgå alla dessa statliga institutioner (RFSL Göteborg 2018).  

 

Vidare, är inte Emmy ensam om att uppleva denna process som kränkande. Malmquist (2015b) 

har i sin studie intervjuat 96 svenska icke-bärande mammor som har genomgått en 

närståendeadoption. Vissa anser att bemötandet med de statliga institutionerna vid 

närståendeadoption har varierat mellan att de varit kompetenta och trevliga till oprofessionella 

som ställer irrelevanta och kränkande frågor. I det här fallet hade flera föräldrar fått frågan, då 

efter de sagt åt den icke-bärande mamman att gå ut ur rummet en stund, om de verkligen inte 

hade haft sex med en man. Detta för att ”säkerhetsställa” att barnet hade blivit till på en klinik 

eller via heminsemination (Malmquist 2015b:366). 

 

Genom den rättsliga processen kan det antas att det lesbiska föräldraskapet blir politiserat, där 

staten har en inverkan på hur deras process skall se ut. Emmy och Frida pratar om tur och otur 

när de skall genomgå den närståendeadoptionen och hur staten har deras ”öde” i händerna. Det 

här belyser vikten av hur betydelsefullt det är att ha en juridisk koppling till barnet utifrån det 

begripliga föräldraskapet eftersom det ger föräldern rättigheter och skyldigheter till barnet som 

den antas ha. Hanna beskrev det själv som en av den viktigaste faktorn när hennes familj 

skapades. 
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6.3 Kommer inte vänta på att bli kränkt 

6.3.1 Bemötanden med vårdinrättningar & förskola 

Inledningsvis beskrevs Emmys första tillfälle på föräldragruppen som exkluderande på BVC, 

då hennes roll som mamma blev förbisett av personen som höll gruppen. Bemötanden med 

vårdens olika inrättningar både före och efter graviditeten har ibland, som Emmys 

föräldragrupp, utgått från ett heteronormativt perspektiv. Något samtliga informanter har 

upplevt på olika sätt. För Hanna innebar det olika former av bemötanden som var 

heteronormativa: 

 

Då vi väntade vårt första barn och skulle skriva in oss på mödravårdscentralen så var deras 

datasystem väldigt förlegat då det stod ”mamma” och ”pappa” där de skulle skriva in våra namn. 

Barnmorskan skämdes jättemycket och bad om ursäkt, dock inte hennes fel och vi var 

supernöjda med henne! En annan gång när jag skulle fylla i en blankett på jobbet om att ta ut 

föräldraledighet så stod det på blanketten ”pappadagar”. En annan gång när vi var på 

vårdcentralen med vårt barn refererade läkaren ständigt till ”pappan” när hon ville fråga något 

om donatorn. Trots att vi rättade henne och sa ”du menar donatorn?” så fortsatte hon att säga 

pappan. På mödravårdscentralen när vi väntade vårt andra barn kände jag mig alltid inkluderad. 

Den vårdcentralen är HBTQ-certifierad vilket märks och vilket är väldigt roligt också! (Hanna 

Informant 2019) 

 

Frida däremot kände sig sällan ifrågasatt utan att det kändes mer som ett utanförskap att vara 

den som inte burit barnet. 

 

I mödravården kände jag mig mer utanför. Liksom ehm. En kände sig inte riktig som en förälder 

och så, man kände sig utanför helt enkelt. Även vid förlossning och lite efter. Men jag tror att 

biologiska pappor också känner mycket så. Så jag tror inte det bara har att göra med att en är 

samkönad men sen kan det också vara det. […]. Jag ser inte oss som annorlunda på något vis. 

