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Inledning 

Pappa, pappa, barn  

Att bli förälder brukar av många beskrivas som en av de mest omvälvande 

händelserna i livet. För vissa har önskan om att få dela sitt liv med ett barn funnits 

så länge man kan minnas, för andra är det en längtan som kommer först när man 

träffar den/de som man vill dela ett föräldraskap med. För vissa känns livet 

fulländat även om man inte delar vardagen med ett barn. För personer som lever 

i samkönade relationer kan vägen till föräldraskap vara krokig och kantad av 

utmaningar på ett annat sätt än vad den är för de flesta olikkönade par. Om ingen 

i paret har en livmoder eller ett ägg så behöver fler parter involveras. Hur hittar 

man dessa personer och vilken roll ska dessa personer ha i barnets liv?  

Denna examensuppsats är en del av forskningsprojektet Pappa, pappa, barn – 

Gaypappors familjeliv i dagens Sverige, som startades av Anna Malmquist under 

hösten 2017. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om hur det är att leva i en 

familj bestående av två pappor med barn, att bidra med mer forskning inom detta 

område och i förlängningen även kunna öka kompetensen inom förskola och 

skola, hälso- och sjukvård samt samhället i stort. Intervjumaterialet som har legat 

till grund för denna examensuppsats har samlats in av både mig och Alexander 

Spånberg Ekholm, vars uppsats redogörs kort för under rubriken Svensk forskning 

om samkönade manliga samkönade föräldrapar. 

Begrepp och definitioner 

I denna examensuppsats kommer ett antal begrepp att användas, som kan behöva 

en kortare förklaring. Manliga samkönade föräldrapar kommer att användas för 

att beskriva två män som lever i en parrelation. Ordet manliga används för att 

särskilja från kvinnliga samkönade föräldrapar och syftar således på personernas 

könsidentitet (man/kvinna), snarare än huruvida personerna är manliga/kvinnliga 

i sitt könsuttryck. Begreppen gaypappa, homo/bisexuell pappa och 

homo/bisexuella fäder används då man i engelskspråkiga studier använt begreppet 

gay father/s men används inte om deltagarna i detta examensarbete, då varken 

Alexander Spånberg Ekholm eller jag frågat om fädernas sexuella läggning vid 

intervjutillfällena. Vidare kommer i denna uppsats begreppet värdgraviditet att 

användas istället för surrogatmoderskap eller surrogatarrangemang. Detta dels 

för att lägga fokus på handlingen, snarare än personen som utför handlingen, dels 

för att undvika det värdeladdade begreppet surrogat som är synonymt med 

nödlösning, substitut och sämre ersättningsmedel. Ordvalet baseras även på en 

önskan om att komma bort från begreppet moderskap, då personen i detta fall inte 
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syftar till att utöva ett moderskap eller vara social/genetisk moder. Värdgraviditet 

är även en mer könsneutral beskrivning. Den person som bär barnet kommer att 

kallas för bärare och den person som donerat ägget kommer att benämnas som 

donator. Bärare och donator kommer i möjligaste mån att beskrivas i könsneutrala 

termer, då dessa personer inte nödvändigtvis behöver identifiera sig som kvinnor. 

Ibland kan bäraren eller donatorn komma att benämnas som kvinna/kvinnor för 

att de i deltagarnas berättelser benämns på detta sätt eller för att poängtera att 

dessa personer oftast är kvinnor.  

Bakgrund 

Denna bakgrundsdel har följande struktur: Först presenteras kort det samhälleliga 

sammanhang som manliga samkönade föräldrapar lever i idag, genom att ge en 

historisk överblick med viktiga årtal att känna till. Vidare presenteras vad det kan 

innebära att vara homo/bisexuell pappa i ett heteronormativt samhälle. Därefter 

redogörs olika vägar till föräldraskap för män som lever i par och vill bli pappor, 

såsom exempelvis genom att blanda in en tredje part i sitt föräldraskap eller 

föräldraskap via värdgraviditet. Vidare ges en forskningsöverblick på området 

och ett antal svenska studier presenteras, för att sätta detta examensarbete i ett 

forskningssammanhang. Sedan presenteras forskning som fokuserat specifikt på 

homo/bisexuella män som blir föräldrar via värdgraviditet. Avslutningsvis 

kommer syftet med detta examensarbete samt de specifika frågeställningarna att 

redogöras för.  

Samkönat föräldraskap i Sverige 

År 1995 blev det möjligt för samkönade par att ingå registrerat partnerskap och 

sedan 2009 har äktenskapslagen varit könsneutral, vilket har gjort det möjligt för 

samkönade par att ingå äktenskap (RFSU, 2010). Sedan 2003 har det i Sverige 

varit tillåtet för samkönade par att ansöka om adoption, vilket har öppnat upp 

möjligheten till närståendeadoption. Detta innebär att om ena parten är rättslig 

förälder så kan den andra i paret ansöka om att få genomföra en adoption 

(Malmquist, Hanner & Lundberg, 2017).  

 

Att vara homo/bisexuell pappa i en heteronormativ värld 

Enligt Andreasson och Johansson (2017) finns det i Sverige idag en 

jämställdhetsdebatt, som inte bara gynnar män i olikkönade relationer, utan även 

manliga samkönade par. Detta då samhällets syn på mannen som en 

omsorgsperson har förändrats ju mer jämställt landet har blivit, vilket även har 

kommit att påverka hur man ser på familjer där båda föräldrarna är män.  
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Historiskt sett har föräldraskap enligt Berkowitz och Marsiglio (2007) varit 

kopplat till heterosexualitet och heteronormativitet. Enligt Andreasson och 

Johansson (2017) har detta bidragit till att det har ansetts konstigt och svårt att 

vara pappa som homo/bisexuell man. Särskilt då föräldraskap, enligt både 

Berkowitz och Marsiglio (2007) och Berkowitz (2011) är så tätt sammankopplat 

med moderskap och därav anses vara en kvinnlig domän.  

 

Berkowitz (2011) beskriver i sin amerikanska studie, där manliga samkönade 

föräldrar intervjuats, hur fäderna påverkas av normativa familjeideal och 

diskurser kring femininet och moderskap. Fäderna i Berkowitz studie använde 

traditionella kvinnliga familjeroller och beskrev sina erfarenheter av föräldraskap 

i moderliga termer (såsom begreppen modersinstinkt, biologisk klocka), för att 

förstå sig själva som föräldrar. Under intervjuerna var det exempelvis några av 

deltagarna som med stolthet pratade om sig själva som moder och några som 

ställde sig kritiska till traditionellt faderskap som de sett sina egna fäder utöva. 

Berkowitz menar att fäderna kan laborera med sitt föräldraskap då denna grupp 

föräldrar saknar tydliga förebilder på eller script för hur föräldraskap ska utövas. 

Därav kan fäderna ta till en blandning av identiteter typiska för heterosexuella 

fäder och för mödrar.  

 

Andreasson och Johansson (2017) menar att två diskurser tycks krocka för 

männen i deras studie. Dels diskurser om att vara homo/bisexuell man, dels 

diskurser att vara pappa, som i många fall är starkt förknippade med 

heteronormativa koncept. Flera forskare (Berkowitz, 2011; Erera & Segal-

Engelchin, 2014; Folgerø, 2007) menar att homo/bisexuella pappor tar till sig och 

reproducerar, men också förhandlar och motstår heterosexistiska diskurser kring 

biologiskt släktskap, könsroller och familjeliv. Med heterosexistiska menas 

antaganden om att olikkönade relationer och attraktioner är det enda rätta och 

därav överordnat andra typer av relationer och attraktioner. Vidare menar Folgerø 

(2007) att samkönade par kan uppleva biologiska band på olika sätt: för vissa är 

de väldigt viktiga, medan de för andra inte alls har samma betydelse. Folgerø 

förklarar vidare att familjer med samkönade föräldrar måste hantera koncept 

såsom biologiskt föräldraskap – eftersom bara den ena parten i ett samkönat 

föräldrapar kan ha en genetisk koppling till barnet – samt begrepp så som naturligt 

föräldraskap – eftersom ett samkönat par behöver ta hjälp av en tredje part för att 

kunna få barn. Folgerø menar att samkönade föräldrapar behöver skapa sig en 

familj trots koncepten biologiskt föräldraskap och naturligt föräldraskap och 
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istället låta begreppet familj sträcka sig bortom heteronormativa föreställningar 

om vad en familj är.  

 

Vägar till föräldraskap   

Både kvinnliga och manliga samkönade föräldrapar behöver involvera en tredje 

part för att ett barn ska bli till, då de inom paret inte har de biologiska 

förutsättningarna. Zetterqvist Nelson (2007) kallar detta för relationell infertilitet. 

Vilka utmaningar man möter som samkönat par, varierar beroende på vilken 

tillgång man har till livmoder, ägg och spermier inom föräldraparet. Just för 

manliga samkönade föräldrapar kan utmaningarna enligt Carneiro, Tasker, 

Salinas-Quiroz, Leal och Costa (2017) vara fler än för kvinnliga samkönade 

föräldrapar. Enligt Carneiro et al. är vanliga vägar till föräldraskap för 

homo/bisexuella män via (1) delat föräldraskap med antingen en eller två kvinnor, 

(2) värdgraviditet, (3) adoption samt (4) familjehem. Både delat föräldraskap och 

värdgraviditet kommer att beskrivas nedan. Adoption och familjehem kommer 

inte att beröras ytterligare, då inga intervjudeltagare i detta examensarbete blivit 

föräldrar på dessa sätt. 

Att dela föräldraskap med en tredje part  

Enligt Andreasson och Johansson (2017) är det i många europeiska länder samt i 

USA ganska vanligt att manliga samkönade par får barn tillsammans med ett 

kvinnligt samkönat par. Vidare menar de att vissa kan uppleva involverandet av 

en tredje part som någonting man ”tvingas” in i, medan andra aktivt väljer att dela 

sitt föräldraskap med en eller två kvinnor.  

Erera och Segal-Engelchin (2014) fann i sin studie, där man djupintervjuat 

israeliska homosexuella män som valt att skaffa barn tillsammans med en 

heterosexuell kvinna, att tre faktorer blev framträdande i valet av mor till barnet: 

(1) övertygelsen om modern som essentiell för barnet, (2) övertygelsen om 

biologiskt föräldraskap som överordnat annan typ av föräldraskap samt (3) 

övertygelsen om att det bästa för barnet är att ha (minst) två föräldrar som är av 

olika kön. I deras berättelser blev diskursen om den essentiella modern synlig, 

nämligen en tro på att mödrar har unika kvalitéer som fäder inte besitter, så som 

moderlig affektion, en moders oro, moderlig värme, vilket man tänker sig har en 

biologisk orsak. Vidare kan synen på biologiskt släktskap som överordnat, ses 

som ett heteronormativt sätt att se på föräldraskap, ett synsätt som gör att familjer 

där biologiska band inte finns inte ses som lika ”äkta”. I denna studie tydliggörs 

deltagarnas heteronormativa syn på föräldraskap, där valet av 
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reproduktionsmetod samt kvinna att dela föräldraskap med, görs för barnets bästa. 

Det blir synligt att fäderna behöver förhålla sig till ett heteronormativt 

samhällssystem, där moderskapet ses som någonting essentiellt samt att en 

familjebildning som avviker alltför mycket från heteronormen kan vara alldeles 

för avvikande eller till och med skadlig för barnet (Erera & Segal-Engelchin, 

2014). 

Föräldraskap via värdgraviditet 

Med värdgraviditet menas att en person blir gravid, med avsikt att efter barnets 

födelse överlämna barnet till ett/en tilltänkt par/person, som inte själva/själv kan 

eller vill bära barnet. Om en värdgraviditet är partiell så innebär det att personen 

som blir gravid använder sitt eget ägg och om en värdgraviditet är fullständig så 

innebär det att graviditeten genomgås med en annan persons ägg. Det finns två 

typer av arrangemang, antingen ett altruistiskt, där personen som bär barnet inte 

får någon ersättning, annat än för kostnader så som läkarbesök, eller ett 

kommersiellt, där personen som bär barnet får särskild ersättning för själva 

handlingen. Varken altruistisk eller kommersiell värdgraviditet är tillåten i 

Sverige i dagsläget (SOU, 2016:11). Detta gör att enskilda personer eller par som 

inte själva har en livmoder söker sig utomlands. I dagsläget är det möjligt att 

genomföra värdgraviditeter i Sverige via privat överenskommelse och 

heminsemination eller i utlandet (Berg Hulthén & Nordqvist, 2017). I exempelvis 

USA så finns det agenturer som riktar sig speciellt till regnbågsfamiljer och som 

hjälper familjer som vill få barn att hitta en donator och en bärare (May & Tenzek, 

2016).  

Generell forskningsöverblick  

Forskningen kring manliga samkönade föräldrapar tog sin början under det sena 

70-talet (Carneiro et al., 2017). Carneiro et al. menar att den växande forskningen 

inom psykologin från och med 70-talets slut berodde på att American Psychiatric 

Association (APA) ändrade i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders II (DSM-II), så att homosexualitet inte längre skulle klassas som en 

sjukdom (Carneiro et al., 2017). Socialstyrelsen i Sverige strök homosexualitet ur 

sin sjukdomsklassifikation år 1979 (Malmquist, Hanner & Lundberg, 2017). 

Vidare förklarar Carneiro et al. (2017) att en anledning till att forskningen på 

homo/bisexuella föräldrar ökade i slutet av 70-talet bland annat berodde på det 

stigande antalet rättstvister som, mestadels, homo/bisexuella mödrar gick igenom 

för att få behålla vårdnaden om sina barn. 
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Enligt Andreasson och Johansson (2017) har forskningen på manligt samkönat 

föräldraskap fokuserat på två olika grupper. Vid den första stora forskningsvågen 

fokuserade man på homo/bisexuella män som fått barn i ett olikkönat 

förhållande/äktenskap och därefter ansökt om skilsmässa. Vid den andra vågen av 

forskning har man istället fokuserat på män som blivit föräldrar inom ramen för 

en samkönad relation.  

Malmquist, Hydén & Zetterqvist Nelson (2012) menar att forskningen på 

samkönade pars föräldraskap, och specifikt de kvinnliga föräldraparen, i början 

till stor del fokuserade på barnens välmående och hur barnen bemöttes av 

samhället. Man jämförde barn till samkönade föräldrar med barn till olikkönade 

par. Frågeställningar utgick, enligt författarna, ifrån ett ideologiskt förankrat 

synsätt på föräldraskap som förbehållet endast heterosexuella par. 

Carneiro et al. (2017) har sammanställt både kvalitativ och kvantitativ forskning 

som gjorts på homo/bisexuella pappor fram till december 2016 och kunnat visa 

på att den mesta forskning är gjord i USA. Forskningen tycks vara mer heterogen 

än den på homo/bisexuella mammor, vilket kan ha att göra med de många olika 

vägarna till föräldraskap. Vidare tycks forskning de senaste åren ha fokuserat på 

bland annat vilka vägar som finns till föräldraskap och vilka vägar som är 

vanligast. Vidare presenterar Carneiro et al. ett antal teman som forskningen har 

fokuserat på. Ett sådant tema har varit vilka motivationsfaktorer som ligger till 

grund för varför män önskar bli föräldrar samt uppfostransstrategier och hur dessa 

skiljer sig från andra föräldrars barnuppfostran. Ett annat tema som återfunnits är 

familjeliv och relationskvalitet, där man bland annat har undersökt fördelning av 

sysslor i hemmet samt förändringar i socialt liv i och med föräldraskapet. 

Ytterligare ett tema som återfunnits är forskning kring faderskapet som identitet 

samt hur fäderna förhåller sig till traditionell syn på moderskap/faderskap. 

Öppenhet med sin sexuella identitet är ytterligare ett tema som forskningen har 

rört sig kring, där man har undersökt hur homosexuella fäder berättar för sina barn 

om sin sexuella identitet och hur barnen hanterar detta. Studier kring det sociala 

klimatet för homo/bisexuella pappor och hur man har hanterat de motgångar som 

man mött i processen att bli förälder har varit ett annat forskningstema. Studier 

har även fokuserat på fädernas egna uppväxtförhållanden och psykosociala 

anpassning. Vidare har ett återkommande tema inom forskningen varit barnens 

psykosociala anpassning, där man har varit intresserad av att undersöka barnens 

sexuella identitet samt psykiska hälsa. Carneiro et al. konstaterar att majoriteten 
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av den tidigare   forskningen på homo/bisexuella fäder har utgjorts av homogena 

grupper, där majoriteten tillhört en vit övre medelklass, med hög utbildningsnivå. 

Svensk forskning om manliga samkönade föräldrapar 

En svensk studie av Andreasson och Johansson (2017) har undersökt hinder och 

möjligheter förknippade med att bli förälder som manligt samkönat par i Sverige 

idag. Det man fann var att männen i studien upplevde resan till att bli förälder som 

kantad av kulturella, sociala, juridiska och ekonomiska hinder samt att de 

upplevde sig ibland bli bemötta av intolerans inom sitt eget community. Dock 

fann man även, i männens berättelser, en förmåga till att överkomma hinder. 

Många uppgav en förbättrad relation till sin ursprungsfamilj samt framhöll att 

önskan om att bli förälder övervinner oron för att bli illa bemött, på grund av 

exempelvis val av värdgraviditet som reproduktionsmetod.   

Zetterqvist Nelson (2006) undersökte under mitten av 00-talet hur fäder i olika 

former av regnbågsfamiljer (främst delat föräldraskap med antingen en eller två 

kvinnor) förhåller sig till sin roll som pappa samt till de diskurser som finns kring 

familjeliv och föräldraskap. Det man fann var att det bland deltagarna fanns de 

som på olika sätt tillskrev mödrarna företräde i frågor som rör omhändertagande 

av barnen och anpassade sig till mödrarnas vilja, men som också kunde påtala en 

försiktig kritik mot mödrarnas roll som primär omsorgsperson. Vidare fanns det 

även de fäder som framhöll sitt föräldraskap som likvärdigt mödrarnas 

föräldraskap och som uttryckte en önskan om att få tillbringa mer tid med sina 

barn.  

Spånberg Ekholm (2018) som analyserat delar av samma material som använts 

till detta examensarbete, har i sin examensuppsats bland annat undersökt 

intervjudeltagarnas upplevelser av samhällets bemötande och av processen med 

att bilda familj som samkönat manligt föräldrapar i dagens Sverige. I sitt 

examensarbete presenterar han olika strategier som intervjudeltagarna tar till, för 

att på olika sätt hantera den heteronormativitet som finns kring familjebildning. 