Ingen av oss. Jag tycker inte vi är annorlunda och jag kan inte gå omkring och bara vänta på att 

någon ska kränka mig eller oss heller. […]. Jag skulle nog bli, jag vet inte. Jag hade nog blivit 

ganska arg. Jag går inte runt och väntar eller förväntar mig det. Eller ska behöva förvänta sig 

det. […]. Jag kanske har haft tur som inte har mött så mycket fördomar. (Frida Informant 2019) 

 

Emmy som har lite äldre barn, har även haft en del kontakt med förskolor. I vissa fall har det 

gått bra och i andra har det gått sämre: 

 

Vi har gjort klart och tydligt från början att vi båda kallas för mamma och där har det faktiskt 

varit några problem. Även om det inte har varit, vi bor inte där det är vanligt liksom. Det är 
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ganska heteronormativt speciellt där vi bor nu. […]. På [en av barnens] förskola kämpade vi 

ganska mycket för normkritiska förslag. Ehm med hjälp av ett genusperspektiv, det var viktigt 

för oss men de hade nog själva uppfattningen om att de själva var ehm att de jobbade med genus 

men de gjorde de inte. Ehm vi pratade liksom inte samma språk kring vad det innebar. För dem 

handlade liksom om att man fick lov att ha klänning ifall en var pojke. Då tyckte dem att de typ 

hade gjort tillräckligt. Vi gav tillslut upp så småningom men förskolan hade ändå andra fina 

kvaliteter. Men på den här förskolan [i deras nuvarande ort] så jag gick runt i det här området 

när vi hade flyttat och ehm jag fick ändå rätt svar från en förskola. Ehm det fanns ändå en tanke 

om genus och så. När hen [deras yngsta barn] skulle börja eller ja redan innan på avdelningen 

bredvid som så ehm som också var en småbarnsavdelning så hängde det ju bilder på tecknade 

familjer med, alla såg olika ut. De var blandade hudfärger, det var familjer med pappor, med 

både två mammor och två pappor och ehm så de hade redan ehm tänkt till på förskolan. När hen 

väl började satt de redan likadana bilder på henoms avdelning. […]. Det kändes som de hade 

tänkt till innan vi kom dit, vilket var skönt. 

 

De olika bemötanden informanterna har upplevt har bestått av både ifrågasättanden och 

nyfikenheter men också förståelse och respekt. En liknande uppdelning av upplevelser fann 

även Malmquist (2015a, b) och Ryan-Flood (2009). Varje person har en viss situerad position 

som influerar dennes sätt att resonera och agera på (Haraway 1988), vilket kan påverka de olika 

bemötanden mammorna möter. I samband med att vårdinrättningar blir HBTQ-certifierade kan 

även personalen agera på ett mer öppet och professionellt sätt, något som Hanna och hennes fru 

märkte när de var på en vårdinrättning som var certifierad. Samtidigt skall förskolan, enligt 

skolverket, genomsyras av ett normkritiskt perspektiv, där normkritisk pedagogik och 

intersektionalitet är verktyg för att kunna uppnå en skola för alla (Åkesson 2006), vilket Emmy 

kände med den andra förskolan. Genom att statliga institutioner blir mer inkluderande så kan 

den icke-bärande mammans moderskap också valideras, av samhällets ögon. De själva känner 

sig som mammor men det kan vara skönt att slippa bli ifrågasatt och bemöta fördomar och 

diskriminering av andra. 

 

Informanternas föräldraskap är likvärdigt med andras, och skall egentligen inte behövas 

valideras av andra utan bör bara få vara ifred men nu ser inte världen alltid ut så. Utan det 

normativa föräldraskapet, det begripliga föräldraskapet, blir överordnat de icke normativa 

föräldraskapen, till exempel lesbiskt föräldraskap. Det i sin tur resulterar i att exempelvis den 

icke-bärande mamman blir obegriplig och måste hanteras för att hennes föräldraskap skall bli 

legitimt. Det är även genom denna obegriplighet dessa negativa bemötanden kan uppstå som 

informanterna ger uttryck för. 
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Samtliga informanter anser inte att de är annorlunda utan att de kan påverkas av saker som 

heteronormen som andra familjer och föräldrar gör. Däremot de som inte följer normen verkar 

vara mer medvetna om att dessa strukturer finns och kan ha en inverkan på människors liv. Om 

en inte är medveten om dessa strukturers påverkan kan det tänkas att personerna kan ställa 

klumpiga frågor eller har fördomar om dem som inte följer normen på grund av till exempel 

okunskap. Heteronormen genomsyrar vårt samhälle och sprider sina strukturer genom 

barnprogram, diskurser om familjen i [för]skolan, böcker och filmer (Ambjörnsson 2006) så 

finns den där, som Frida beskrevs det som ”[den] jävla kärnfamiljen med en mamma och pappa 

och en dotter och son liksom”. Det är inte att de själva alltid påverkas av det utan de som följer 

kärnfamiljsstrukturen blir påverkade och det kan förändra deras syn på mina informanters 

familjer.  

 

6.3.2 Krav på folkbildning? 

Majoriteten av informanterna gav uttryck för att de behöver folkbilda andra i deras ”avvikande” 

av den normativa familjebildningen. Däremot hur detta uppfattades av informanterna skiljdes 

åt. För Emmy kunde det ibland upplevas som integritetskränkande och en svår situation att 

hantera: 

 

Jag tycker inte det var så mycket ifrågasättande bland dem som är nära oss. Men däremot när 

en träffar på folk som är, som kanske är nytt folk som man egentligen inte alls känner eller som 

ehm att dem tar sig ofta friheten till att fråga så ganska privata frågor kring våran familjebildning 

på ett sätt som vi. Som jag kan tycka är svårt att hantera att ehm att det är inte alltid man orkar 

vara folkbildare liksom. Och berätta hur det går till. Ehm. Att jag inte har någon lust att berätta 

ehm till folk hur mycket det har kostat till exempel. Det tycker jag inte folk har med att göra 

men det är ganska svårt att ehm säga det på ett fint sätt. Eller ja, ibland känner jag att jag 

egentligen går över mina egna gränser på vad jag skulle vilja berätta men jag gör det för en. Jag 

gör det i alla fall. (Emmy Informant 2019) 

 

Frida resonerade på liknande sätt och menade att vissa har det enklare att förstå än andra: 

 

Det är ingen direkt som har ifrågasatt oss. […]. Även om någon ehm kände något skulle de nog 

inte våga säga något. Vi båda är lite, vi skiter väl vad ni tycker, lite så faktiskt. Idiotiska frågor 

bryr vi oss egentligen inte om. Ehm så jag vet inte om det är en anledning varför ingen har sagt 

något men. […]. Om en anser att ett barn behöver en mamma och en pappa eller en manlig 

förebild så är en särskilt vettig tycker vi, och då vill en inte ha det i sitt liv. Men sen måste man 

ju jobba med folk och så där. (Frida Informant 2019) 
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Hannas tankar skilde sig dock åt lite, och hon upplevde det hela mer som en positiv upplevelse 

att lära andra: 

 

Det som kommit med att vi valde att skaffa familj var många frågor kring hur det går till. Det 

är inte något som jag ser som negativt utan det har känts givande att få upplysa många runt om 

kring hur det fungerar att skaffa barn som ett samkönat par. (Hanna Informant 2019) 

 

Vissa kanske upplever detta likt Hanna eller som Emmy och Frida, oavsett sätts dessa personer 

i en situation där de behöver folkbilda andra i icke-normativa familjebildningar. Det kan 

upplevas som en knivig situation som innebär att de blir ”samhällets folkbildare” för denna 

grupp – deras privatliv skall skyltas med för omvärlden istället för att samhället själva lär ut sin 

befolkning ett mer normkritiskt perspektiv på familjebildning. Audre Lorde (2007) menar att: 

 

Lesbians and gay men are expected to educate the heterosexual world. The oppressors maintain 

their position and evade responsibility for their own actions. There is a constant drain of energy 

which might be better used in redefining and constructing the future. (Lorde 2007:115) 

 

Detta i sin tur korrelerar med Emmys och Fridas upplevelse av att en behöver folkbilda andra i 

ämnet. Frida uttryckte också att hon undviker att ha sådana människor i sitt liv, som ifrågasätter 

eller är oförstående även fast hon försökt att förklara situationen. Vidare, kan det här problemet 

utvidgas, då det inte enbart handlar om kvinnor i samkönade relationer som är föräldrar utan 

om alla de som ”avviker” från normen. Genom den intersektionella linsen kan en se andra 

kategorier som påverkas av dessa strukturer, för även adopterade, rasifierade, religiösa, 

transpersoner och människor med funktionsvariationer etc. blir också exkluderade från dessa 

medium och diskussioner samt antas folkbilda andra i deras upplevelser och förtryck (Crenshaw 

1989; Lorde 2007). Det är således flera grupper som inte får någon plats i samhället även fast 

de inte är speciellt ovanliga. En orsak till detta är för att normativa strukturer, såsom det 

begripliga föräldraskapet, upprätthåller en konstellation av föräldraskap och de andra förblir 

obegripliga som skall hanteras av statliga institutioner.  