En sådan strategi är en vilja att minimera annorlundaskap i förhållande till 

heteronormen samt att använda omfattande planering och förberedelser, för att på 

så sätt minska den juridiska otryggheten som kommer av att få barn, bland annat, 

via värdgraviditet. Ytterligare en aspekt som lyfts är deltagarnas oro rörande hur 

den, i samhället, rådande synen på värdgraviditet ska påverka barnen, som 

tillkommit med denna metod. Flera av papporna i studien, som blivit föräldrar 

genom värdgraviditet, upplevde att samhälleliga och juridiska hinder underkänner 
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dem som föräldrar och uppgav att de kände sig illa berörda av den rådande 

samhällsdebatten.  

Forskning kring homo/bisexuella män som blir föräldrar via värdgraviditet  

Nedan presenteras ett antal studier som på ett eller annat sätt fokuserat på 

homo/bisexuella män eller manliga samkönade par som planerar att bli eller som 

blivit föräldrar genom värdgraviditet. Ett av de första stegen i processen att få barn 

via värdgraviditet är att hitta en bärare och en donator. May och Tenzek (2016) 

har i sin studie undersökt hur manliga samkönade par annonserar på hemsidor 

som syftar till att matcha blivande föräldrapar med bärare och donator. May och 

Tenzek fann att de blivande fäderna beskrev sig själva på vissa sätt, för att framstå 

som bra föräldrar, och på så sätt bli valda av bärare och donator. Fäderna visade 

upp stabilitet på två olika sätt, dels stabilitet i relationen, såsom att man i paret 

hållit ihop länge, dels ekonomisk stabilitet, såsom att skriva med 

sysselsättning/yrke i annonsen. Ett annat tema var att beskriva det sociala stödet 

som omger en samt att beskriva hur man ser på familjeliv.  

 

När männen väl blivit matchade med, eller själva hittat, en donator och en bärare 

så påbörjas processen med att försöka bli gravid och så småningom påbörjas även 

den nio månader långa graviditeten. Ziv och Freund-Eschar (2015) undersökte 

genom djupintervjuer manliga samkönade föräldrapars känslomässiga upplevelse 

av att få barn via transnationell värdgraviditet. Det man fann i denna studie var att 

männen, på grund av det stora geografiska avståndet, upplevde en frustration och 

en oro under graviditeten samt upplevde sig känslomässigt bortkopplade från 

fostret. Deltagarna i studien påtalade även svårigheter med att förbereda sig 

känslomässigt för det kommande föräldraskapet samt hade svårt att skapa ett 

känslomässigt band till det ofödda barnet. 

 

Hur relationen till bärare respektive donator utvecklas när barnet väl är fött har 

undersökts av både Blake et al. (2016) och Carone et al. (2018). Den tidigare 

studien är utförd i USA och den senare i Italien. Båda studierna har undersökt 

relationen som homo/bisexuella fäder och deras barn har med äggdonatorn och 

bäraren. Blake et al. (2016) har undersökt hur familjernas kontakt med donatorn 

och bäraren har sett ut under graviditeten och efter förlossningen, vilken typ av 

relation familjerna har med donatorn och bäraren samt vad fäderna har valt att 

berätta för sina barn om barnens tillkomst. I studien, där majoriteten av deltagarna 

har fått barn via värdgraviditet i USA och har separat donator och bärare, har man 
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funnit att majoriteten har träffat både äggdonatorn och bäraren, men att de flesta 

har en mer bestående kontakt med bäraren. Ungefär en tredjedel svarade att de har 

en relation med donatorn, medan 85% svarade att de har relation med bäraren. 

Det vanligaste sättet att hålla kontakten på är via Facebook och e-mail. 

Majoriteten har svarat att de har en positiv relation med både donatorn och 

bäraren, men det är få som svarat att de har en nära relation med vare sig donatorn 

eller bäraren. De flesta fäderna pratar med sina barn om ursprung och har berättat 

för barnen att det behövs en kvinna (bäraren, specifikt) om två män ska kunna få 

barn, men få av fäderna har pratat med barnen om vem av papporna som bidragit 

med genetiskt ursprung. Carone et al. (2018) har i sin tur undersök, likt Blake et 

al. (2016), vilken typ av relation homo/bisexuella fäder har med donator och 

bärare samt hur föräldrarna pratar med barnen om ursprung, men intervjuade 

också barnen om hur de ser på sitt ursprung. Carone et al. har, likt Blake et al. 

(2016), funnit att fler föräldrar har kontakt med bäraren, än med donatorn, efter 

barnets födsel, och att kontakten hålls primärt via Facebook eller andra sociala 

medier. Även i denna studie svarade majoriteten av deltagarna att de har en positiv 

relation med både donatorn och bäraren. De som svarat att de är missnöjda önskar 

ha mer kontakt än vad de har. Vad gäller kvalitén på relationen till bäraren så 

svarade lite mer än hälften att de har en harmonisk relation medan resterande 

uppgav att de har en mer avlägsen relation med lite kommunikation och/eller lite 

värme. Fördelningen i svaren rörande relationskvalitén till donatorn var den 

omvända, där ungefär två tredjedelar svarat att de har en avlägsen relation och 

resterande svarat att de har en harmonisk relation. Likt fäderna i studien Blake et 

al. (2016) har fäderna i denna studie pratat med sina barn om ursprung. Av barnen 

svarade 61% att de är likgiltiga eller att de sällan tänker på hur de kommit till, 

36% svarade att de är positiva och 3% svarade att de är osäkra. Barnen har uttryckt 

större tacksamhet gentemot bäraren än gentemot donatorn och 44% har uttryckt 

att de har begränsat intresse för donatorn, men det finns också barn som på olika 

sätt svarat att de önskar ha mer kontakt med donatorn och som är arga för att 

donatorn inte har mer kontakt med familjen.  

 

Murphy (2013) har genomfört djupintervjuer med amerikanska och 

australiensiska homo/bisexuella män, som blivit föräldrar genom värdgraviditet. 

I denna studie har man undersökt bland annat fädernas syn på biologi och genetik. 

Det man funnit är att männen på vissa sätt förminskar betydelsen av 

biologisk/genetisk släktskap och på andra sätt lyfter fram vikten av 

biologi/genetik. Exempelvis har samtliga par valt värdgraviditet som en 
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reproduktionsmetod, då man ser det biologiska/genetiska bandet som skapas när 

barn blir till via värdgraviditet som en fördel, framför andra sätt att få barn på. 

Fäderna tillämpar olika strategier för att bestämma vems sperma som ska doneras. 

En sådan strategi är att ”varva”, där den ena pappan bidrar med sperma till ena 

barnet och den andra pappan till det andra barnet. Ofta används ägg från samma 

donator, för att syskonen ska ha ett genetiskt band.  

En svensk studie som fokuserat på hur manliga samkönade par, men även 

olikkönade par, ställer sig till diskursen kring utnyttjande av den person som väljer 

att genomgå en värdgraviditet är Arvidsson, Johnsdotter och Essén (2015). Paren 

i studien, som fått barn via värdgraviditet i Indien, USA och norra Europa, 

utmanade diskursen genom att belysa att de lärt känna bäraren och hennes 

livssituation samt framhöll fördelarna med att vara bärare. Samtidigt som 

föräldrarna på olika sätt utmanade diskursen om värdgraviditet som en ifrågasatt 

handling ur ett etiskt perspektiv, framkom en önskan om att värdgraviditet skulle 

tillåtas i Sverige, för att på ett bättre sätt kunna skydda de inblandade parterna. 

Syfte och frågeställning 

Sedan 2003 har samkönade par i Sverige fått ansöka om adoption, vilket inneburit 

att det blivit möjligt för två män att vara juridiska föräldrar till ett och samma barn 

(Malmquist, Hanner & Lundberg, 2017). Dagens homo/bisexuella män kan 

planera för och bli föräldrar gemensamt, vilket var ovanligare förr, då 

homo/bisexuella män oftare fick barn inom ramen för ett heterosexuellt äktenskap 

eller delade föräldraskap med en eller två kvinnor, snarare än fick barn med en 

manlig partner (Carneiro et al., 2017). Homo/bisexuella män har historiskt sett 

behövt, och behöver fortfarande, förhålla sig till de diskurser som finns i samhället 

kring föräldraskap och homo/bisexualitet, där familjeliv omges av starkt 

heterosexistiska diskurser (Folgerø, 2007). Diskurser kring den essentiella 

modern samt en traditionell syn på vad som är bra för ett barn, kan göra att vissa 

homo/bisexuella män väljer att dela sitt föräldraskap med en eller två kvinnor. 

Diskurser kring biologiskt föräldraskap som överordnat annan typ av 

föräldraskap kan också påverka vilket sätt man väljer att bilda familj på (Erera & 

Segal-Engelchin, 2014). Homo/bisexuella pappor tar till sig och reproducerar, 

samtidigt som de förhandlar och motstår heterosexistiska diskurser kring 

biologiskt släktskap, könsroller och familjeliv (Folgerø, 2007; Erera & Segal-

Engelchin, 2014). Den svenska forskning som jag har kunnat hitta kring 

värdgraviditet fokuserar dels på hinder och möjligheter förknippade med att bli 

förälder via värdgraviditet som manligt samkönat par (Andreasson & Johansson, 
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2017) och den internationella forskningen har fokuserat på hur kontakten mellan 

familjer och donator/bärare ser ut, framförallt kvantitativt (Blake et al., 2016; 

Carone et al., 2018). Endast en studie (Arvidsson, Johnsdotter & Essén, 2015) har 

undersökt hur manliga samkönade föräldrar, ur ett socialkonstruktionistiskt och 

diskursivt perspektiv, ställer sig till värdgraviditet. Deras studie har dock inte 

fokuserat specifikt på vilka tolkningsrepertoarer kring bäraren, respektive 

donatorn, som blir synliga i männens berättelser. Genom att analysera hur de 

manliga samkönade föräldraparen förhåller sig till de kvinnor som varit 

involverade i barnens tillblivande blir det möjligt att även undersöka hur de 

förhåller sig till diskurser kopplade till moderskap, omvårdnad samt hur de 

framhäver sin familjeform. Detta blir relevant att undersöka då ingen liknande 

studie gjorts förut samt då forskningsfältet fortfarande är begränsat i sin 

omfattning. 

Syftet med denna examensuppsats är att undersöka manliga samkönade 

föräldrapars sätt att prata om bäraren och donatorn, i deras berättelser om sina 

vägar till föräldraskap och sitt familjeliv. I detta examensarbete ämnar jag att 

besvara följande två frågeställningar: 

1. Hur pratar de manliga samkönade paren om den person som burit barnet, 

när barn blir till via värdgraviditet? 

2. Hur pratar de manliga samkönade paren om den person som donerat ägg, 

när barn blir till via värdgraviditet? 

Metod 

Intervju 

Intervjudeltagare  

Rekrytering av deltagare skedde som del i forskningsprojektet Pappa, pappa, 

barn: Gaypappors familjeliv i dagens Sverige, av Anna Malmquist, där denna 

examensuppsats och Alexander Spånberg Ekholms examensuppsats är de första 

som använder intervjumaterialet. Fortsatt rekrytering och utförande av intervjuer 

sker efter denna uppsats färdigställande. Genom att undersöka manliga 

samkönade föräldrapars upplevelser och erfarenheter syftar detta projekt i stort 

till att öka kunskapen om denna grupps livsvillkor samt i det långa loppet höja 

kompetensen inom förskola och skola, hälso- och sjukvård samt hos myndigheter.  

Vanliga sätt att gå tillväga vid rekrytering är att använda forskarens eget 

professionella och/eller personliga nätverk, att söka deltagare via olika former av 

media (både mainstream och hbtq+-media), annonsera via olika hbtq+-

organisationer (både via internet och på fysiska platser) samt via internet i stort 
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(Clarke, Ellis, Peel & Riggs, 2010). Till detta projekt har rekrytering gjorts 

mestadels via sociala medier. Dels har annonsen (se appendix B) delats i både 

min, Alexander Spånberg Ekholms och Anna Malmquists personliga Facebook-

flöden och dels i organisationen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheters (RFSL:s) sociala medier, så som på deras hemsida 

och Facebook-sida. Annonsen har också mailats ut till RFSL:s lokalavdelningar, 

med önskemål om att dela annonsen med medlemmarna. Därutöver har annonsen 

även delats på Facebook-sidan för podcasten Bögministeriet, som enligt 

programledarna själva pratar om olika ämnen ur ett ”bögigt perspektiv” och därav 

kan anses rikta sig till målgruppen för detta projekt. Annonsen har även delats i 

två olika privata Facebook-grupper som riktar sig till hbtq+-familjer, samt i 

diskussionsforumet Surrogat.nu.  

Paren inkluderades oberoende av vilket tillvägagångssätt de använt sig av för att 

bilda familj. Med andra ord inkluderades par som fått barn via värdgraviditet, 

tillsammans med en eller två kvinnor, via adoption samt par som är familjehem åt 

barn som av olika anledningar inte kan bo med sina ursprungsfamiljer. För att 

smalna av urvalet har ett exklusionskriterium för denna uppsats varit pappor som 

identifierar sig som homo- eller bisexuella, men som av olika anledningar är 

ensamstående föräldrar. Då syftet med detta examensarbete har varit att undersöka 

hur man inom en parrelation eller som del av en parrelation resonerar kring 

föräldraskap och familjeliv har avsmalningen underlättat analysprocessen. Även 

om ensamstående pappor också kan behöva förhålla sig till den person som 

donerat ägg eller burit barnet, så kan det innebära andra former av 

ställningstaganden och förhållningssätt, om man inte delar föräldraskapet med 

ytterligare en person. Det bör även tilläggas att det centrala syftet i en studie med 

kvalitativ ansats inte är generalisering eller representativitet, som i en kvantitativ 

studie. Syftet i kvalitativ forskning är snarare att kunna studera ett fenomen på 

djupet och få en mer fullständig förståelse. Ju mer en urvalsgrupp smalnas av, 

desto mer blir det möjligt att finna ett mönster i deltagarnas svar (Magne Holme 

& Krohn Solvang, 1997).  

I annonsen ombads intresserade par att kontakta mig, min handledare Anna 

Malmquist samt min kurskamrat Alexander Spånberg Ekholm. De som visade 

intresse efter att ha sett annonsen fick mer information via mail. Samtliga tackade 

ja till deltagande och bokades därefter för intervju. Vidare har rekrytering till 

projektet i stort, dock inte till denna uppsats, även skett via snöbollsmetoden, där 

intervjudeltagare efter att intervjuerna utförts ombetts att vidarebefordra 

information om projektet till eventuellt intresserade personer i sin 

bekantskapskrets.   

Inom ramen för detta examensarbete genomfördes nio intervjuer med manliga 

samkönade föräldrapar, med minst ett barn. Båda papporna i föräldraparen 

medverkade i majoriteten av intervjuerna, med undantag för två intervjuer, där 
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ena parten i ett av fallen på förhand valde att inte delta då det var svårt att hitta en 

gemensam tid samt i det andra fallet där den ena parten drabbades av sjukdom. 

Samtliga intervjuer inkluderades i materialet, trots att inte båda parter varit 

närvarande, detta då intervjuerna bedömdes kunna ge svar på frågeställningen i 

denna examensuppsats.  

Majoriteten av paren hade fått barn via värdgraviditet i USA och haft separat 

donator och bärare. Ett par hade fått barn via värdgraviditet i ett skandinaviskt 

land där samma kvinna både donerat ägg och burit barnet. Två av paren delade 

föräldraskapet med kvinnor. I det ena fallet delade papporna föräldraskapet med 

ett kvinnligt par och i det andra paret hade var och en av männen fått barn med 

var sin vän. Även de intervjuer där paren fått barn med andra metoder, än genom 

värdgraviditet, har analyserats. Då intervjudeltagarna i den ena av dessa intervjuer 

inte berörde ämnet värdgraviditet, på ett för frågeställningen relevant sätt, finns 

denna intervju inte representerad i resultatdelen. 

Medelåldern för deltagarna var 44 år, spridningen i ålder gick från 33 till 55 år. 

Vad gäller utbildning hade 12,5% procent av deltagarna en utbildning 

motsvarande gymnasial nivå och 87,5% procent motsvarande högskolenivå.  

Deltagarna hade sysselsättning inom vård och omsorg, utbildning, statlig 

myndighet, teknikbranschen och egenföretagande. Majoriteten av männen blev 

föräldrar mellan åren 2012 och 2017, en minoritet hade barn som var födda i 

början av 2000-talet. Rekryteringen skedde över hela landet, men majoriteten av 

deltagarna bodde i eller i närheten av storstäder, samtliga i södra delen av Sverige.  

Insamlingsmetod 

Samtliga intervjuer utfördes hemma hos intervjudeltagarna, men möjlighet att ses 

på ett café eller ett bibliotek erbjöds också. Innan intervjuerna började fick 

deltagarna information om projektet i stort samt om Alexander Spånberg Ekholms 

uppsats samt om min uppsats. Deltagarna fick även information om deltagandets 

frivillighet och anonymitet samt fick även möjlighet att ställa frågor. Innan 

inspelningen av intervjun påbörjades fick deltagarna läsa igenom samt skriva 

under informerat samtycke (se appendix A). Varje intervju tog mellan 78 och 107 

minuter att genomföra. Sammanlagt utgör intervjuerna 819 minuter material. 

Samtliga intervjuer spelades in digitalt med hjälp av en diktafon. Alla deltagare 

fick innan intervjuns start information om att de skulle komma att få ta del av den 

färdiga examensuppsatsen, vilket samtliga visade intresse för. Majoriteten av 

intervjuerna utförde jag och Alexander Spånberg Ekholm tillsammans, två av 

intervjuerna gjordes var för sig.  

Semistrukturerad intervju 

Insamling av data till detta examensarbete gjordes i semistrukturerad 

intervjuform. Enligt Willig (2013) och Wiggins (2017) gör sig diskursanalys bäst 

på naturligt förekommande samtal, då fokus inom diskursiv psykologi ligger på 
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att undersöka hur människor framställer sig själva och sina val i vardagslivet, vid 

naturligt förekommande social interaktion. Wiggins (2017) beskriver den debatt 

som råder inom det diskursiva forskningsfältet, kring vad en diskursanalys av ett 

intervjumaterial egentligen säger om de diskurser som återfinns. Vissa forskare 

menar att man i en analys av intervjumaterial endast kan uttala sig om hur 

deltagarna framställer sig själva i en intervjusituation och inte hur de skulle ha 

framhållit sina åsikter i ett naturligt samtal. De forskare som motsätter sig denna 

syn på intervjuer ifrågasätter istället huruvida det överhuvudtaget går att 

observera diskurser i mänskligt samspel utan att som forskare påverka 

interaktionen samt ifrågasätter hur ”naturalistiskt” det går att bedriva forskning. 