 

7. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka och förstå den icke-bärande mammans upplevelser 

av att bli och vara mamma i Sverige. Den första frågeställningen syftade till att beskriva den 

icke-bärande mammans föräldraskap utifrån ett normativt föräldraskap – det begripliga 
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föräldraskapet. Processen för att bli föräldrar för mina informanter och många andra i liknande 

situationer har inte följt kärnfamiljsidealet (DiLapi 1989), enligt det begripliga föräldraskapet 

blir deras föräldraskap obegripligt (Tinnerholm Ljungberg 2015) för att de har behövt tagit 

andra vägar för att kunna bli föräldrar, även fast målet har varit detsamma. 

 

Crenshaw (2016) menar att om det inte finns något hon kallar ”frames” så kan inte vissa saker 

problematiseras eftersom problemet ”inte existerar”. Det innebär att det behövs ett ramverk för 

att kunna se och förstå strukturella problem i samhället, och på så sätt kunna hjälpa de som 

drabbas av strukturerna (ibid.). Utifrån det som har redogjorts i denna studie och de senaste 

lagförändringarna som har gjorts (Prop. 2017/2018:155) så kan vi se en utveckling som är mer 

inkluderande och införstående i att det finns alla möjliga variationer av familjekonstellationer. 

Samtidigt finns det kulturella och sociala problem såväl som strukturella och ekonomiska som 

fortfarande påverkar de som inte överensstämmer med normen. Med hjälp av att till exempel 

fler studier görs om ämnet och att deras problem formuleras kan frames uppstå, vilket leder till 

att både staten och samhället kan reglera strukturerna som upprätthåller deras systematiska 

missgynnsamhet i samhället. 

 

En debattör under en paneldiskussion om lesbiska relationer, maskulinitet/femininet och 

föräldraskap i årets Pride vecka i Amsterdam, sa: “There are different ways of becoming a 

mother, you are a mother when you feel like a mother, and you are not less of a mom because 

you did not give birth to a child6.” Citatet understryker de resonemang som har förts av mina 

informanter, och betonar att det finns flera vägar till moderskapet och oavsett vilken väg en 

väljer att ta så bör det inte påverka moderskapets värde eller legitimitet. Både citatet och 

informanternas tankar följer således ett socialkonstruktivistiskt resonemang där innebörden för 

begreppet mamma skapas i dess sociala kontext och dessa kvinnor blir mammor i samma stund 

som barnet föds oavsett om de burit det eller ej, alltid mammor. 

 

Vidare, reproducerar och producerar det lesbiska föräldraskapet en annan väg till föräldraskapet 

som motstrider det begripliga föräldraskapet. Genom att kontinuerligt ifrågasätta den 

normativa familjebildningen så kan andra familjekonstellationer skapas. Det kan leda till en 

familjebildning som inte är statisk utan är föränderlig och följer kontinuerligt samhällets 

utveckling. Samtidigt får en inte glömma bort att det lesbiska föräldraskapet inte heller är en 

                                                
6 Jennifer Muntslag (2019) hette debattören som deltog under panelsamtalet. 
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enformig struktur utan genomsyras av olika identitetskategorier som möjliggör det lesbiska 

föräldraskapet på olika sätt. Hinder kan fortfarande uppstå men kanske inte på de sätt som har 

redogjorts i denna studie utan beroende på var vårt samhälle är på väg någonstans kan deras 

föräldraskap möta olika former av problematik. 

 

Studiens andra frågeställning undersökte hur lagar, heteronormativitet och statliga institutioner 

kan ha en inverkan på det lesbiska föräldraskapet och den icke-bärande mamman. 

Heteronormen verkar ha genomsyrat både lagar och statliga institutioner, och detta i sin tur har 

påverkat mina informanter. Det lesbiska föräldraskapet och den icke-bärande mamman har 

behövts prövats genom både sociala och rättsliga processer som kan upplevas som kränkande 

och förminskande. Det leder till att den icke-bärande mamman behöver navigera igenom ett 

samhälle som inte alltid är skapade efter deras situation utan den de behövs tryckas in i en annan 

form, som är den rådande normen av familjebildning – oftast heteronormativt konstruerad 

(Ambjörnsson 2006). Den icke-bärande mammans roll enligt föräldrabalken (SFS 1949:381) är 

föräldraskap, vilket är en mer generell term för individer som är föräldrar men inte passar in i 

klassifikationerna moderskap och faderskap. Det kan anses vara ett försök för att upprätthålla 

moderskapet och faderskapet som de två hegemonierna när det kommer till familjebildning, 

och fortsätta strukturera annan form av föräldraskap som avvikande. 

 

Genom att ha dessa prövningar för att fastställas som juridiska föräldrar upprätthålls vad DiLapi 

(1989) kallar moderskapshierarkin och Jonssons (2011) begrepp kärnfamiljens hegemoni. De 

bygger båda på en kärnfamiljsideal som upprätthåller hela koncept ”mamma-pappa-barn” som 

då också har biologisk samt genetisk koppling till barnet. Dessa teorier är förenliga med det 

begripliga föräldraskapet. De som avviker från dessa hegemonier måste därför bevisa deras 

lämplighet som föräldrar, vilket kan vara svårt och att flera oroar sig för att bemöta 

heteronormativa fördomar hos socialarbetare och statliga institutioner (Malmquist 2015b:352f; 

Ryan-Flood 2009). Vilket informanterna i denna studien också fick bemöta. 

 

Enligt Tinnerholm Ljungberg (2015) så möjliggör och omöjliggör staten vissa former av 

familjebildning och andra inte. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så konstrueras 

innebörder av begrepp i samspelet mellan människor utifrån deras kontext (Berger & 

Luckmann 1966). Kontentan av detta skulle då innebära att staten borde se över lagarna för att 

överensstämma med samhället, men frågan en kan ställa sig är försöker staten efterfölja 

normen, vilket då bör vara heteronormen och det begripliga föräldraskapet eftersom de utgör 
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majoriteten (Ambjörnsson 2006; Tinnerholm Ljungberg 2015), eller eftersträva att lagarna är 

lika accepterande och jämlika som synen på föräldraskapet i Sverige generellt ändå är 

(Malmquist 2015a).  

 

I samband med Jonssons (2011) och DiLapis (1989) resonemang gällande det hegemoniska 

kärnfamiljsidealet, kan en diskutera (o)möjligheterna att få genomgå äggdonation när det 

kommer till assisterad befruktning utifrån ett juridiskt perspektiv. Under nuvarande lag (SFS 

2018:1279) får donerade könsceller, både ägg och spermier, användas samtidigt vid assisterad 

befruktning. Tidigare kunde det enbart bli aktuellt om kvinnan hade någon form av medicinskt 

hinder som innebar att hon inte kunde befruktas genom insemination. Däremot förespråkade 

både RFSL och RFSU för att kvinnor i samkönade relationer skulle kunna donera ägg till 

varandra inom paret utan att det skulle finnas en medicinsk motivation (Prop. 

2017/2018:155:24ff). Det leder till en uppluckring av de tidigare heteronormativt formade 

hjälpmedlen för att åtgärda barnlöshet. Olika vägar till föräldraskapet kommer således inte 

begränsas av olikkönade pars tillkortakommanden. Vidare, utifrån det begripliga 

föräldraskapet skulle då den icke-bärande mamman följa kedjan genetiskt-socialt-rättsligt och 

då enbart missa den biologiska aspekten medan den bärande mamman missar den genetiska. 

Däremot görs forskning på att en skall kunna ”mixa” äggen och få en del av båda (Compton 

2018), och då skulle kedjan bli fullbordad men det hade kanske ansetts som en alldeles för 

långtgående användning av tekniska medel för att få barn enligt staten (se SOU 2016:11:106). 