Dessutom finns det enligt Willig (2013) både etiska och praktiska svårigheter med 

att försöka analysera vanligt förekommande tal. Detta har gjort att 

semistrukturerad intervju blivit ett vanligt sätt att samla in data på, även för 

forskare som använder sig av diskursanalys. Vidare menar Wiggins (2017) att 

man snarare bör diskutera graden av inblandning från forskarens sida. Då 

semistrukturerad intervju är ett bra sätt att få fram material, men minimerar 

styrning av intervjun (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997) har denna 

intervjuform använts i detta examensarbete.  

Intervjuguide 

I samtliga intervjuer täcktes ett antal nyckelområden av, även om ordningsföljden 

på dessa områden ibland kunde variera något, beroende på vad intervjupersonerna 

själva valde att berätta. Deltagarna fick information om att intervjun var tänkt att 

följa en kronologisk ordning och att de fick prata fritt, men att intervjuarna då och 

då skulle ställa frågor.  

En intervjuguide konstruerades (för originalversion, se appendix D) och testades 

i en pilotintervju, där två personer fick rollspela ett manligt samkönat föräldrapar 

med barn och intervjuarna fick möjlighet att öva sig på att ställa frågorna i 

intervjuguiden. Detta för att se till att frågorna som skulle komma att ställas var 

begripliga och tydligt formulerade. Samt för att, som Magne Holme och Krohn 

Solvang (1997) skriver, försäkra sig om att intervjufrågorna någorlunda motsvarar 

det som man vill få svar på. Efter pilotintervjun reviderades några formuleringar 

i intervjuguiden, så att de bättre skulle stämma överens med projektets syfte. 

Det första området berörde intervjudeltagarnas väg till föräldraskap. Här ställes 

frågor så som ”Hur träffades ni?” och ”När kom tanken om barn in i era liv?”. 

Därefter följde ett område som berörde vardagslivet som förälder där frågor 

ställdes rörande omvärldens reaktioner på familjen, upplevelser av samhällets 

bemötande, föräldraledighet samt fördelning av sysslor i hemmet. Vidare berördes 

relationella aspekter av föräldraskapet, där frågor så som ”Hur ser ni på vad en 

familj är?” och ”Har er syn på vad en familj är förändrats sedan ni själva fick 

barn?” ställdes. Avslutningsvis fick deltagarna svara på två bredare frågor, där 

den ena var ”Om ni tänker tillbaka på er process att skaffa och att ha barn, finns 
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det någonting som ni önskar vore annorlunda?” och den andra var ”Är det 

någonting som du känner inte har fått utrymme i denna intervju?”. 

Bearbetning och analys av data 

Transkription 

Då både jag och Alexander Spånberg Ekholm avsett att använda sig av 

intervjumaterialet har båda varit inblandade i transkriberingen av intervjuerna. 

Ungefär hälften av intervjuerna transkriberades av mig, resterande 

transkriberades av Alexander Spånberg Ekholm. Enligt både Braun och Clarke 

(2006) och Willig (2013) är det viktigt att bekanta sig med materialet ordentligt 

innan analysarbetet påbörjas. Willig menar att detta möjliggör för forskaren att bli 

medveten om vad en text gör med den som läser. Ett sätt att bekanta sig med 

materialet är, enligt Braun och Clarke (2006), genom själva 

transkriberingsprocessen. Därav blev det viktigt för mig att läsa igenom de 

intervjuer som jag själv inte transkriberat en extra gång samt flertalet gånger läsa 

igenom den intervju där jag inte själv närvarat.  

För att underlätta transkriberingen användes datorprogrammet InqScribe, där det 

går att sänka hastigheten på ljudinspelningen, för att lättare uppfatta vad som sägs. 

Transkriberingen av intervjuerna har gjorts i enlighet med en stil som Willig 

(2013) kallar för Jefferson Lite, vilket är ett vanligt sätt att transkribera inom 

diskursiv psykologi. Enligt denna stil noteras, utöver talet, även följande: 

(.)   micropaus 

(paus)   paus längre än tre sekunder 

(.hhh)   ljudlig inandning  

(suck)   ljudlig suck 

(skratt)   hörbart skratt 

(kort skratt)  kortare skratt  

(Intervjuare: Oj!)  kort överlappande tal  

(sic.)   upplyser om att ett uttalande kan vara  

                   grammatiskt fel eller dialektalt, men som  

                   inte ändrats av författaren  

(x)   ohörbart tal 

[…]    förtydligande av att en utsaga som inte är  

                   direkt relevant har uteslutits 

[ ]   förtydligande av vem eller vad deltagaren  

                                      pratar om, exempelvis ”dom [barnen]” 
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-                   avbrutet uttalande, exempelvis ”hennes  

                                      morm- biologiska mormor”  

” ”  citerar sig själv eller någon annan,  

                                      exempelvis ”min kropp, jag älskar att va  

                                      gravid”  

Samtliga personnamn samt namn på orter, stadsdelar och organisationer har bytts 

ut, antingen mot fingerade namn, som i fall med personnamn, eller mot ”Stad x”, 

vad gäller ortsnamn. Totalt omfattar transkriptionen 205 sidor.  

Efter att transkriberingarna skrivits klart skickades de till samtliga par som tackat 

ja till att läsa. Endast två par återkom och önskade göra ändringar i 

transkriberingen av sin intervju. Dessa ändringar var av språklig karaktär samt 

rörde risk för att vissa deltagares identitet avslöjas. Några deltagare tackade nej 

till att läsa transkriberingen redan vi intervjutillfället och fick därav inte den 

skickad till sig. 

För att underlätta den kommande bearbetnings- samt analysprocessen gjordes 

anteckningar kontinuerligt under transkriberingsprocessen, där idéer på teman 

samt intressanta infallsvinklar noterades. Detta är någonting som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver som ett bra sätt att som forskare reflektera över 

forskningsprocessen i olika skeden av bearbetningsfasen.  

Epistemologisk utgångspunkt  

Den epistemologiska utgångspunkten i detta examensarbete har varit en 

socialkonstruktionistisk syn på kunskap. Inom socialkonstruktionismen tänker 

man sig att språket konstruerar det som vi ser som ”kunskap” och man är kritisk 

till vad ”kunskap” egentligen är (Willig, 2013). Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) listar ett antal filosofiska antaganden inom socialkonstruktionismen. Ett 

sådant antagande är att man tänker att världen endast är tillgänglig via de 

kategorier som vi beskriver den med och att en objektiv sanning därav är 

svåråtkomlig. Ett annat antagande är att man anser att språket formar hur vi 

uppfattar och förstår vår omvärld. Detta blir synligt när man ser till att den 

kunskap som vi tar för sanning är präglad av den historiska och kulturella kontext 

som vi befinner oss i. Ytterligare ett antagande är det om att människor bygger 

gemensamma sanningar och förhandlar om om vad som är äkta och vad som är 

falskt. På så sätt anses kunskap frambringas i sociala processer och genom social 

interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och tänkande ses som en 

produkt av det kulturella och historiska sammanhang som vi lever i (Billig, 1991). 

Istället för att, som inom kognitionspsykologi, betrakta mentala processer som 

inre processer och jaget som en avgränsad enhet, ser man inom diskurspsykologi 

mentala processer som konstruerade genom social interaktion och diskursiv 

aktivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tänkandet ses som både retoriskt 

och ideologiskt (Billig, 1991). 
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Kvale och Brinkmann (2014) beskriver konstruktivismens syn på kunskap som 

någonting som konstrueras. De liknar intervjuaren vid en ”resenär” som reser iväg 

till ett avlägset land, för att där träffa människor att samtala med 

(intervjupersoner). Tillsammans med dessa människor/intervjupersoner skapas 

berättelser, som alla skiljer sig något åt, eftersom människorna befinner sig i olika 

sammanhang och därav ser på saker på olika sätt. Berättelserna som resenären tar 

med sig hem omarbetas och tolkas av resenären. Enligt denna syn på 

intervjuprocessen så producerar forskaren och intervjupersonen kunskap 

tillsammans.  

Diskursanalys och diskurspsykologi  

För att undersöka vilka diskurser människor använder sig av i sitt tal, analyserar 

man språkbruket i specifika kontexter, såsom i intervjuer. Diskursanalys består av 

en rad multidisciplinära och tvärvetenskapliga ansatser, som kan användas i 

många typer av undersökningar, med andra ord finns det inte en diskursanalytisk 

ansats (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I detta examensarbete har det 

insamlade datamaterialet analyserats med hjälp av diskurspsykologi, vilket är en 

form av diskursanalys.  

Diskurspsykologin fokuserar på hur människor i sociala situationer strategiskt 

använder olika diskurser för att framställa sig själva och konstruera världen på ett 

bestämt sätt. Ibland kan det uppfattas som om de gör detta på ett för dem själva 

fördelaktigt sätt, men hur ”verkligheten” ser ut bortom konstruktionerna är inte så 

intressant, ur detta perspektiv. Diskurspsykologi handlar om att analysera hur 

själva konstruktionerna görs och vad som därmed åstadkoms, inte att slå fast 

huruvida människor faktiskt förvränger bilden av sig själva eller världen, eller ej. 

Inom diskurspsykologin tänker man sig att människor på ett aktivt sätt använder 

språket och tolkningsrepertoarer för att åstadkomma olika typer av sociala 

effekter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Enligt Magnusson (2008) är argumentation, uppfattningar och diskussion centrala 

delar i människans psykologi. Hon menar vidare att människans psykologiska 

fungerande är av en retorisk karaktär. När människor pratar och tänker så görs 

detta med andra människor som mottagare, även om människan inte befinner sig 

direkt i ett socialt sammanhang. Kategorier som används för att beskriva olika 

företeelser skapas i förhandling, människor i mellan, och förhandling sker kring 

vilken beskrivning av företeelsen som är sann och giltig.  

Ett begrepp som används inom diskursiv psykologi är tolkningsrepertoar, vilket 

kan beskrivas som en förklaring eller en tolkning som finns tillgänglig för 

medlemmar i en viss kultur eller subkultur. En tolkningsrepertoar kan även 

beskrivas som en kulturellt vanemässig och välbekant form av argumentering. 

Dessa repertoarer kan vara förklaringar eller berättelser kopplade till 

uppfattningar, som i ett visst sammanhang ses som självklarheter, någonting som 
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”alla” kan ställa upp på och känner till. När tolkningsrepertoarer, som är kända 

för alla kulturmedlemmar, används blir det möjligt att positionera sig själv i ett 

samtal utan att uttryckligen ha förklarat sin ståndpunkt (Magusson, 2008; 

Wiggins, 2017).  

Tolkningsrepertoarer är, till skillnad från diskurser, mer lokala och tillfälliga. En 

diskurs är, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Diskurser kan styra vilka 

tolkningsrepertoarer som en person tar till i ett givet sammanhang. 

Tolkningsrepertoarer kan även användas på ett motsägelsefullt sätt vid ett och 

samma tillfälle. I ena stunden kan personer, med hjälp av tolkingsrepertoaren, ta 

avstånd ifrån en diskurs, för att i nästa stund positionera sig i linje med diskursen 

(Willig, 2013). Enligt Willig (2013) och Wiggins (2017) kan en och samma 

person använda olika tolkningsrepertoarer för att beskriva ett och samma 

fenomen, beroende på den kontext som personen befinner sig i och vad det 

bakomliggande syftet med uttalandet är. 

Analytiskt tillvägagångssätt  

När transkriberingsprocessen var färdig påbörjades en process med att 

systematisera datamaterialet. Denna process finns beskriven av både Braun och 

Clarke (2006) och av Willig (2013). Först lästes en intervju igenom och 

markeringar i texten gjordes, därefter formulerades koder efter markeringarna i 

intervjumaterialet. Kodning är, enligt Kvale och Brinkmann (2014), en process 

där man till ett textsegment knyter ett eller flera nyckelord, för att underlätta en 

senare tematisering. Enligt både Braun och Clarke (2006) och Willig (2013) ska 

så många relevanta textsegment som möjligt kodas, vilket även gjordes i detta 

examensarbete, med undantag för de textsegment som rörde Alexander Spånberg 

Ekholms forskningsområde, nämligen samhällets bemötande och juridiska 

aspekter. Dessa lämnades helt okodade. Efter att kodningen gjorts klart klistrades 

koder från ett antal intervjuer in i ett nytt dokument, för att sedan tematiserades 

med hjälp av en tematisk karta, beskrivet av Braun och Clarke (2006). En sådan 

karta är en konceptualisering av data och syftar till att ge en överblick över vilka 

teman som återfunnits i materialet samt hur dessa kan tänkas höra ihop med 

varandra. Efter denna process valdes några teman som var speciellt intressanta för 

detta examensarbete ut, medan övriga teman valdes bort. Efter detta steg i 

processen valdes två teman ut, ett som rörde deltagarnas prat om bäraren samt ett 

som rörde donatorn. Alla intervjuer lästes igenom ytterligare en gång och excerpt 

som rörde bäraren klistrades in i ett specifikt dokument och excerpt som rörde 

donatorn i ett annat. Därefter identifierades mönster i deltagarnas sätt att prata om 

bäraren, respektive donatorn. I detta skede undersöktes det, efter beskrivning av 

Willig (2013), hur deltagarna med sina uttalanden konstruerar sina objekt och 

subjekt, vilken terminologi, vilka metaforer samt vilka stilfigurer som används. 

På detta sätt kunde ett antal tolkningsrepertoarer, med andra ord, olika versioner 
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av hur dessa kvinnor och deras roller konstrueras, noteras. Vidare valdes specifika 

excerpt ut, där tolkningsrepertoarerna blev extra synliga. Dessa textutdrag 

analyserades rad för rad, ord för ord, för att på detaljnivå förstå hur deltagarna 

retoriskt konstruerar de olika tolkningsrepertoarerna samt hur deltagarnas 

uttalanden positionerar sig i relation till de dominerande diskurserna kring 

exempelvis värdgraviditet, föräldraskap, moderskap, omsorg och genetik.  

Etiska överväganden 

Då detta examensarbete gjorts som en del av ett forskningsprojekt så har en 

etikrådsansökan genomförts och blivit godkänd. För att säkerställa att studien 

genomförts på ett etiskt försvarbart sätt har ett antal åtgärder vidtagits.  

Dels har allt deltagande i studien varit frivilligt och de personer som anmält sitt 

intresse har vid upprepade tillfällen fått information om att deras medverkande 

kan avbrytas när som helst, utan att någon förklaring till detta behöver ges. Då 

intervjun varit semi-strukturerad har deltagarna haft möjlighet att påverka i vilken 

riktning intervjusamtalet har rört sig och har på så sätt kunnat fördjupa vissa 

samtalsämnen samt välja bort att svara på vissa frågor. Att deltagarna inte behövt 

svara på alla frågor samt att de kan avbryta intervjun har meddelats både skriftligt 

och muntligt innan intervjuns start.  

Dels har det transkriberade materialet avidentifierats, för att minimera risken att 

deltagarna kan identifieras via sina berättelser. Egennamn, ortsnamn och/eller 

annan information som ökar risken för att berättelserna kan härledas till deltagarna 

har ersatts med fingerade personnamn och ortsnamn. En avvägning har även 

gjorts rörande vilka excerpt som ska finnas med i uppsatsen, där textutdrag med 

alldeles för detaljerad information har valts bort. 

Vidare har intervjupersonerna själva fått välja i vilken miljö de vill genomföra 

intervjun, vilket kan ge en känsla av trygghet och kontroll. Samtliga par har 

självmant valt bort miljöer där utomstående personer kan höra vad som sägs. 

Avslutningsvis har deltagarna även fått information om hur personuppgifter och 

insamlat material kommer att hanteras och förvaras. Deltagarna har fått 

information om att ljudinspelningen kommer att förvaras inlåst i tio år och inte 

sparas på arbetsdator, utan på extern hårddisk samt att materialet endast kommer 

att användas av forskarna i projektet.  

Resultatsammanställning 

Introduktion 

Syftet med denna resultatsammanställning är att både presentera de mest 

återkommande och framträdande tolkningsrepertoarerna, men även att lyfta fram 

de berättelser som skiljer sig från majoriteten av gruppen intervjupersoner. Detta 

i ett försök att återge en så pass mångfacetterad bild som möjligt av hur manliga 
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samkönade föräldrapar, som fått barn via värdgraviditet, reflekterar kring bäraren 

och donatorn, i dagens Sverige. Genom att analysera deltagarnas sätt att framställa 

både bäraren och donatorn ur ett diskurspsykologiskt perspektiv blir det möjligt 

att undersöka vilka diskurser och tolkningsrepertoarer som döljer sig i deltagarnas 

sätt att prata om kvinnorna som bidragit till barnens tillkomst. I denna analys 

synliggörs de argument som används för att ge legitimitet för valet av metod att 

få barn på samt för den familjekonstellation som deltagarna lever i. 

Samtliga par i den aktuella studien som har fått barn genom värdgraviditet har 

valt en känd donator. Många av deltagarna berättar att värdgraviditet inte alltid 

varit ett förstahandsval, när det kommer till val av reproduktionsmetod. 

Exempelvis framhåller vissa par att de allra helst hade velat adoptera ett barn, men 

att det visat sig vara svårt i praktiken. Några par berättar att de undersökt 

möjligheten att få barn med en kvinnlig vän eller ett samkönat kvinnligt par, men 

att det varit svårt att hitta någon som känts ”helt rätt”. Andra par beskriver att 

värdgraviditet varit det enda alternativet för dem att bli föräldrar på eftersom de 

inte velat dela sitt föräldraskap med någon annan part. 

Nedanstående resultatgenomgång delas upp i två delar, där den första delen berör 

hur deltagarna pratar om bäraren och den andra delen behandlar hur de pratar om 

donatorn. I var och en av dessa två delar presenteras ett antal tolkningsrepertoarer, 

med andra ord olika sätt att prata om bäraren, respektive donatorn på. I den första 

delen av resultatet, som rör bäraren, presenteras hur deltagarna framställer 

bäraren som en nära släkting, men inte en mamma samt hur de framställer henne 

som aktiv och självständig och därför inte utsatt. I den andra delen av resultatet 

presenteras deltagarnas sätt att prata om donatorn. Samtliga deltagare framhåller 

vikten av fortsatt kontakt, men vissa beskriver relationen till donatorn som nära 

och andra som mer avlägsen. Dels framställs donatorn omväxlande som en 

betydelsefull individ och som en instrumentell gengivare. 

Bäraren 

Bäraren är en framträdande person i samtliga intervjuer där deltagarna fått barn 

via värdgraviditet. Nedan kommer olika sätt att prata om bäraren att presenteras. 