 

7.1 Metod- och resultatdiskussion 

I föreliggande studie har den icke-bärande mammans upplevelser av att bli och vara mamma i 

Sverige undersökts. En svårighet under studiens gång har varit det medium som har använts vid 

intervjuerna. Den interaktiva relationen mellan intervjuare och informant är centralt under 

intervjun, då samspelet kan spegla hur mycket information som kan uppkomma. Både Bryman 

(2011) och Kvale (2007) betonar intervjuns plats för att göra den intervjuade bekväm nog att 

prata om personliga upplevelser. Visserligen var Frida och Emmy båda hemma själva när 

intervjuerna gjordes, vilket kan tänkas var en bekväm plats de har valt själva men att mediet 

skapar en skärm mellan intervjuare och intervjuad. Det kan leda till att vissa aspekter av 

intervjun kan ha varit svårare att prata om än andra, eller inte kommit upp alls som det skulle 

kunna tänkas ha gjort vid ett personligt möte (Davies 2008). Likaså, samtalet som skedde via 

mailkontakt kan ha varit bristfälligt eftersom den metoden saknar hela live-situationen där 
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tonläge och kroppsspråk kan finnas med i analysen. Kvale (2007) menar också att live-

situationen möjliggör att enklare kunna fråga följdfrågor, och följa den intervjuades 

tankegångar. Denna problematik har visat sig i föreliggande studien. För att skapa djupare 

intervjuer och komma närmare informanternas upplevelser bör intervjuerna ha gjorts öga mot 

öga men detta var inte möjligt under denna studie. 

 

Intervjumetoden har i sin tur påverkat resultatet, eftersom detta är en intervjustudie är det 

insamlade materialet från intervjuerna avgörande för resultatet och analysen. Genom att utföra 

flera intervjuer samt att de hade skett i samband med att informant och intervjuare befunnit sig 

i samma rum hade resultat kunnat blivit rikligare. 

 

7.2 Kommande forskning 
I kommande studier som skall undersöka den icke-bärande mammans upplevelser vore det 

lämpligt att undersöka mammor med varierande identitetskategorier för att se om upplevelserna 

skiljer sig åt och hur beroende på mammans position och situation. Ett ytterligare 

forskningsområde skulle kunna vara att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför 

paren önskar, om möjligheten finns, att använda samma donerade könsceller för framtida barn.  

 

8. Konklusion 

Studiens syfte har varit att undersöka och förstå den icke-bärande mammans upplevelser av att 

bli och vara mamma i Sverige. En persons upplevelser som tidigare inte fått tagit en sådan stor 

plats på agendan, i alla fall inte som en enskild individ bortom hennes samkönade relation och 

det gemensamma föräldraskapet. Genom att undersöka hur teorin om det begripliga 

föräldraskapet fungerar i samhället och analyserat det med hjälp av intersektionalitet, så har 

jag i den här studien belyst den variation av föräldraskap som regleras normativt.  

 

Vidare har det begripliga föräldraskapet visat hur rådande normer om kärnfamiljen 

upprätthållits i samhället och hur det har påverkat det lesbiska föräldraskapet och den icke-

bärande mamman. Det har inneburit vissa svårigheter för föräldrar som väljer en annan väg till 

föräldraskapet. För den icke-bärande mamman har det lett till att hennes moderskap inte alltid 

har ansetts som legitimt, således har det reducerats genom verbala antydningar och 

lagstiftningar. Ett exempel på det är att hon fortfarande presenteras som förälder och inte 

mamma som den bärande mamman gör eller att det fortfarande inte finns en 
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föräldraskapspresumtion som för mannen och den bärande mamman. Lagstiftningarna och det 

begripliga föräldraskapet utgår sålunda utifrån ett heteronormativt ramverk, där regleringar gör 

att andra, som avviker från normen, succesivt får vara en del av den ”inre kretsen” dock infösta 

i den heteronormativa ramen. 