En av tolkningsrepertoarerna som kommer att lyftas är deltagarnas vilja att berätta 

att de utvecklat en nära relation till bäraren. Denna tolkningsrepertoar blir synlig 

via deltagarnas sätt att benämna relationen som de har till bäraren, där deltagarna 

använder begrepp kopplade till släktskap, syskonskap och vänskap. En annan 

tolkningsrepertoar som hänger samman med den tidigare nämnda är den om 
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bäraren som en icke-mamma. Denna tolkningsrepertoar blir synlig bland annat 

via deltagarnas sätt att benämna bäraren, där begrepp såsom värdmamma, 

surrogatmamma, magmamma och bärarmamma används. Dessa två 

tolkningsrepertoarer handlar om intervjupersonernas sätt att förhålla sig till hur 

nära relation de ska ha till bäraren och vilken roll hon ska få i pappornas och 

barnets liv. Två andra tolkningsrepertoarer som kommer att redogöras för nedan 

är den om bäraren som aktiv och självständig och hur denna tolkningsrepertoar 

hänger samman med den om bäraren som icke-utsatt. Här synliggörs hur 

deltagarna förhåller sig till diskursen om bäraren som en utsatt kvinna genom att 

lyfta fram bäraren som en aktör och som någon som valt att bära andra människors 

barn av genuin vilja och inte av ekonomiska orsaker.  

Bäraren som en nära släkting – inte en mamma 

I en majoritet av intervjuerna framhåller deltagarna att de har fått en nära relation 

till bäraren. För att belysa hur nära de har kommit varandra används begrepp 

kopplade till släktskap, syskonskap och vänskap. Relationen framställs som varm, 

viktig och genuin, även långt efter att barnet fötts. I intervjuerna betonas också 

explicit att bäraren inte är en mamma och eller en föräldrafigur för barnen. Nedan 

presenteras hur tolkningsrepertoaren om bäraren som en släktning, ett syskon eller 

en vän är sammankopplad med tolkningsrepertoaren om bäraren som icke-

mamma, men först kommer exempel att visas på hur bäraren framställs som en 

släktning. Martin beskriver relationen till bäraren och hennes familj: 

 

Excerpt 1 

”…det växte ju fram en fantastiskt nära kontakt både med 

surrogatmamman men också med hennes man och deras familj och 

träffade ju dom. Dom ser ju oss som sina svenska släktingar och har 

umgåtts. Vi blev utbjudna på middag med hennes föräldrar och vår 

dotter var då med surrogatmamman och hennes man så att de fick chans 

att vara lite själva…” 

I ovanstående excerpt framställs banden mellan de som varit inblandade vid 

barnets tillblivelse som starka. Martin använder formuleringen ”fantastiskt nära” 

vilket understryker hur starka band man kommit att utveckla.  I detta excerpt 

betonas närheten till bäraren och hennes familj genom användningen av begreppet 

”släktningar”. Martin betonar också att den nära kontakten inte bara uppkom 

mellan papporna och bäraren, utan ”också med hennes man och deras familj” 

samt med ”hennes föräldrar”.  Med andra ord beskrivs ett slags släktskap inte 
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bara med bäraren, utan även med hennes familj. Formuleringen ”de ser ju oss som 

sina svenska släktingar” tyder på att relationen kommit att bli viktig även för 

bäraren och hennes familj och inte bara för papporna och barnet. Även Anders 

beskriver en nära relation till bäraren: 

 

Excerpt 2 

”…det va liksom helt underbart, och vi liksom känner ju som att vi är 

sys- som en syskonrelation, så nära har vi liksom kommit i hela det här. 

Jag satt ju och höll i hennes hand när vår dotter föddes liksom […] så 

vi har jättemycket kontakt fortfarande…”  

Ovan presenteras ett liknande uttalande, men här används istället begreppet 

”syskonrelation” för att visa på närheten till bäraren. Syskonrelationen får här 

representera en annan sorts intimitet än partnerskap. Att den ena pappan 

poängterar att han satt och höll bäraren i handen när dottern föddes kan tolkas som 

ett uttryck för den intimitet som uppkom i förlossningssituationen, en situation 

som i de flesta familjer vanligtvis delas av den som föder och dennes partner. 

Graviditeten och förlossningen tycks skapa en närhet mellan bäraren och 

papporna, en närhet som inte delas på samma sätt med donatorn. Patrik jämför 

relationen till donatorn med den till bäraren: 

 

Excerpt 3 

”…vi har ju en äggdonator […] som vi också är "just det, hon ja", eller 

vi har ju mycket mycket bättre vänskapsband till, till bäraren till 

exempel (Intervjuare: Mm) som inte är genetiskt släkt.”  

I ovanstående excerpt används begreppet ”vänskapsband” för att visa på närheten 

mellan papporna och bäraren. Relationen till bäraren ställs även i kontrast till 

relationen till donatorn. Patrik beskriver relationen till bäraren i starka positiva 

ordalag då han framhåller den som ”mycket mycket bättre” än den till donatorn, 

som har genetiska band till pappornas barn.  Uttalandet ”som inte är genetiskt 

släkt” belyser ett motstånd mot föreställningen om att genetiska band för 

människor, exempelvis föräldrar och barn, närmare. 

 

Deltagarna i studien försöker i sitt prat att konstruera vilken typ av relation de har 

till bäraren genom att tillskriva relationen olika former av relationskategorier, som 

kan anses representera graden av närhet. I samtliga ovanstående excerpt används 

begrepp kopplade till släktskap, syskonskap och vänskap. Det tycks dock även 
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vara viktigt att särskilja pappornas roll, som utövar ett aktivt föräldraskap, från 

bäraren, som snarare varit viktig för barnets tillkomst men som sedan förväntas 

vara mindre inblandad i vardagslivet. Nedan presenteras tolkningsrepertoaren om 

donatorn som icke-mamma. Ivan använder en anekdot för att visa på skillnaden i 

olika sätt att vara mamma på: 

 

Excerpt 4 

”… det dök upp i en del samtal att nån använde ordet, eh, "mamma" om 

henne [bäraren] flera gånger och det var jag tvungen till slut att 

korrigera, för det kände jag att (Intervjuare: Mm) det skulle bli helt fel, 

för att (Intervjuare: Om-) hon har, hon har en värdmamma, hon har en 

äggmamma, kan man säga (Intervjuare: Ja) men annars har hon två 

pappor och har i egentlig mening inte nån mamma…”  

I ovanstående excerpt blir det tydligt att mamma-skapet delas upp i 

”värdmamma” och ”äggmamma”, men att ingen av dessa utövar ett mamma-

skap ”i egentlig mening”. Trots att ändelsen ”-mamma” används för både bärare 

och äggdonator så vill Ivan peka på att dessa personer inte har en föräldraroll, utan 

att barnet har ”två pappor”. Man kan tänka sig att det blir viktigt för Ivan att 

signalera för omvärlden att man endast är två föräldrar i vardagen och att övriga 

(bäraren och äggdonatorn) inte är egentliga föräldrar. Genom att använda prefixet 

”värd-” och ”ägg-” blir det lättare att frikoppla kvinnornas roller från vad vi 

tänker att moderskapet i vanliga fall innebär. Man kan säga att det finns en 

semantisk täthet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) kring diskurser som 

moderskap och omsorg, som gör att vi instinktivt förknippar det ena begreppet 

med det andra. Därav blir det viktigt ”att korrigera” den som är av uppfattningen 

att barnet har ”en mamma” som är en person om ger omsorg. I detta fall är 

papporna de som i första hand ger barnet omsorg, och inte någon av de kvinnor 

som bidragit till barnets tillblivande. Även Hasse pratar om vilka som är 

”föräldrar”, nämligen ”papporna”: 

 

Excerpt 5 

”…mot barnen och så känns det som en viktig aspekt, att det liksom 

inte finns nånting som är, alltså vår familj blir ju lite speciell, vi 

beskriver det som att det finns två föräldrar och det är papporna, men 

så finns så att säga liksom lite personer runt omkring som också är- har 

varit viktiga i att barnen har kommit till världen liksom.”  
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I ovanstående excerpt används ett liknande argument, nämligen att ”det finns två 

föräldrar och det är papporna”. Med andra ord så finns det inga andra föräldrar 

med i bilden och övriga personer framställs som icke-föräldrar. Hasse förtydligar 

att det finns ”lite personer runt omkring”, där man kan tänka sig att bäraren ingår 

och han vill här lyfta fram att dessa personer ”har varit viktiga i att barnen kommit 

till världen”, men nämner inte på vilket sätt eller om de är viktiga i nuläget. 

Formuleringen ”har varit” symboliserar att bäraren var viktig vid tillkomsten, 

men säger ingenting om bärarens nutida roll i barnens liv. Martin ger i sitt prat 

ytterligare exempel på bärarens och donatorns icke-föräldraskap: 

 

Excerpt 6 

” …vi försöker liksom visa dom [barnen] hur mycket kärlek och 

omtanke som ligger bakom att dom har fått komma till världen och att 

dom [bäraren/donatorn] finns där och att dom bryr sig jättemycket om 

Hanna och Amanda men det är inte deras föräldrar liksom.”  

I ovanstående excerpt blir det påtagligt att varken bäraren eller donatorn ses som 

barnens ”föräldrar”. Att deltagaren i detta fall understryker att bäraren och 

donatorn ”bryr sig jättemycket” om barnen kan tolkas som att det finns ett behov 

av att förtydliga att barnen inte har blivit bortvalda, vilket skulle kunna vara fallet 

om en biologisk förälder inte finns i ett barns vardag i annat fall. Bäraren och 

donatorn framställs som personer som ger barnen kärlek och omtanke, men som 

är någonting annat än föräldrar. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att tolkningsrepertoaren om bäraren som en 

nära släkting eller vän hänger samman med tolkningsrepertoaren om bäraren som 

icke-mamma. Då det inte på förhand är givet vilken typ av relation bäraren och 

papporna förväntas utveckla så framkommer en stor variation i hur man ser på 

denna relation. Det finns inte lika starka diskurser kring denna typ av relation, 

som det exempelvis finns kring relationen i ett olikkönat par som får biologiska 

barn tillsammans. Eftersom intervjupersonerna i dessa fall bildat familj på ett sätt 

där det inte finns lika tydliga diskurser, skiljer sig sättet att framställa relationen 

till bäraren åt mellan deltagarna. Det gemensamma för deltagarna sätt att prata om 

bäraren är att de måste förhålla sig till de dominerande diskurserna. Dessa 

diskurser handlar om att det finns en semantisk täthet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) mellan moderskap och omsorg samt diskurser om barns behov. 

Det finns en stark diskurs om den som bär ett barn som en mamma samt att samma 
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person också ska vara den som ger omsorg, därav förefaller det finnas starka 

intressen för papporna att framställa bäraren som en icke-mamma. En lösning till 

hur de ska prata om bäraren blir att framställa henne som nära och/eller som en 

släktning. Med andra ord hittar de sätt att beskriva bäraren som nära, utan att för 

den skull framställa henne som mamma. Exempelvis använder de flesta 

intervjupersoner ordet mamma, men med olika prefix, så som surrogat-, värd-, 

mag- och bärar- för att särskilja henne från en mamma som utövar moderskapet 

fullt ut. Ett annat sätt att förhålla sig till diskurserna kopplade till moderskap och 

omsorg blir att visa på att barnen inte saknar föräldrar i sitt liv, bara för att de inte 

har någon mamma i ”i egentlig mening”. Detta gör papporna genom att framhålla 

att barnen har alla föräldrar de behöver, att barnen inte saknar omsorg och att 

barnen inte blivit övergivna.  

Bäraren som aktiv och självständig - inte utsatt 

I intervjuerna blir det tydligt att papporna på olika sätt behöver förhålla sig till en 

diskurs om bäraren som en utsatt kvinna. Nedan kommer två olika 

tolkningsrepertoarer att presenteras. Den ena tolkningsrepertoaren handlar om 

bäraren som en aktiv och självständig person. Här beskrivs bäraren som en person 

som tar egna initiativ, som älskar att vara gravid och som uttryckt en längtan efter 

att få genomgå en värdgraviditet. Den andra tolkningsrepertoaren handlar om 

bäraren som icke-utsatt. Exempelvis framhåller deltagarna bärarens goda 

ekonomiska situation och genuina ambition till att hjälpa till, snarare än att vara i 

behov av pengar.   

 

I Karls uttalande, om den kvinna som både donerat ägg och som burit sonen 

Fabian, tydliggörs den förstnämnda tolkningsrepertoaren: 

 

Excerpt 7 

”…Fabians biologiska mamma då (.) eh, tycker- är, är för mig 

motsatsen till allt det, så hon, hon är liksom (skratt) hon är ju väldigt 

rättfram och så (Intervjuare: Mm), alltså "min kropp, jag älskar att va 

gravid" […] hon känns så mycket i, vad heter det, in charge, i, i kontroll 

(Intervjuare: Mm) över sin process. Eh (.) så det, ja, så för mig så blir 

också debatten om surrogatmödraskap, det finns inget, det finns […] 

inget utrymme för anomalier liksom, till den bilden som man tänker 

som offer (Intervjuare: Mm), som jag tycker är problematisk…”  
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I ovanstående excerpt framhåller intervjupersonen att bäraren/donatorn haft makt 

över processen och varit ”väldigt rättfram”. Karl konstruerar kvinnan som en 

person som ”älskar att vara gravid” och ”känns som så mycket […] in charge”. 

Genom att beskriva henne på detta sätt gör han motstånd mot den diskurs som 

framställer henne som utsatt och utnyttjad. Med andra ord ställer han 

bärarens/donatorns personlighet i kontrast till värdgraviditetsdebatten. Att det 

även betonas att kvinnan ”älskar att vara gravid” blir en tydlig retorisk motbild 

mot idén om henne som utnyttjad. Även Krister lyfter fram bärarens 

förhållningssätt till att vara gravid som en framställning av en icke-utnyttjad 

kvinna: 

 

Excerpt 8 

”Motiven va ju nåt vi va noga med att liksom prata om och fråga om. 

Och som också blev väldigt tydligt i liksom processen där, att Susan, 

det va ju för att hon hade en stark önskan att göra nånting hon- hon 

hade- hon mådde inte dåligt av att vara gravid (Intervjuare: Mm). Hon 

ville liksom ge tillbaka, hon har dessutom gjort det en gång till efter att 

Frida [dottern] föddes så att hon har verkligen velat genomföra det…”  

I ovanstående excerpt framhäver intervjupersonen att bäraren ”hade en stark 

önskan att göra någonting” och framhåller på så sätt bärarens aktiva position. För 

att ytterligare belysa, och kanske även rättfärdiga att ingen kommit till skada i 

denna process, nämns här att bäraren ”gjort det en gång till efter att Frida 

föddes”. Bärarens vilja att genomgå processen ytterligare en gång blir ett kvitto 

på att detta är någonting som hon ”verkligen velat genomföra”, tillsammans med 

uttalandet om att bäraren ”ville liksom ge tillbaka”. Kristers uttalanden belyser 

vikten av att ha rätt motiv till att vilja vara bärare, nämligen en genuin önskan att 

vilja hjälpa till. Även om Krister i detta excerpt bara beskriver de motiv som han 

framhåller som positiva så kan det också antas att det finns motiv som skulle vara 

svårare att förhålla sig till eller som skulle ses som ett utnyttjande av någon som 

inte ”verkligen” vill genomföra det. Detta blir tydligt i Adrians och Ivans dialog 

nedan, där bärarens ekonomiska situation beskrivs: 

 

Excerpt 9 

Adrian: ”…det var en jättefin och kärleksfull familj på alla sätt men, vi 

var hemma hos dom och den ekonomiska standarden där är kanske inte 

är lika- jag blev lite förvånad så-” 
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Ivan: ”Ja, jag vet inte, jag upp- det är klart att dom var väl kanske inte 

jätte (.) jätterika, men dom saknade å andra sidan inte någonting heller 

utan jag, jag tror att, man kan ju se det som att visst, dom har en 

ambition att hjälpa till men dom får ju också på köpet att dom kanske 

gör nånting som dom egentligen har- (Intervjuare: Mm) ja funderat och 

gärna vill göra (Adrian: Dom var ju-) men att det-” 

 

Adrian: ”Dom var ju väldigt, dom var ju en aktiv familj, hade gjort- 

aktivt fritidsliv, gick på vandringar och gjorde massa grejer…”  

 

I ovanstående dialog synliggörs hur tolkningsrepertoaren om bäraren som aktiv 

och självständig blir en motpol till diskursen om bäraren som utsatt. Adrian 

medger i ovanstående excerpt att han blev förvånad över ”den ekonomiska 

standarden”, att den var lägre än vad han hade föreställt sig, men betonar därefter 

att bärarens familj var ”jättefin och kärleksfull”. Här blir det tydligt att Adrian 

lyfter fram bäraren och hennes familj som väldigt fina, för att på så sätt visa på att 

hon genomgått processen med att bära pappornas barn för att hon verkligen vill. 

Att paret försöker att framställa bäraren som icke-utsatt blir ännu mer påtagligt 

när Ivan förtydligar att bäraren och hennes familj kanske inte var ”jätterika, men 

saknade å andra sidan inte någonting heller”. På detta sätt förtydligar Ivan 

ytterligare att bäraren inte var i en ekonomiskt utsatt situation och därmed inte 

heller kan ses som utsatt. Istället beskrivs den ekonomiska ersättningen som 

bäraren fick för sin handling som någonting som gjorde det möjligt för henne och 

hennes familj att unna sig sådant som de annars inte har råd att göra. Genom att 

lyfta att motivet till att vara bärare i första hand handlade om en ”ambition att 

hjälpa till” tar Ivan avstånd ifrån diskursen om bäraren som en kvinna i en 

ekonomiskt utsatt situation. Det blir tydligt att det i ovanstående dialog pågår ett 

intensivt retoriskt arbete, där både Ivan och Adrian behöver framställa bäraren 

som icke-utsatt genom att på olika sätt prata om henne som aktiv, självständig och 

inte utsatt.  

 

Majoriteten av deltagarna lyfter vikten av att kvinnan som väljer att bli bärare ska 

vara ekonomiskt stabil. Nore, som inte själv har fått barn via värdgraviditet, utan 

genom flerföräldraskap, sätter ord på risken att utnyttja bäraren om hon är i en 

ekonomiskt utsatt situation:  

 



28 
 
 

Excerpt 10 

”…det är många frågor kring surrogat som som inte är så enkla 

(Intervjuare: Mm) speciellt, ah, men Indien, som inte är öppet längre 

liksom, men, men Thailand och sådär, där det är så stora 

inkomstskillnader, jag kan väl tycka att, ah men Norge eller USA då, 

då liksom slipper man några av dom etiska frågorna kring 

inkomstklyftor och sådär…”  

 

I ovanstående excerpt framhåller Nore att en bärare som bor i Norge eller USA är 

det bättre alternativ än en som lever i Indien och Thailand eftersom ”det är så 

stora inkomstskillnader” i de senare två länderna. Med detta uttalande framställer 

deltagaren skillnader i inkomst som en anledning till att en kvinna kan välja att 

bli bärare av ekonomiska skäl, snarare än av en genuin vilja att hjälpa till. Här blir 

diskursen om ”den utsatta surrogatmodern” synlig. Vidare använder Nore 

uttrycket ”etiska frågor”, vilket blir ett sätt att framställa det som per automatik 

oetiskt att låta någon med låg inkomst (”stora inkomstklyftor”) bära ens barn. Här 

blir det tydligt att den med låg inkomst framställs som utnyttjad medan den med 

god inkomst inte gör det, eftersom man då ”slipper” några av de etiska frågorna.  

 

Tolkningsrepertoaren om bäraren som självständig och aktiv blir tydlig när 

Anders beskriver kvinnan som bar parets barn:  

 

Excerpt 11 

”Den första surrogaten hon, hon bara brann för det här, det va hennes 

största vilja i livet, det va att kunna hjälpa nån med det här […] och att 

träffa henne och beskri- och höra henne beskriva hur, hur det va en dröm 

för henne som gick i uppfyllelse att hjälpa oss (skratt) med det här […] 

hon sa att "jag känner mig hel nu (Intervjuare: Mm) när jag har fått göra 

det här för er, eh, och att jag fick göra det på det sättet som ni ville 

också".”  

Intervjupersonen i ovanstående excerpt målar upp en bild av bäraren som en 

kvinna som har andra drivkrafter än pengamässiga och använder starka ord för 

belysa detta. Anders berättar att värdgraviditeten var någonting som bäraren 

”brann för”, att detta var ”hennes största vilja i livet” samt att det var ”en dröm 

som gick i uppfyllelse”. Dessa starka ord blir begripliga som ett sätt att motarbeta 

bilden av bäraren som utnyttjad, då diskursen om bäraren som utnyttjad är så pass 
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stark. Istället används tolkningsrepertoaren om bäraren som aktiv och självständig 

genom att hon framställs som en person med stark inre drivkraft till att genomgå 

en värdgraviditet.  

 

Sammanfattningsvis så finns det ett genomgående mönster i samtliga intervjuer 

där deltagare belyser vikten av att den kvinna som bär barnet ska ha godtagbara 

anledningar till att vilja genomgå processen och att denna motivation inte ska vara 

kopplad till pengar. Denna tolkningsrepertoar, att framställa bäraren som en aktör 

och en självständig, drivande individ blir en motbild till bäraren som utsatt och 

utnyttjad. Dessa framställningar kan ses i ljuset av den samhällsdebatt som råder 

i Sverige idag, där värdgraviditet inte är lagligt reglerat (SOU, 2016:11) och där 

det finns diskurser kring bäraren som en kvinna som befinner sig i en utsatt 

position och som anses vilja vara bärare av ekonomiska skäl. 

 

Donatorn 

Till skillnad från hur deltagarna pratar om bäraren så är berättelserna om donatorn 

inte alls lika framträdande, generellt sett så pratar intervjupersonerna mindre om 

donatorn. Ingen av deltagarna i studien har valt en anonym äggdonator, utan 

samtliga par, som valt att skaffa barn med hjälp av ett ägg från en donator, 

framhåller vikten av att bibehålla en kontakt. Den fortsatta kontakten motiveras 

utifrån att det anses viktigt för barnet. Nedan presenteras hur deltagarna pratar om 

relationen till donatorn samt ställningstaganden som man har gjort i valet av 

person som ska donera ägg. 

Donatorn som nära eller avlägsen  

Vissa av intervjupersonerna framställer kontakten med donatorn som nära, medan 

andra framställer relationen som mer distanserad. Med andra ord blir två olika 

tolkningsrepertoarer synliga. I intervjun med Anders blir tolkningsreptertoaren 

om donatorn som nära tydlig: 

 

Excerpt 12 

”Äggdonatorn är en helt underbar tjej […] som, eh, vi har träffat många 

gånger också, fastän dom flesta har ju inte nån relation till sin 

äggdonator men det har vi för vi ville ha det. För- så att, när tvillingarna 

föddes så körde hon och hennes mamma och hennes dotter åtta och en 

halv timme för att hälsa på oss (Intervjuare: Oj!). Och, eh, va med oss i 

nästan en vecka, så, eh, Sofia är ju fem, va ju fem då, så hon har liksom 
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lärt känna sin mamma (Intervjuare: Mm) som hon kallar "mamma" 

också (Intervjuare: Mm). Och det är helt okej (Intervjuare: Mm) men 

hon förstår att hon [donatorn] är inte en del av vår fam- alltså hon är en 

del av vår familj fast på långt håll liksom (Intervjuare: Mm). Och att eh, 

Linda som är hennes dotter är hennes halvsyster liksom, och... Så vi har 

en stor (skratt) modern familj.”  

I ovanstående excerpt framhåller deltagaren att familjen har en nära relation till 

donatorn, någonting som deltagaren menar är ovanligt för andra som fått barn med 

hjälp av donator. Med uttalandet ”för vi ville ha det” markerar Anders att han och 

partnern gjort ett aktivt val att vilja ha en nära relation med donatorn. Detta kan 

ses mot bakgrund av att man i USA, där paret genomgått processen med 

värdgraviditet, kan välja att ha en anonym donator, vilket Anders aktivt valt att 

inte ha. Anders nämner även att donatorn åkte långt för att hälsa på familjen. Då 

detta sägs i anslutning till att närheten till donatorn framhävs, kan resan som 

donatorn gjorde symbolisera att donatorn gjort uppoffringar för att lära känna 

Anders och hans barn. Deltagaren pekar på vikten av att dottern får lära känna 

”sin mamma”, ett ord som Anders först själv använder, men sedan förtydligar att 

även dottern säger. Han tillägger även att det ”är helt okej” att dottern vill kalla 

donatorn för ”mamma”. I Anders uttalande blir det synligt han ger sin dotter 

tillåtelsen att kalla Stella för ”mamma” samtidigt som han förhandlar om 

huruvida donatorn är en del av familjen eller inte. Han säger att donatorn ”är inte 

en del av vår fam-” och tycks sedan stanna upp för att rätta sig själv och fortsätter 

med att säga att ”hon är en del av vår familj fast på långt håll liksom”. Med andra 

ord tillåts donatorn vara en del av Anders familj, men på distans. Intervjupersonen 

avslutar med att säga ”vi har en stor modern familj”, vilket skulle kunna vara ett 

sätt att framställa närheten till donatorn som någonting positivt, nytänkande och 

öppensinnat. Anders sätt att framställa närheten till donatorn är att prata om henne 

som familj. Då han och partnern aktivt valt att ha fortsatt kontakt med donatorn 

behöver de förhålla sig till huruvida donatorn är en mamma eller inte och huruvida 

hon är en del av familjen eller inte.  

 

Under intervjun med Anders och hans partner framkommer det att donatorns 

familj ingår i dotterns familj. Anders pratar om detta i nedanstående excerpt: 

 

Excerpt 13 
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”…vi har gått igenom med henne många gånger, hon har på, i sitt rum 

där nere […] så finns det en vägg med hela hennes familj (Intervjuare: 

Mm). Och där ingår eh, hennes morm- biologiska mormor och morfar 

och morbröder och mostrar och mamma, sen finns det hennes 

magmamma och hennes familj…” 

För Anders ingår inte bara donatorn i barnets familj utan också donatorns föräldrar 

och syskon, som då blir dotterns ”biologiska mormor och morfar och morbröder 

och mostrar”. Att deltagaren framhåller att dessa personer är del i ”hennes 

familj”, i dotterns familj, skulle kunna vara ett sätt att uttrycka vikten av att dottern 

har tillgång till sitt ursprung. Genom att ha en vägg med bilder i dotterns rum 

skapas en närhet till donatorn och hennes familj på ett konkret och direkt sätt. 

Donatorn blir på så vis en naturlig del av vardagen, trots att hon befinner sig på 

andra sidan Atlanten. 

 

Den andra tolkningsrepertoaren kring donatorn är att beskriva henne som en mer 

distanserad person. För Krister och hans man har kontakten med äggdonatorn inte 

varit lika kontinuerlig och nära, som den med bäraren: 

 

Excerpt 14 

”Det va viktigt (Erik: Ja) i valet av kvinna som skulle bära barnet (Erik: 

Ja) att eh, hon va öppen för att ha en, en framtida kontakt med oss, för 

det kändes väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda det till Frida. Det va 

också viktigt i valet av äggdonator att hon också va villig att ha en öppen 

relation. Där ha- har vi ju större åldersskillnad mellan oss och också 

haft mindre kontakt under resans gång [jämfört med bäraren] vilket gör 

att det är mycket svårare att [hålla] den kontakten levande, eh och där 

har, har jag ingen Facebook-kontakt- […] så där har vi haft svårare att 

ha en, liksom varaktig relation (Intervjuare: Mm) så nu är den relationen 

nere på att jag skickar eller vi skickar julkort varje år (Intervjuare: Mm) 

bara, så. Men för bäraren då så tror jag att vi alltid kommer att ha 

kontakt, det känns som att vi kom så nära (Intervjuare: Mm) (Erik: 

Mm).”  

I ovanstående excerpt pratar Krister om valet av donator och vikten att hitta en 

person som är ”villig att ha en öppen relation”. Med en ”öppen relation” syftar 

Krister på att donatorn ska vara öppen för att paret och/eller dottern Frida ska 

kunna ta kontakt med donatorn i framtiden. Genom att lyfta vikten av att dottern, 
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om hon så önskar, ska kunna ta kontakt med donatorn i framtiden framställs det 

som oviktigt att ha en nära relation till donatorn i dagsläget. Donatorn framställs 

i detta excerpt som ursprung, snarare än som familj. Krister resonerar kring 

anledningen till att relationen mellan papporna och donatorn inte är lika nära som 

den till bäraren. Två förklaringar som här ges är att det är ”större åldersskillnad” 

mellan papporna och donatorn, där donatorn är yngre samt att de ”haft mindre 

kontakt under resans gång”. En tredje förklaring som ges till den glesa kontakten 

är att Krister inte har någon ”Facebook-kontakt”.  

 

Patriks jämförelse mellan relationen till donatorn och relationen till bäraren har 

nämnts tidigare i denna uppsats, men då med fokus på vilket ord som används för 

att beskriva relationen till bäraren, nämligen vänskap. En annan aspekt som blir 

synlig i nedanstående excerpt är benägenheten att ”glömma bort” donatorn. Patrik 

resonerar kring detta när han får frågan om hur han tänker kring 

genetiskt/biologiskt kontra socialt föräldraskap: 

Excerpt 15 

”…jag har funderat förvånansvärt lite på det [biologiskt kontra socialt 

föräldraskap]. Men det är nog för att det är så pass, alltså det, det 

genetiska stämmer ju så illa överens med det som är på riktigt i vårt fall, 

på ett sätt. För att …vi har ju en äggdonator, som själv tycker att hon är 

den som har gjort minst i allt det här och som vi också är "just det, hon 

ja", eller vi har ju mycket mycket bättre vänskapsband till, till bäraren 

till exempel (Intervjuare: Mm) som inte är genetiskt släkt. Eh... Och så 

är det ju bara en av oss som är genetiskt släkt med barnet och det är 

också, det finns ju... Alltså det blir ju väldigt märkligt att tycka att vi 

inte är pappor på samma sätt när vi liksom har längtat i arton år efter 

det här barnet och sen åkt tillsammans till IVF-kliniken och sen 

(Intervjuare: Mm), vi har gjort allting tillsammans.”  

I ovanstående excerpt framhåller Patrik att det genetiska stämmer dåligt överens 

med det som ”är på riktigt” i deras fall, nämligen vad som är viktigt i hans 

upplevelse av föräldraskap. Patrik legitimerar båda pappornas föräldraroller 

genom att peka på att båda längtat lika länge efter barn samt varit med lika mycket 

under hela processen. Genom att avskriva genetikens betydelse, i sin upplevelse 

av föräldraskap, reducerar han även donatorns betydelse. Detta blir tydligt i 

deltagarens uttalande ”just det, hon ja”, vilket i sammanhanget skulle kunna 

illustrera parets benägenhet att ”glömma bort” donatorn.  Detta uttalande, 
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tillsammans med ”vi har ju mycket mycket bättre vänskapsband till, till bäraren” 

blir ett sätt att framställa relationen till donatorn som mer distanserad. Patrik lyfter 

att donatorn ”själv tycker att hon är den som har gjort minst i allt det här”, vilket 

blir ett retoriskt sätt att förminska donatorns insats och reducera betydelsen av 

hennes handling i tillblivelseprocessen. Genom att prata om donatorn på detta sätt 

legitimerar han också att de har mer en distanserad relation till donatorn.  

 

Att donatorn inte alltid har en självklar del i den utvidgade familjen blir synligt, 

fast på ett mer direkt sätt, i intervjun med Anders och Frank: 

 

Excerpt 16 

Anders: ”Så vi har familj- det är vår extended family, det är dom två 

surrogatmammorna och deras familj (Frank: Och-) så vi-” 

Frank: ”Nu glömde du ju en.” 

Anders: ”Ja! Äggdonatorn (skratt)…” 

I ovanstående excerpt påpekar Frank att Anders glömt att nämna en person, när 

Anders berättat om vilka som ingår i deras ”extended family”, i deras utökade 

familj. På detta sätt blir det synligt, direkt i intervjuinteraktionen, hur donatorn 

tenderar att glömmas bort. På detta sätt framstår donatorn som mer distanserad 

och som en mindre självklar del av familjen. 

 

I intervjun med Karl framkommer det att det finns en tendens att glömma bort att 

barnet inte på ett genetiskt sätt är besläktad med båda papporna, att generna från 

den ena parten kommer från en kvinna och inte från den part i paret som inte är 

genetisk far till barnet. I detta fall är det samma kvinna som är både bärare och 

donator. Karl berättar: 

 

Excerpt 17 

”Om nån annan frågar om det (Intervjuare: Mm) så kan jag såhär "ja 

just det ja båda är inte-" eller så. För i min värld så är han så lik båda 

(skratt) (Intervjuare: Ja just det). Alltså (.) eller det är så tydligt att, att 

han har, har väldigt stark tillhörighet till båda (Intervjuare: Mm). Och 

då (.) genetiken har då i vårt fall i alla fall känts mycket mer som en (.) 

eh, instrumentell funktion (Intervju: Mm) liksom, på nåt sätt.”  
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I ovanstående excerpt kan uttalandet ”ja, just det ja, båda är inte-” ses som ett 

uttryck för att Karl ibland kan glömma bort att barnet inte är genetiskt släkt med 

båda papporna, utan att den ena halvan av genuppsättningen kommer från kvinnan 

som donerat ägget. Karl framhåller att sonen ”har en väldigt stark tillhörighet” 

till båda föräldrarna, trots att han inte har genetiska band till båda. I likhet med 

Patriks resonemang ovan, kan Karls uttalande, om att sonen har lika starka band 

till båda papporna, ses som ett sätt att avskriva genetiken betydelse för känslan av 

tillhörighet och indirekt minska betydelsen av donatorns handling. Genetiken 

beskrivs ha en ”instrumentell funktion” vilket skulle kunna tolkas som att 

äggdonationen är en nödvändighet för att ett barn ska bli till, men tillskrivs inte 

någon stor vikt. Om man tar resonemanget ett steg längre så blir detta 

förhållningssätt till genetikens icke-betydelse ett sätt att förhålla sig till donatorns 

roll i pappornas vardag.  

 

För att summera deltagarnas sätt att prata om relationen till donatorn så kan man 

säga att en tolkningsrepertoar är donatorn som nära, där hon framställs som en 

(biologisk) mamma och någon som tillhör den utvidgade familjen. En annan 

tolkningsrepertoar är donatorn som en person som man har en avlägsen relation 

till, någon som ibland glöms bort och vars roll kan bli mindre betydelsefull, 

beroende på vad man har för syn på biologins betydelse för föräldraskapet. 

Oavsett hur relationen kommit att utvecklas med tiden så understryker många av 

deltagarna vikten av att ha en känd donator, som barnet senare i livet ska kunna 

ta kontakt med, om barnet så önskar. Anledningen till att relationen till donatorn 

i vissa fall beskrivs som mer distanserad än den till bäraren kan ha att göra med 

den ofta intensiva och känslomässigt laddade kontakten som paren får med 

bäraren under graviditeten samt förlossningen. En annan förklaring kan vara 

skillnaden i ålder mellan papporna och donator, vilket diskuteras mer under 

kommande rubrik. De yngre donatorerna kan vara i en annan fas i livet, vilket gör 

det svårare för papporna att känna gemenskap med donatorn.  

 

Donatorn som betydelsefull individ eller som en instrumentell gengivare  

Två andra tolkningsrepertoarer som uppkommer när deltagarna resonerar kring 

donatorn berör de ställningstaganden som görs i valet av kvinna som ska donera 

ägg. Den ena tolkningsrepertoaren handlar om att framställa relationen till 

donatorn samt hennes motiv till donationen som viktiga. Här blir det tydligt att 

hon framställs som en individ och en bra person samt att relationen till henne ses 

som viktig och betydelsefull. Den andra tolkningsrepertoaren handlar om att 
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framställa donatorn som en instrumentell gengivare. Här blir det istället synligt 

att donatorn är viktig för hur parens framtida barn kommer att bli. Fokus hamnar 

här på donatorns utseende och anlag för sjukdomar samt på hur donatorns gener 

kan förbinda syskon. Denna tolkningsrepertoar framställs också som svår att 

förhålla sig till, då det känns märkligt att behöva välja en donator, likt en vara i 

en katalog. 

 

De två olika tolkningsrepertoarerna blir synliga när David och Martin, som fått 

barn via värdgraviditetsförmedling i USA, berättar om processen med att välja en 

donator: 

 

Excerpt 18 

David: ”… [vi] börja[de] tittat på äggdonatorer ehm och det var väldigt 

proffsiga profiler, allt ifrån foto till [en] massa medicinsk information, 

sjukdomshistorik i familjen, ehm liksom, bakåt i deras släkter och så 

vidare otroligt proffsigt ehm och någonstans så måste man ju känna att 

”jo men det här det här känns bra, det här är en bra genetisk mix till 

(kort skratt) vad vad vi ser framför oss, våra blivande barn” och sen så 

kan man ju då, vi fick några förslag [från värdgraviditetsförmedlingen] 

och vi tittade på dom och sen så ehm sa vi att ”jo men den här kvinnan, 

det känns rätt” och så vidare och då kunde dom förmedla det och om 

det var liksom tycke från båda håll då kunde man ta nästa steg och då 

hade vi något telefonmöte, videomöte (Intervjuare: mm) och sen så åkte 

vi över och träffade först äggdonatorn och så vidare så att eh vi fick en 

dialog och prata och fick känna att det här var en kvinna med båda 

fötterna på jorden, med stabilt psyke och (.) (skratt) ah det-” 

Martin: ”Plus att det på något sätt, man måste kunna lova varandra att 

man ska kunna hålla kontakten, så att man måste se om personkemin 

funkar.” 