 

Det lesbiska föräldraskapet innebär oftast statligt ingripande genom assisterande vård och/eller 

juridiskt ingripande för att fastställas som juridisk förälder. Staten fortsätter, som enligt denna 

studien har visat varit uppbyggt utifrån ett heteronormativt regelverk, att kunna ha en inverkan 

på de som motsäger sig det begripliga föräldraskapet. Till följd av detta har det haft en 

betydelse var en är bosatt och vem de bemöter på de olika kommunala och statliga inrättningar, 

och detta har påverkat mina informanters resa till att bli och vara föräldrar.  

 

Det begripliga föräldraskapet och intersektionalitets perspektivet har varit verktyg för att 

kunna undersöka det lesbiska föräldraskapet och den icke-bärande mammans upplevelser. 

Dessa har varit centrala för att kunna se vilka utomstående faktorer som påverkat kvinnorna 

samt hur deras upplevelser kan skilja sig åt på grund av olika identitetskategorier och 

socioekonomiska bakgrunder. I denna studien har genus och sexualitet varit de 

identitetskategorier som har påverkat deras moderskap, då den icke-bärande mamman inte är 

förenlig med det begripliga föräldraskapet. Hon är kvinnan i en samkönad relation som inte 

burit barnet, således har hon enbart en rättslig och social koppling till barnet. Det innebär att 

den genetiska och biologiska kopplingen är bruten samt att hon avviker från heteronormen. 

Däremot har denna studien visat på att den genetiska och biologiska kopplingen inte är 

väsentliga för dem i deras process att bli föräldrar. Andra faktorer som pengar, möjligheten att 

uppfylla grundkraven för att få tillgång till assisterad befruktning via landstinget, tid och 

juridisk status har varit viktiga faktorer i deras familjebildningsprocess. 

 

Slutligen, genom att undersöka och formulera den icke-bärande mammans upplevelser av 

moderskapet har frames skapats (Crenshaw 2016). Den icke-bärande mamman och det lesbiska 

föräldraskapet behöver fortfarande få ett större utrymme, både i akademin och i samhället, så 

att de normer, till exempel det begripliga föräldraskapet, som upprätthåller deras 

missgynnsamhet i samhället kan problematiseras och regleras. Detta görs redan nu av den egna 

gruppen genom exempelvis folkbildning som Emmy kallade det men också att kontinuerligt 

motsäga sig det begripliga föräldraskapet och dess begränsningar. Däremot är detta en kamp 

som fler borde vara införstådda i då denna divergens mellan avvikare och de normativa 
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föräldrarna är problematisk. I samband med att nya lagar (se SFS 2018:1279) träder i kraft så 

försvinner hinder från vägen till att bli förälder, och samtliga informanter i denna studien anser 

att det kan leda till att fler skaffar barn både i Sverige och utomlands. Om vi i framtiden 

fortsätter att subversivt bestrida rådande normer om familjekonstellationer och föräldraskap, 

kan vi gå mot en mer inkluderande syn på ämnet där allas föräldraskap står lika – socialt och 

rättsligt, de andra kopplingarna är evident nog förlegade utifrån denna studie.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om din familj och din roll i den. Relationen mellan dig och barnen samt 

fördelningen mellan dig och den bärande mamman. 

a) Vad kallar ni varandra samt vad kallar barnen er? 

 

Den assisterande befruktningen 

1. Var gjorde ni den assisterade befruktningen och varför? 

2. Hur gick tankarna när ni skulle välja donator? 

a) Var det viktigt att barnet skulle likna er båda? 

 

Bemötanden 

1. Hur uppfattades er familjebildning av utomstående? 

2. Hur har bemötanden av statliga institutioner varit för dig som mamma? 

b) Exempelvis förskola, mödravård och vårdcentral? 

 

Heteronormen 

1. Känner du att heteronormen och diskurser om föräldraskap har påverkat er väg till att 

bli och vara föräldrar? 

a) På vilket sätt har det påverkat er och varför? 

 

Lagarnas inverkan 

1. Har du upplevt att lagarna har påverkat er familjebildning? 

2. Tror du den nya lagen kommer att påverka nya familjebildningar? 

a) På vilket sätt? 

 

Avslutning 

1. Har du något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 