I ovanstående excerpt blir tolkningsrepertoaren kring donatorn som en 

instrumentell funktion synlig. David berättar om den information som han och 

Martin fick ta del av när de skulle välja donator, nämligen ”allt ifrån foto till [en] 

massa medicinsk information, sjukdomshistoria i familjen” och säger upprepade 

gånger att profilerna var väldigt ”proffsiga”. För Martin tycks omfattande profiler 

vara någonting positivt och någonting som gör det möjligt för honom och partnern 

att hitta en donator som kan utgöra en ”bra genetisk mix” för deras framtida barn. 
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Med andra ord beskrivs donatorn först som någon som endast bidrar med 

genetiskt ursprung till barnet, för att sedan framställas som en person som paret 

också vill ska ha ”båda fötterna på jorden” och ett ”stabilt psyke”. Detta blir ett 

sätt att visa på att även den personlighetsmässiga matchningen är viktig, för att 

kunna ha en fungerande relation i framtiden. Martins uttalande om att ”man måste 

se om personkemin funkar” synliggör den andra tolkningsrepertoaren ytterligare, 

den om donatorn som en person som man vill kunna ha en fortsatt relation med.  

 

Adrian och Ivan, som likt David och Martin fått barn via en 

värdgraviditetsförmedling i USA, resonerar kring sina upplevelser rörande valet 

av donator: 

 

Excerpt 19 

Adrian: ”Och äggdonator valde vi, det kn- då valde vi, det var svårt att 

liksom, i och med att vi är lite äldre, så var det många av dom som 

lämnade var såhär i tjugoårsåldern eller nedre tjugoårsåldern. Så det var 

lite svårt- och, vad heter det, leva sig- att relatera till dom tyckte jag, 

(Intervjuare: Mm) så att vi valde en äggdonator som var äldre, som var 

tjugoåtta.” 

Ivan: ”Jag tyckte kanske inte att åldern var det viktiga där, jag tyckte att 

när man väljer en äggdonator så var det svårare att förhålla sig till dom 

faktorer som man hade att ta ställning till, för det var, det blev så 

konkret, att man var tvungen att välja egenskaper hos nån annan att, 

(Intervjuare: Mm) av alla dom som kunde tänka sig att donera ägg så 

var man tvungen att sortera ut personerna på längd, vikt, (Intervjuare: 

Ja) ögonfärg, hårfärg och det (.hhh) kändes inte, eller jag var inte helt 

bekväm med det (Adrian: Nae) alla gånger, men, eh, i alla fall inte i 

början, när man började titta på alla profiler för då verkar ju alla, ja men, 

bra personer (Intervjuare: Mm) och det är dom ju inte, sen (x) fram sen 

och det blev väldigt bra sen till slut.” 

I ovanstående excerpt beskriver Adrian ålder som en svår faktor att förhålla sig 

till när han valde donator. Adrian framhåller att en yngre person är en mindre 

fördelaktig donator, eftersom hon är svårare att ”relatera till”. Genom att lyfta 

relaterandet som en viktig aspekt blir det synligt att donatorn är en person som 

Adrian vill kunna förstå och umgås med. I uttalandet framkommer på så vis 

tolkningsrepertoaren om donatorn som någon som deltagaren skulle vilja bygga 
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en relation med. Ivan förklarar det svåra och obekväma med valet av donator, att 

han var ”tvungen att sortera ut personerna på längd, vikt, ögonfärg, hårfärg” och 

att valet ”blev så konkret, att man var tvungen att välja egenskaper hos nån 

annan”. Här behöver alltså Ivan förhålla sig till tolkningsrepertoaren om donatorn 

som en instrumentell gengivare och ställer sig kritisk till processen med val av 

donator. Samtidigt säger Ivan att inte alla donatorer är ”bra personer”, även om 

det ska se så ut vid första anblick. I detta uttalande blir det synligt att donatorn 

inte bara ses som en uppsättning gener och yttre attribut, utan också som en 

”person” som behöver vara ”bra” även på andra plan.  

 

Krister beskriver vilka faktorer som han och maken tog ställning till när de valde 

donator, via en värdgraviditetsförmedling i USA: 

 

Excerpt 20 

”…sen så blev det, hon inte jätt- ja hon va ju ung men inte bland dom 

yngsta ändå men, vi valde en kvinna som ändå kunde på nåt sätt 

påminna om oss till utseendet (Intervjuare: Mm) och sen så (.) jaa, att 

hon in- inte liksom had- vi har själva allergi och astma så då vill vi inte 

ha det (Intervjuare: Mm) i hälsodeklarationen.” 

I ovanstående excerpt hamnar fokus på donatorns ålder, utseende och medicinska 

tillstånd. Donatorn beskrivs som ”ung men inte bland dom yngsta ändå”, vilket 

blir ett sätt att visa på att han och maken varit måna om att välja en donator som 

inte är alltför ung. Uttalandet om donatorns ålder följs av ett ”men” och därefter 

en utsaga om att Krister och maken valde en donator som skulle påminna om dem 

själva ”till utseendet”. Detta ”men” kan ses som ett sätt att framhålla att 

donatorns utseende var en viktigare faktor än ålder. Vidare framhåller deltagaren 

vikten av att donatorn inte har ”allergi och astma”, då detta är medicinska 

tillstånd som paret själva lider av. Med andra ord ges i detta excerpt endast 

utrymme för tolkningsrepertoaren om donatorn som en uppsättning arvsanlag. 

Vid ett annat tillfälle under samma intervju framkommer dock 

tolkningrepertoaren kring donatorn som en person som Krister och Erik vill lära 

känna: 

 

Excerpt 21 

Krister: ”…det [donator] valde man också innan, innan man hade valt 

kvinnan som skulle bära barnet och på nåt sätt, vi skypade ju med henne 
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också, för att liksom höra hur hon såg på tillvaron och (Intervjuare: 

Mm), hon hade ett, också ett barn sen innan vilket gjorde att det kändes, 

kändes också lite bättre för då kändes det som att hon vet ändå vad hon 

gör genom, genom sin handling, så (Intervjuare: Mm). Så att det... Det 

kändes, ja men, det va svårt men det, det kändes väldigt bra när vi hade-

” 

Erik: ”Valt ja.” 

I ovanstående excerpt pratar Krister och Erik om donatorn som en individ med 

tankar om livet och med motiv bakom sitt handlande, två faktorer som tycktes 

viktiga i valet av donator. Krister framhåller att han och maken hade videosamtal 

med donatorn för att ”höra hur hon såg på tillvaron”. Med andra ord tycks det 

vara värdefullt att veta hur donatorn ser på livet, vilket mellan raderna skulle 

kunna vara ett sätt att ta reda på om papporna och donatorn har liknande 

livsåskådning, en faktor som underlättar fortsatt kontakt. Donatorn målas här upp 

som en person med motiv, som ska vara medveten om vad hennes beslut om att 

donera ägg medför. Att hon har ett barn sedan innan blir ett bevis på att donatorn 

vet ”vad hon gör genom […] sin handling”. Till skillnad från när deltagarna 

pratar om bärarens drivkrafter till sitt handlande, så är det inte lika många som 

pratar om donatorns motiv till att vilja donera ett ägg. I intervjun med Krister och 

Erik uppkommer dock detta. Anledningen till att donatorns motiv inte diskuteras 

i samma utsträckning som bärarens kan ha att göra med att donation av ägg inte 

uppmålas som en lika stor uppoffring, som det är att bära ett barn. I intervjun med 

Hasse framställs dock donatorns handling som en slags uppoffring:  

 

Excerpt 22 

”Och då var det ju också så, då hade vi i frysboxen hade vi kvar ett 

embryo (Intervjuare: Mm) från mig som, som då tyvärr inte funkade 

och då var det ju slut så då så, jag vet inte, så, så ödmjukt som man 

nånsin skulle kunna ställa en fråga så, och med alla möjligheter att tacka 

nej på alla möjliga sätt så frågade vi ändå Joanne om hon ville donera 

liksom en gång till liksom. (Intervjuare: Mm) Och då så svarade hon 

liksom snabbt att det var liksom ingen tveksamhet liksom, att hon skulle 

kunna tänka sig att liksom donera till ja egentligen int- inte till nån 

annan än till oss just liksom just eftersom att Astrid hade kommit till 

världen och såhär. (Intervjuare: Mm) Så det kändes också jättebra.”  
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I ovanstående excerpt berättar Hasse om när han och hans man skulle försöka få 

ett andra barn med ett av äggen som tidigare frysts ned, men där de behövde be 

donatorn att donera på nytt, eftersom det tidigare embryot inte längre var 

livskraftigt. I uttalandet ”så ödmjukt som man nånsin skulle kunna ställa en 

fråga” betonar Hasse att han var mån om att donatorn skulle genomföra 

handlingen frivilligt. Genom att prata på detta sätt visar Hasse på att en 

äggdonation kan ses som en uppoffring och någonting som han inte tog förgivet 

samt att donatorn är en person med egen önskan och egna motiv. Deltagaren 

berättar vidare att donatorn Joanne ”snabbt” svarade att hon ville donera 

ytterligare ett ägg och ”det var liksom ingen tveksamhet” i Joannes svar. Detta 

blir ett sätt att retoriskt visa på att donatorns handling inte var en motvillig 

uppoffring, utan snarare någonting som hon verkligen ville göra. I uttalandet som 

följer sedan beskriver Hasse anledningen till att Joanne kunde tänka sig att donera 

ägg igen, nämligen ”att Astrid hade kommit till världen och såhär”. Här belyses 

alltså motivet till donatorns handling, att hon, enligt Hasse, vill donera ytterligare 

ägg för att kunna ge Hasses dotter Astrid ett genetiskt besläktat syskon. Detta visar 

på tolkningsrepertoaren om donatorn som en instrumentell gengivare, samtidigt 

som hon beskrivs med den andra tolkningsrepertoaren om donatorn som en 

individ med egen fri vilja. Den senare tolkningsrepertoaren blir synlig även i 

Anders uttalande: 

 

Excerpt 23 

”…vi ville att vi skulle kunna känna äggdonatorn och det fick vi, så vi 

träffade henne flera gånger och käkade middag och […] lärde känna 

henne ordentligt innan hon fick ge ägg, så vi har träffat barnens 

mormor, biologiska mormor och (.) eh, som är jättetrevlig också. Som 

vi har kontakt med, så. Så vi ville att det skulle, även om vi då hittade 

den vägen så fick det inte va på vilket- till vilket pris som helst 

(Intervjuare: Nää). Det skulle va etiskt.” 

Anders berättar i ovanstående excerpt att han och partnern ville lära känna 

donatorn genom att träffa henne upprepade gånger ”innan hon fick ge ägg”. Ett 

uttalande som syftar på vikten av att veta att donatorn är en bra person, rent 

personlighetsmässigt. Anders tillägger vidare ”om vi då hittade den vägen så fick 

det inte va på vilket- till vilket pris som helst”. I denna utsaga finns det ett 

underliggande budskap om att den metod som paret har valt för att få barn kanske 

inte var deras förstahandsval, men att de ändå försökt göra sitt bästa av situationen 
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och välja ett så pass ”etiskt” tillvägagångssätt som möjligt. Det etiska tycks med 

andra ord vara att lära känna donatorn och hennes familj ordentligt och inte bara 

välja första bästa person, vilket går i linje med tolkningsrepertoaren om donatorn 

som en individ som man vill kunna bygga en relation med.  

 

Ytterligare en aspekt av tolkningsrepertoaren om donatorn som en instrumentell 

gengivare framkommer i intervjun med Frank och Anders, som fått barn via 

värdgraviditetsförmedling i USA: 

 

Excerpt 24 

Frank: ”När det blev tal om fler barn så […] fanns ju en stark önskan 

att få helsyskon (I: Mm) så att Sofia skulle (.) ja (Anders: Mm) få, få ett 

syskon som va hundra procent.” 

Anders: ”Och som (.) jag har ju alltid känt en jätte, såhär, konstig 

inbyggd känsla att jag ville föra vidare mina gener vilket kanske är 

löjligt men […] för Frank har det inte känts så viktigt (skratt) heller, 

men för mig har det vart viktigt. Eh, och därför va det också väldigt 

noga med val av äggdonator då att, eh, och sen, jag [jobbar med djur] 

[…] och då, alltså det kanske låter jättesjukt men, då tänker jag också 

på avel liksom, att det ska ju va dom bästa förutsättningarna för att det 

ska va friska barn (Intervjuare: Mm). Så att (.hhh) eh, det verkar dom 

också tycka i USA […] sen tänker jag också att om dom är helsyskon, 

om nån behöver en njure eller såhär så ska det va som vilka syskon som 

helst…” 

I ovanstående excerpt berättar Frank att han och partnern hade ”en stark önskan 

att få helsyskon” till dottern Sofia samt ville att dottern skulle ”få ett syskon som 

va hundra procent”. Med dessa uttalanden motiverar Frank varför de valt samma 

donator till sina barn och donatorn framställs som någonting som sammanbinder 

syskon. Vidare förklarar Anders varför det har känts viktig att syskonen ska vara 

”helsyskon”, i genetisk mening. Anders framhåller att hans önskan om att bli 

genetisk förälder kommer från en ”konstig inbyggd känsla” och beskriver denna 

önskan som ”löjlig”. Genom dessa uttalanden tycks han ta avstånd ifrån längtan 

efter att få barn som är genetiskt släkt med honom som någonting viktigt. Vidare 

använder han formuleringen ”det kanske låter jättesjukt”, när han jämför 

processen med att skaffa barn med hjälp av en äggdonator med ”avel”. På så sätt 

föregår han omgivningens eventuella ifrågasättanden, genom att själv påpeka att 
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jämförelsen kan upplevas som ”jättesjuk”. Anders tycks förhandla med sig själv 

och kanske även med intervjuaren genom att ta avstånd från sitt förhållningssätt 

till tolkningsrepertoaren om donatorn som en uppsättning gener och som ett 

objekt, samtidigt som han försöker normalisera sitt ställningstagande genom att 

peka på att ”dom” ”i USA” också delar hans uppfattning, nämligen att det är 

viktigt att skapa de ”bästa förutsättningarna för att det ska va friska barn”. Han 

framhåller även betydelsen av att ha barn som är genetiskt besläktade, eftersom 

det kan underlätta en eventuell framtida transplantation av organ. Med andra ord 

tycks Anders vilja förminska betydelsen av biologi, både i förhållande till sin egen 

biologi och i förhållande till donatorns biologi, samtidigt som han försöker att 

rättfärdiga varför han ändå anser det vara viktigt för syskonen att vara, som Frank 

uttrycker det, ”hundra procent” besläktade.  

 

Patrik framhåller det olustiga med att behöva se på donatorer som objekt och 

jämför processen med köp av hund: 

 

Excerpt 25 

”…först valde vi äggdonator och det va en ganska märklig process, vi 

va otroligt väl förberedda, för vi gick på olika fikaträffar med killpar 

som hade gjort det här innan och alla sa "bered er på att det är det är den 

biten som känns fruktansvärd” […] man bläddrar, förr va en fysisk 

katalog, nu är det en databas och det känns jättekonstigt det känns lika 

konstigt som att köpa en hund och välja hundras och även om det är en 

fruktansvärd jämförelse, det är jättejättekonstigt känslomässigt, så att i 

alla fall jag va väldigt förberedd på det och väldigt stålsatt…” 

I ovanstående excerpt beskriver Patrik, som har fått barn via en 

värdgraviditetsförmedling i USA, processen med att välja donator till sitt blivande 

barn. Fler gånger i detta excerpt nämner Patrik hur ”märkligt” och ”konstigt” det 

kändes att välja en donator på detta sätt. Valet av en donator liknas vid köp av en 

hund, även om Patrik tillägger att det ”är en fruktansvärd jämförelse”. Patrik 

berättar vidare att han, av andra par, blev förberedd på hur märkligt det skulle 

kännas och var därför ”förberedd på det och väldigt stålsatt”. Med den 

ovannämnda jämförelsen samt med formuleringen ”stålsatt” blir det tydligt att 

Patrik tar avstånd från hur processen med val av donator gått till och att han 

motsätter sig tolkningsrepertoaren kring donatorn som ett objekt eller en produkt.  
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För att sammanfatta tolkningsrepertoarerna kring donatorn som individ kontra en 

instrumentell gengivare så kan man säga att dessa två ständigt finns med när 

deltagarna pratar om donatorn och framförallt när de diskuterar valet av person 

som ska donera ägg. Å ena sidan görs donatorn till ett objekt som innehar ett visst 

utseende och vissa arvsanlag och hjälper till att sammanbinda pappornas barn, på 

ett genetiskt sätt. Å andra sidan framställs donatorn som ett subjekt som har en 

personlighet, egna motiv och drivkrafter, som papporna vill bli varse om, för att 

kunna välja en donator som kan matcha dem på ett personligt plan och som 

underlättar vidare kontakt. Det blir synligt i deltagarnas uttalanden att båda dessa 

tolkningsrepertoarer samexisterar och används, men också att de krockar, vilket 

kan förklara varför vissa deltagare framställer hela processen med val av donator 

som märklig och som någonting man behöver stålsätta sig mot. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I denna examensuppsats har två separata frågeställningar varit i fokus, båda 

kopplade till manliga samkönade pars resonemang kring värdgraviditet. Den 

första frågan handlar om hur de manliga samkönade föräldraparen pratar om den 

person som burit barnet, i denna uppsats även kallad bäraren. I deltagarnas 

berättelser framställs bäraren dels som en nära släkting eller som en vän, dels som 

någonting annat än en mamma, vilket är två tolkningsrepertoarer som hänger 

samman och som deltagarna tycks ta till för att belysa bärarens roll i fädernas och 

barnens liv. Ytterligare två sammankopplade tolkningsrepertoarer som blir 

synliga är deltagarnas sätt att framställa bäraren som aktiv och självständig, och 

därför inte utsatt. Med användandet av dessa två tolkningsrepertoarer synliggörs 

hur deltagarna behöver förhålla sig till diskurser om bäraren som utsatt (kvinna).  

Den andra frågeställningen har kretsat kring hur de manliga samkönade 

föräldraparen pratar om den person som donerat ägg, i denna uppsats även kallad 

donatorn. Här återfinns tolkningsrepertoarer kring relationen till donatorn, där 

samtliga deltagare understryker vikten av fortsatt kontakt, men där vissa beskriver 

donatorn som nära, medan andra beskriver en mer avlägsen relation. Två 

sammanlänkade tolkningsrepertoarer som återfinns när deltagarna pratar om 

donatorn är hur donatorn framställs som en betydelsefull individ kontra en 

instrumentell gengivare, vilket kan sägas vara två motsägelsefulla sätt att 

framställa donatorn på. I följande resultatdiskussion kommer inledningsvis 

deltagarnas relation till bäraren kontra donatorn att jämföras samt kopplas till 

litteratur och forskning på området. Därefter diskuteras deltagarnas sätt att prata 

om donatorn och biologi/genetik, i relation till tidigare forskning på området. 
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Vidare diskuteras hur fäderna förhåller sig till diskurser kring värdgraviditet. 

Avslutningsvis diskuteras värdgraviditet i förhållande till diskurser kring 

moderskap och omsorg. 

Pappornas relation till bäraren kontra donatorn 

I resultatsammanställningen blir det tydligt att flera tolkningsrepertoarer används 

när deltagarna pratar om bäraren. Två av tolkningsrepertoarerna handlar om 

intervjupersonernas sätt att förhålla sig till hur nära relation de ska ha till bäraren 

och vilken roll hon ska få i pappornas och barnets liv. Dels tillskrivs relationen 

mellan bäraren och pappornas familj olika former av relationskategorier, där 

fäderna använder begrepp kopplade till släktskap, syskonskap och vänskap, för att 

på olika sätt representera graden av närhet parterna emellan. I en studie av Carone 

et al. (2018) där intervjupersonerna pratade om kvalitén på relationen till bäraren 

uppgav lite mindre än hälften att de har en avlägsen relation, med lite 

kommunikation och/eller lite värme, medan resterande uppgav en mer harmonisk 

relation, med tillfredställande grad av kontakt. I både studien av Carone et al. och 

i en studie av Blake et al. (2016) uppgav få av gaypapporna att de hade en nära 

relation med vare sig donatorn eller med bäraren, däremot uppgav majoriteten att 

de hade en positiv relation med både donatorn och bäraren. Med andra ord har 

man även i andra studier sett att manliga samkönade föräldrar utvecklar en positiv 

relation till bäraren, vilket även begrepp kopplade till släktskap, syskonskap och 

vänskap skulle kunna anses representera. Flera av deltagarna i den aktuella 

studien upplevde sig ha en nära relation till bäraren, vilket skiljer sig från de 

resultat som Blake et al. (2016) fick fram i sin studie. 

Om man jämför deltagarnas berättelser om bäraren med berättelserna om 

donatorn så blir det tydligt att relationen till donatorn tenderar att vara mer 

distanserad än den till bäraren. Ett liknande mönster återfanns i en studie av Blake 

et al. (2016) där 85% svarade att de fortsatt ha en relation med bäraren efter 

barnets födelse, medan endast 31% svarade att de hade en fortsatt relation med 

donatorn. En snarlik fördelning presenterades i en studie av Carone et al. (2018). 

Den fortsatta relationen mellan bäraren och fäderna i den aktuella studien skulle 

dels kunna förklaras med att flera av fäderna berättat att de haft tätare kontakt med 

bäraren, under de nio månader som barnet växer i livmodern. Exempelvis 

framkom det under intervjuerna att papporna varit med vid 

ultraljudsundersökningar och spenderat tid med bäraren (och ofta även hennes 

familj) både innan, under och efter barnets nedkomst. Bara det faktum att fäderna 

varit välkomna att vara med under förlossningen vittnar om att relationen har 

upplevts som nära. Vissa av fäderna förklarade distansen i relationen till donatorn 

med att det är en större åldersskillnad mellan dem själva och donatorn, än mellan 
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dem och bäraren, samt att de haft mindre kontakt med donatorn under processen. 

Då deltagarna pratade om donatorn framkom det att det är viktigt att kunna hålla 

kontakten med donatorn, men att denna kontakt kanske i första hand var tänkt att 

finnas kvar ifall barnen skulle vilja undersöka sitt ursprung när de blir äldre, 

snarare än för papporna själva. Då deltagarna pratade om bäraren var det oftare 

fokus på pappornas relation till henne och hennes familj. Endast en deltagare 

pratade om donatorn som en del av familjen, men även i detta fall förhandlade 

pappan om relationen till henne: å ena sidan är hon en del av familjen, å andra 

sidan är hon inte det.  

Genetikens betydelse och dess inverkan på relationen till donatorn 

Folgerø (2007) menar att samkönade par kan uppleva biologiska band på olika 

sätt. För vissa är de biologiska banden väldigt viktiga, likt för vissa deltagare i 

detta examensarbete. Ett exempel på detta är att tolkningsrepertoaren om donatorn 

som en instrumentell gengivare i vissa berättelser har fått ta mer plats än i andra. 

Tolkningsrepertoaren om donatorn som ursprung tycks generellt användas oftare 

än donatorn som nära och/eller som familj. I dessa berättelser hamnar fokus på 

donatorns utseende och anlag för sjukdomar samt på hur donatorns gener kan 

förbinda syskon. I en studie av Murphy (2013) fann man, likt i den aktuella 

studien, att papporna förminskade betydelsen av biologisk/genetisk släktskap, 

samtidigt som deltagarna i studien valt värdgraviditet som en reproduktionsmetod 

och pekat på det biologiska/genetiska släktskapet som en fördel med 

värdgraviditet, framför andra reproduktionsmetoder. I Murphys studie uppgav 

deltagarna att de, likt flera av deltagarna i detta examensarbete, använt ägg från 

samma donator, för att skapa genetiska band mellan syskonen. Donatorn användes 

i den studien som en instrumentell gengivare, likt i detta examensarbete, då det 

för vissa var viktigt att donatorns yttre attribut liknade den pappa som inte bidragit 

med sperma.  

Donatorns roll har undersökts i många studier med familjer bestående av två 

kvinnor med barn. Valet av äggdonator och sättet som fäderna pratar om hennes 

relation till familjen kan liknas vid det sätt som kvinnliga samkönade par 

resonerar kring spermadonator. Folgerø (2007) menar exempelvis att lesbiska par 

kan ”skydda” sin familj från en tredje part genom att välja anonym donator till 

sina barn. Även om denna forskning inte är direkt överförbar till studier på 

manliga samkönade par, så finns den del likheter kvinnliga samkönade pars sätt 

att prata om donatorn, med fynd som gjorts i denna studie. Malmquist (2016) har 

i sin forskning på lesbiska småbarnsföräldrar funnit att de mammor som väljer en 

känd donator gör det för att man anser att det är viktigt för barnet att känna till sitt 

genetiska ursprung samt kunna träffa och lära känna donatorn, medan de som 
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väljer anonym donator beskriver att det genetiska ursprunget inte är av så stor 

vikt. Dessa mammor framhåller istället relationen till mammorna och barnets 

uppväxtmiljö som centralt. I Malmquists forskning berättade deltagare att en 

okänd donator skulle innebära ”ett trauma” för barnet och valet att ha en känd 

donator gjorts i första hand för barnets skull, med hänsyn till barnets intresse. 

Nordqvist (2010) intervjuade lesbiska par som berättade att de i valet av 

spermadonator strävat efter att matcha den icke-genetiska partnerns 

utseendemässiga karaktärsdrag med donatorns, vilket även rekommenderades på 

klinikerna som paren gick till för att få hjälp. Nordqvist menar att detta sätt att 

förhålla sig till donatorn, som påminner om tolkningsrepertoaren kring donatorn 

som instrumentell gengivare i detta examensarbete, är kopplat till den diskurs som 

finns kring att en familj utgörs av personer som har lika karaktärsdrag (discourse 

of family resemblances). Vidare menar Nordqvist att denna diskurs påverkar 

social identifikation inom en familj, där likhet i karaktärsdrag bekräftar och 

legitimerar familjeband, medan en stor skillnad i karaktärsdrag kan göra en familj 

sårbar, med ökad risk för att utsättas för stigmatisering.   

Majoriteten av deltagarna i detta examensarbete försökte att på olika sätt ta 

avstånd från tolkningsrepertoaren kring bäraren som en instrumentell gengivare, 

genom att ställa sig kritisk till processen med val av donator eller genom att lyfta 

fram vikten av en personlighetsmässig matchning, det vill säga att ta till 

tolkningsrepertoaren kring donatorn som en betydelsefull individ. Denna 

tolkningsrepertoar blir även påtaglig om man ser till det faktum att alla deltagare 

i den aktuella studien valde en känd, framför en anonym, donator till sina barn. 

Även om deltagarna generellt sett pratade mindre om donatorn och ibland tycktes 

glömma bort henne (vilket de antingen berättade om eller gjorde i 

intervjusituationen) så uttryckte samtliga vikten av att ha fortsatt kontakt och flera 

av deltagarna framställde relationen till donatorn som viktig och betydelsefull. 

Det fanns deltagare som uppgav att de aktivt valt att ha en nära relation dem 

donatorn. Även om många lyfte genetiska/biologiska faktorer så som utseende 

och sjukdomshistorik som viktigt för valet av donator, så framhöll många även 

vikten av personlighetsmässig matchning. Det senare lyftes även av de lesbiska 

föräldraparen i Nordqvists (2010) studie. 

Att behöva förhålla sig till diskurser kring värdgraviditet 

Två tydliga tolkningsrepertoarer som går att se i deltagarnas beskrivningar av 

bäraren är att antingen beskriva henne som aktiv och självständig eller att på olika 

sätt framställa henne som icke-utsatt. Att dessa två tolkningsrepertoarer 

framkommer under intervjuerna kan förklaras av att deltagarna på olika sätt 

försöker att förhålla sig till diskursen om bäraren som (ekonomiskt) utsatt. De 
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starka diskurser som finns kring värdgraviditet (Arvidsson, Johnsdotter & Essén, 

2015) skulle kunna påverka i hur stor utsträckning intervjudeltagarna pratar om 

bäraren kontra donatorn. Bäraren tycks få en mer utmärkande roll i intervjuerna, 

jämfört med donatorn. Detta skulle kunna ha att göra med att 

tolkningsrepertoarerna kring bäraren fyller en viktig funktion och används för att 

förhålla sig till de dominerande diskurserna som finns kring bäraren, medan 

tolkningsrepertoarerna kring donatorn inte fyller samma funktion. Generellt så har 

intervjupersonerna, som fått barn via värdgraviditet, inte samma fokus på etiska 

överväganden när de pratar om donatorn, som när de pratar om bäraren. Det tycks 

inte finnas samma behov av att förhålla sig till donatorn i relation till 

samhällsdebatten, som det finns för bäraren, där ämnet värdgraviditet kan anses 

utgöra minerad mark. Exempelvis berättar en deltagare att bäraren till deras barn 

”älskar att vara gravid”, ett uttryck som blir en retorisk motbild till diskursen om 

bäraren som utnyttjad. Detta, tillsammans med andra sätt att prata om bäraren, blir 

ett sätt att framställa henne som en aktör, som valt att bära andra människors barn 

av genuin vilja och inte av ekonomiska orsaker. Arvidsson, Johnsdotter och Essén 

(2015) beskriver i sin studie, där både manliga samkönade par och olikkönade par 

intervjuats kring värdgraviditet, att föräldrarna utmanade diskursen genom att 

framhålla fördelarna med att vara bärare samt genom att belysa att de lärt känna 

bäraren och hennes livssituation. Dessa fynd påminner om de tolkningsrepertoarer 

som deltagarna i detta examensarbete tog till då de pratade om bäraren som aktiv 

och självständig samt icke-utsatt.  

Att få barn med hjälp av äggdonation har varit möjligt att få tillgång till inom 

svensk sjukvård sedan 2003 (Malmquist, Hanner & Lundberg, 2017), vilket skulle 

kunna förklara varför konceptet med donator inte är lika kontroversiellt som 

företeelsen värdgraviditet. Värdgraviditet är däremot inte rättsligt reglerat i 

dagens Sverige (SOU 2016:11), vilket kan bidra till den misstänksamhet som 

råder kring värdgraviditet som fenomen. Att genomgå en nio månader lång 

graviditet, med den känslomässiga påfrestning samt med den risk för 

komplikationer som det kan innebära ses som en större uppoffring än att 

genomföra en äggdonation. Trots detta så framställs äggdonation faktiskt som en 

uppoffring i en av intervjuerna i detta examensarbete.  

Det som också blir intressant att notera är att många av deltagarna uttryckte att 

värdgraviditet sällan var ett förstahandsval, utan att denna reproduktionsmetod 

blev aktuell först efter att man hade avfärdat andra sätt att få barn på. Exempelvis 

framhöll vissa par att de allra helst hade velat adoptera ett barn, men gett upp på 

den tanken när det visat sig vara svårt i praktiken. Några par hade undersökt 

möjligheten att få barn med en kvinnlig vän eller ett samkönat kvinnligt par, men 
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framhöll hur svårt det var att hitta någon som kändes ”helt rätt”. Att värdgraviditet 

inte alltid är förstahandsvalet kan dels bero på att det fortfarande är en relativt ny 

företeelse i Sverige (SOU 2016:11) samt att det är en process som kräver stora 

ekonomiska resurser och en motivation och/eller förmåga till att sätta sig in i de 

komplicerade juridiska aspekterna (Spånberg Ekholm, 2018). Det skulle också 

kunna vara så att de diskurser som finns kring värdgraviditet och den 

samhällsdebatt som råder påverkar även fäderna i vilka reproduktionsmetoder 

som målas upp som mer ”etiskt försvarbara” och därav fördelaktiga. 

Att frikoppla bäraren från ett moderskap 

I resultatsammanställningen framkommer en tolkningsrepertoar kring bäraren, 

där deltagarna försöker att på olika sätt särskilja bärarens roll från pappornas 

aktiva föräldraskap. Detta görs genom att använda begreppet mamma, men med 

olika prefix, så som värd-, surrogat-, mag- och bärarmamma. På detta vis blir 

hon inte en mamma, inte en föräldrafigur, utan någonting annat, en icke-mamma. 

Genom att använda prefixet ”värd-” och ”ägg-” blir det lättare att frikoppla 

kvinnornas roller från vad vi tänker att moderskapet i vanliga fall innebär. Som 

tidigare nämnts, kan man säga att det finns en semantisk täthet (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000) kring diskurser om moderskap och omsorg, som gör att vi 

instinktivt förknippar det ena begreppet med det andra. Då föräldraskap är tätt 

sammankopplat med moderskap och även anses vara en kvinnlig domän 

(Berkowitz, 2011; Berkowitz & Marsiglio, 2007) kan papporna behöva 

understryka att barnet har alla föräldrar det behöver, inte blivit övergivet och inte 

saknar omsorg, trots att barnet inte har någon förälder som är kvinna. Papporna 

kan anses bryta mot de heteronormativa diskurser som finns kring både könsroller 

och familjeliv (Berkowitz, 2011; Erera & Segal-Engelchin, 2014; Folgerø, 2007) 

genom att avskriva bäraren rollen som omsorgsperson. Enligt Berkowitz (2011) 

behöver gaypappor konstruera och förhandla sitt föräldraskap i ett sammanhang 

där modern anses vara primär förälder och fadern ett komplement samt där 

karaktärsdrag och beteenden placeras in i binära kategorier, som antingen 

tillhörande en pappa- eller en mammaroll. Trots att det i Sverige idag kan anses 

finnas en jämställdhetsdebatt som kan gynna inte bara pappor i olikkönade par, 

men också pappor i manliga samkönade par (Andreasson & Johansson, 2017), så 

tycks deltagarna i detta examensarbete ändå behöva förhålla sig till diskursen om 

den essentiella modern och främst då deltagarna pratar om bäraren.  

Metoddiskussion 

Den position som en forskare intar i förhållande till undersökningsområdet 

påverkar vad den personen kan se och vilka resultat som personen kan finna. Ur 

socialkonstruktionistisk synvinkel så är det oundvikligt att forskarens 
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förförståelse och syn på världen påverkar tolkning av data, och i förlängningen 

även resultat och slutsatser (Willig, 2013; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

En forskare som utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv behöver 

tillämpa denna kunskapssyn även på sin egen forskningspraktik och praktisera 

reflexivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med reflexivitet menas att en 

forskare behöver fundera över sin egen utgångspunkt, i förhållande till det 

undersökta fenomenet, för att försöka se hur sådana utgångspunkter kan ha 

påverkat forskningsprocessen och fynden (Willig, 2013). Nedan kommer först ett 

avsnitt om metodologisk reflexivitet och därefter ett avsnitt om personlig 

reflexivet. 

Metodologisk reflexivitet 

Metodologisk reflexivitet, eller av Willig (2013) definierat som epistemologisk 

reflexivitet, innebär att man som forskare reflekterar över de antaganden som 

gjorts om världen och om kunskap och hur detta kan ha påverkat ens fynd. 

Exempelvis kan man fundera över hur forskningsfrågan kan ha påverkat eller 

begränsat de fynd som gjorts eller hur studiens design och analysmetod kan ha 

”konstruerat” data och fynd. Vidare kan man diskutera hur forskningsfrågan hade 

kunnat undersökas med hjälp av en annan analysmetod (Willig, 2013). 

Forskningsfrågan i en diskursanalytisk studie är, enligt Willig, starkt färgad av 

epistemologiska antaganden kring vilka frågor som går och inte går att ställa. 

Detta gör att forskningsfrågan i den aktuella studien hade behövt formuleras om 

helt, för att passa en annan metod. Om data istället analyserats med hjälp av en 

tematisk analys hade fler forskningsfrågor kunnat besvaras och fler områden 

kunnat täckas av, men analysen hade inte varit lika djupgående (Braun & Clarke, 

2006).  

Om forskningsområdet kring manliga samkönade föräldrapars upplevelser av 

föräldraskap hade varit större, så att en tydlig hypotes hade kunnat formuleras, 

hade en kvantitativ ansats kunnat tillämpas. Men då forskningsområdet 

fortfarande är relativt nytt kan en mer explorativ ansats, så som en kvalitativ 

metod, anses vara mer passande. Enligt Clarke et al. (2010) är kvalitativ forskning 

speciellt passande för att ”ge röst åt” osynliga och/eller marginaliserade grupper. 

Tidigare forskning på området har enligt Zetterqvist Nelson (2007) historiskt sett 

fokuserat mycket på skillnader mellan samkönade och olikkönade pars 

föräldraskap, så som exempelvis studier kring barnens mående eller 

könsidentitetsutveckling. Zetterqvist Nelson menar att forskning som syftar till att 

hitta likheter och skillnader mellan olika familjekonstellationer kan bygga på 

heteronormativa idéer om att föräldraskap är förbehållet heterosexuella par och 
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hindra en mer förutsättningslös ansats och hindra forskare från att ställa öppna 

frågor (Zetterqvist Nelson, 2007). Genom att bedriva kvalitativ forskning, snarare 

än kvantitativ, inom just det aktuella forskningsområdet, kan man enklare 

undersöka manliga samkönade pars föräldraskap, på ett mer utforskande och 

mindre dömande sätt. 

Validitet handlar om i vilken utsträckning den forskning som bedrivs beskriver, 

mäter och förklarar det som den syftar till att beskriva, mäta och förklara. Tre 

olika sätt att öka validiteten i kvalitativ forskning är att dels (1) ge deltagare 

möjlighet att ifrågasätta och eventuellt korrigera forskarens antaganden, detta kan 

göras genom att be om deltagarnas feedback på forskningsresultaten (Willig, 

2013). På grund av den tidsbegränsning som finns då en examensuppsats ska 

produceras så har det inte varit praktiskt genomförbart att efterfråga deltagarnas 

feedback. Däremot så har de deltagare som visat intresse för att läsa igenom 

transkriberingarna av sina intervjuer fått den möjligheten. Dessutom har analysen 

av materialet prövats emot dels forskaren Anna Malmquist, som har stor kunskap 

inom forskningsområdet, men också mot Alexander Spånberg Ekholm, som själv 

varit med under intervjuerna. Det har även varit en fördel att kunna pröva 

antaganden mot dem då båda anser sig till höra hbtq+-communityt. Detta har gjort 

att mina tolkningar har kunnat prövas och validiteten på så sätt ökas. Dels kan 

validitet, enligt Willig, ökas genom att som forskare (2) sträva efter att samla in 

data i en så pass naturalistisk miljö som möjligt, för att öka ekologisk validitet. 

Problemen med att försöka bedriva ”naturalistisk” forskning har tidigare 

diskuterats i detta examensarbete (se Semsistrukturerad intervju, s. 13). Vidare 

kan validitet enligt Willig också öka genom att (3) som forskare tillämpa personlig 

reflexivitet, för att minska risken med att påverka forskningsresultaten i alltför 

stor utsträckning. Ett avsnitt om personlig reflexivitet kommer att presenteras 

nedan. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att validitet hos en 

diskursanalytisk studie även kan bedömas genom att se till dess fruktbarhet, 

nämligen studiens förmåga att lyfta fram nya förklaringar. Jag har endast 

kännedom om en svensk studie (Arvidsson, Johnsdotter & Essén, 2015) som har 

undersökt hur manliga samkönade föräldrar, ur ett socialkonstruktionistiskt och 

diskursivt perspektiv, ställer sig till värdgraviditet, så kan resultaten i detta 

examensarbete anses bidra med ny kunskap om den intervjuade gruppen. Willig 

(2013) diskuterar synen på representativitet inom kvalitativ forskning och menar 

att detta inte är i fokus då kvalitativ forskning bedrivs, då analysmetoden är 

tidskrävande och därav begränsar antalet deltagare som man kan ha. Därav är det 
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viktigt att vara medveten om att då den aktuella studien är liten är resultaten inte 

att betrakta som representativa för hela gruppen manliga samkönade par med 

barn. 

Personlig reflexivitet 

Med personlig reflexivitet menas att fundera över hur egna erfarenheter, 

övertygelser, värderingar, intressen, politiska ståndpunkter samt sociala 

identiteter påverkar den forskning som man bedriver (Willig, 2013). Därav blir 

det relevant att i sammanhanget nämna att mitt val av forskningsområde har 

påverkats av att mitt engagemang i hbtq+-communityt och av mitt intresse för 

hbtq+-frågor. Det faktum att jag, likt fäderna i studien, har erfarenheter av att leva 

i normbrytande relationer och i framtiden sannolikt kommer att vilja bilda familj 

på sätt som bryter mot heteronormen, påverkar troligtvis hur jag genomfört denna 

studie. Detta innebär att jag på vissa plan är del av det community som deltagarna 

i den aktuella studien kan anses tillhöra, och har därav ett inifrånperspektiv. På 

andra plan kan jag anses ha ett utifrån perspektiv, då jag varken identifierar mig 

som man, är förälder eller är i samma ålder som majoriteten av deltagarna, utan i 

genomsnitt 20 år yngre.  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är uppgiften med en 

diskursanalytisk studie inte att försöka förstå hur ”verkligheten” egentligen är 

eller att försöka begripa vad människor egentligen menar med en utsaga, utan 

snarare försöka hitta mönster i det som sagts. Dessa mönster kan vara svåra att se 

om det man undersöker är någonting som man själv har en åsikt om eller som 

ligger en nära, därav behöver man som forskare försöka att sätta en parentes kring 

sin egen förförståelse och i möjligaste mån ställa sig främmande inför materialet. 

Detta kan vara speciellt svårt om den kultur man undersöker är en kultur som man 

själv är del av. Därav kan det vara fördelaktigt att jag inte har erfarenhet av att 

leva som man eller av att vara förälder, då det på detta sätt kan vara enklare att 

ställa sig främmande inför materialet. Enligt Clarke, Ellis, Peel och Riggs (2010) 

så kan det finnas fördelar med att som forskare själv utgöra en del av den kultur 

som undersöks, även kallat inifrånperspektiv. Ett inifrånperspektiv kan ge 

forskaren en förförståelse som är bra att ha med sig när rekrytering och 

datainsamling görs. Det kan också hjälpa en att genomföra djupare analyser. Men 

genom historien har man tänkt att de som själva är del av populationen som man 

vill undersöka inte kan bedriva forskning som är ofärgad av ens egen förförståelse. 

Vidare menar Clarke et al. att det är viktigt att som forskare vara medveten om att 

endast faktumet att man identifierar sig med det community som man vill 

undersöka inte behöver betyda att man har någonting gemensamt med andra inom 

samma community.  
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Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att ett sätt som man som forskare, 

med diskurspsykologiskt perspektiv, kan tillämpa reflexivitet är genom att 

problematisera maktrelationerna mellan forskare och deltagare. I detta 

examensarbete har både Alexander Spånberg Ekholm och jag genomfört och 

närvarat vid intervjuerna, i majoriteten av fall. Detta innebär att intervjuarna i de 

flesta fall varit lika många som deltagarna, vilket kan tänkas jämna ut 

maktbalansen, än om deltagarna intervjuats var för sig, men med båda intervjuare 

närvarande. Däremot går det inte att komma ifrån den makt som intervjuarna får 

i rollen som forskare, då denna roll ger ett tolkningsföreträde. Maktbalansen kan 

dock tänkas jämna ut sig något då intervjuarna är yngre än deltagarna och inte har 

några egna barn. 

Enligt Willig (2013) innebär personlig reflexivitet även att fundera över hur ens 

forskning kan ha påverkat och även förändrat en som person och som forskare. 

Innan intervjuerna med deltagarna genomfördes hade jag en annan syn på 

värdgraviditet och hade främst en bild av hur det kan vara för en kvinna att 

genomgå en värdgraviditet, men inte i samma utsträckning reflekterat över hur en 

sådan process kan komma att påverka de familjer som får barn med denna metod. 

Jag har efter intervjuerna fått insikt om vilken komplicerad process 

värdgraviditeten kan vara, vilka uppoffringar de inblandade parterna behöver göra 

samt på vilket sätt den juridiska situationen kring värdgraviditet i dagens Sverige 

kan påverka dessa familjer. Utgångspunkten har dock redan från början varit att 

på något sätt kunna bidra till att förbättra livet för de som intervjuats till detta 

examensarbete. Exempelvis genom att öka kunskapen i samhället samt inom 

forskningsvärlden. 

Avslutande sammanfattning  

Detta examensarbete har syftat till att med hjälp av diskursanalytisk ansats 

undersöka hur manliga samkönade föräldrapar pratar om bärare och donator, då 

barn blir till genom värdgraviditet. Resultatet visar att de manliga samkönade 

föräldraparen tar till olika tolkningsrepertoarer då de pratar om bäraren och 

donatorn. En tolkningsrepertoar som uppkommer när deltagarna pratar om 

bäraren är bäraren som en nära släkting, men inte en mamma, där det blir synligt 

att deltagarna behöver förhålla sig till diskurser kring föräldraskap, moderskap 

och omsorg.  En annan tolkningsrepertoar är bäraren som aktiv och självständig 

och därför inte utsatt, där deltagarna förhåller sig till diskurser kring 

värdgraviditet och bäraren som en utsatt kvinna. I deltagarnas berättelser om 

donatorn framkommer tolkningsrepertoaren donatorn som nära kontra avlägsen 

där deltagarna förhandlar kring hur nära relation de vill ha till donatorn samt 
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tolkningsrepertoaren om donatorn som en betydelsefull individ kontra en 

instrumentell gengivare där deltagarna behöver förhålla sig till processen med att 

välja en äggdonator och huruvida man väljer en individ eller ett ursprung.  

Resultaten i detta examensarbete kan ge värdefull information om komplexiteten 

i att få barn via värdgraviditet och kan bidra till att öka kunskapen om hur 

diskurser kring familjebildning, värdgraviditet och föräldraskap kan påverka 

manliga samkönade föräldrapar i dagens Sverige. Mer forskning behöver göras 

på detta område, framförallt i en svensk kontext. Därutöver behöver fler grupper 

representeras, så som fäder som bor på landsbygden samt i mindre kommuner, 

som har en lägre utbildningsnivå och som fått barn via värdgraviditet i andra 

länder än i USA och Skandinavien. Forskningen skulle även behöva fokusera på 

de fäder som har familjehemsplacerade barn samt som fått barn via adoption.   
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Appendix A 

Informerat samtycke  
 

Du/ni har fått skriftlig information om forskningsprojektet Pappa, pappa, barn: 

gaypappors familjeliv i dagens Sverige¸ och är självklart 

välkommen/välkomna att ställa frågor om projektet till någon av forskarna. 

Du/ni har informerats om att vi söker intervjupersoner till studien. Intervjuerna 

tar 1-2 timmar och kommer att spelas in. Endast forskarna kommer att ha 

tillgång till ljudupptagningarna. De inspelade intervjuerna transkriberas. Allt 

som rör individer avidentifieras i samband med transkriptionen. 

Ljudinspelningar och transkriptioner förvaras separat från varandra och sparas 

av forskarna i minst 10 år. Intervjuerna kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 

Om du/ni som är positiv/a till att medverkan i studien kan du/ni här lämna 

ditt/ert samtycke. 

Den som väljer att medverka i studien kan när som helst, utan särskild 

förklaring, avbryta sin medverkan. 

Jag samtycker till att delta i studien 

 

 

Underskrift    Underskrift 

 

 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer    Telefonnummer 

 

 

E-post    E-post 



57 
 
 

Appendix B 

Annons  

Pappa, pappa, barn:  

Gaypappors familjeliv i dagens Sverige 
 

 

Är du pappa och lever tillsammans med en annan man? Vill 

ni delta i en studie om föräldraskap och familjebildning? 
 

Detta är ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om hur det är att leva i 

en familj bestående av två pappor och barn. I dagsläget finns det väldigt lite forskning 

gaypappors familjer. För att öka kompetensen inom förskola och skola, hälso- och 

sjukvård samt samhället i stort är det viktigt att synliggöra era erfarenheter.  

 

Som deltagare får du och din partner berätta i en intervju om er familj; om era vägar 

till föräldraskap och ert vardagsliv som barnfamilj. 

 

För mer information om studien samt för att få svar på frågor angående studien, hör 

av dig till oss! Ni har självklart möjlighet att ställa frågor innan ni tar ställning till ert 

deltagande. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras under 2018, på en plats som är bekväm för er. 

 

Vi som står bakom projektet och genomför intervjuerna är forskare och 

psykologer/psykologstudenter med stor erfarenhet av forskning och annat arbete med 

hbtq-frågor och regnbågsfamiljer. 

 

Kontaktuppgifter 

 
Anna Malmquist, leg. psykolog, fil dr  

anna.malmquist@liu.se 

013-282127 

 

Sonja Höjerström, psykologstudent  

sonho782@student.liu.se   

 

 

Alexander Spånberg Ekholm, psykologstudent 

aleek405@student.liu.se  

 

mailto:anna.malmquist@liu.se
mailto:sonho782@student.liu.se
mailto:aleek405@student.liu.se
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Appendix C 

Informationsblad  

 

Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

Den här informationen riktas till regnbågsfamiljer bestående av två pappor med minst ett 

barn. Det är en förfrågan om Du/Ni vill delta i forskningsprojektet:  

 

Pappa, pappa, barn: 

 Gaypappors familjeliv i dagens Sverige 

Bakgrund 

De senaste åren har det blivit allt vanligare att samkönade par bildar familj och får barn. 

Gaymän har funnit olika vägar till föräldraskap; såsom adoption, surrogatarrangemang och 

gemensamma föräldraskap med en kvinna eller ett lesbiskt par. Samkönade par kan också 

vara familjehem och leva med barn på så vis. Sedan 2003 kan ett barn ha två rättsliga 

föräldrar av samma kön.  

 

I Sverige har tidigare forskning om regnbågsfamiljer i hög grad handlat om lesbiska familjer. 

Forskning om gaypappors familjer är dock ännu mycket knapphändig. För att öka 

kompetensen att möta familjer i förskola och skola, hälso- och sjukvård, övriga myndigheter 

och i samhället i stort, behöver kunskaper om gaypappors familjer öka. I detta sammanhang är 

gaypappors egna erfarenheter och upplevelser av att bilda familj och möta samhället som 

barnfamilj centralt.  

 

Ni som idag lever i en familj bestående av två pappor och minst ett barn har idag värdefulla 

kunskaper och erfarenheter. Berättelsen om hur familjen kom till är viktig för att öka 

omvärldens kunskaper om regnbågsfamiljers liv och förutsättningar. Hur Ni upplever och 

resonerar kring föräldraskap, föräldraroller samt kontakten med vård, skola och andra 

myndigheter, kan också ge kunskaper som ökar myndigheters hbtq-kompetens. 

 

Forskningsprojektet 

I forskningsprojektet genomförs intervjuer med manliga föräldrapar. Vår förhoppning är att 

detta kan upplevas som ett positivt och roligt tillfälle att få prata om sig själv och sin familj. 

Om Ni är positiva till att medverka i studien kommer intervjun att äga rum på ett ställe som 

passar Er. Medverkan i projektet är fullständigt frivillig. Deltagare kan när som helst, utan 

särskild förklaring, avbryta sin medverkan. Det finns även möjlighet att inte svara på frågor, 

om den fråga som ställs inte känns bekväm att svara på. 

 

Varje intervju tar ca 1-2 timmar och Ni kommer att intervjuas tillsammans. Intervjun kommer 

att spelas in och endast forskarna kommer att ha tillgång till ljudupptagningarna. De inspelade 

intervjuerna skrivs ut och transkriptionerna används för forskarnas analys. Allt som rör 
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individer avidentifieras och intervjumaterialet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av det. 

 

Information om studiens resultat 

Ni som intervjuas för projektet har möjlighet att själva läsa igenom en utskrift av intervjun för 

eventuella synpunkter. Resultatet av hela projektet kommer att presenteras i 

examensuppsatser samt i vetenskapliga publikationer. De deltagare som så önskar, kan ta del 

av de publicerade resultaten. 

 

Forskningsansvariga 

Projektet är knutet till Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 

universitet. Vi som genomför projektet har stora erfarenheter av forskning och annat arbete 

med regnbågsfamiljer och hbtq-frågor. Vi som ingår i forskargruppen har själva erfarenhet av 

att tillhöra hbtq-communityt. Intervjuerna kommer att genomföras av en psykolog/forskare 

och två psykologstudenter som går sista året på psykologprogrammet vid Linköpings 

universitet.  

Om Ni har frågor, funderingar eller vill ha ytterligare information om studien är Ni välkomna 

att kontakta någon av oss forskningsansvariga: 

  

Anna Malmquist, forskningsledare 

Leg. psykolog, fil. dr. 

013-282127 

anna.malmquist@liu.se 

  

Alexander Spånberg Ekholm 

Psykologstudent 

 

aleek405@student.liu.se 

  

Sonja Höjerström 

Psykologstudent 

 

sonho782@student.liu.se 
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Appendix D 

Intervjuguide  

Intervjufrågor 

Vägen till barn 

• När träffades ni och hur lång tid tog det innan ni fick ert första barn? 

• Vilken reproduktionsstrategi?  

• Om en biologisk förälder, via surrogat eller tidigare äktenskap osv:  

o Hur resonerade ni kring vem som skulle bidra med sperma? Hur 

kom ni fram till beslutet?  

o Finns det fler föräldrar? Vem/vilka? 

o Skulle ni kunna berätta litet om hur (om) ni tog det beslutet och hur 

ni resonerade? 

• Har ni mött några motgångar under processen att skaffa barn tillsammans? 

• Hur upplevde ni kontakten med myndigheter, vårdinrättningar och till 

exempel föräldrautbildning innan och under processen att skaffa barn 

tillsammans?  

• Hur förhåller ni er till den biologiska modern till barnet/barnen?  

o Hur resonerar ni kring detta? 

• Hur stora omkostnader har ni haft för att få barn? Tror ni att era 

omkostnader för att skaffa/ha barn ser annorlunda ut än för heterosexuella 

par? 

Vardagsliv/livet som förälder 

• Vad tycker ni är viktigt i er strategi för barnuppfostran? 

o Berätta mer/resonera kring varför och hur ni gör för att 

implementera detta. 

• Har ni upplevt stigmatisering från omvärlden, eller upplevt att ert/era barn 

har blivit utsatt/a för detta? 

o I sådana fall, hur tänker ni kring det? 

o Har ni några strategier för att hantera detta? 

• Hur har ni upplevt kontakten med myndigheter, vårdinrättningar och 

skola/förskola efter barnets tillblivelse? 

o BVC (BVH, Habiliteringen) 

o Sjukvård 

o Förskola 

o Skola 

o (socialtjänst) 

• Berätta litet om hur ni tänkt då ni delat upp föräldraledighet, sysslor i 

hemmet och liknande. 

o Hur har det varit att vara öppen (om öppen) med 

familjekonstellationen på arbetsplatsen 
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- föräldraledighet 

- kollegors bemötande  

Relationella aspekter av familjebildning 

• Hur ser ni er som föräldrar? 

o Föräldraroll – olika/lika 

o Hur tänkte ni innan och hur blev det? 

• Har er relation förändrats sedan ni fick barn? 

o Hur? 

o Blev det som ni tänkt er? (Om andra föräldrar med: Hur funkar det 

etc?) 

o Upplever ni att er livsstil förändrats, om ni jämför er med innan ni 

fick barn, med andra gaypar som inte har barn. 

• Hur ser ni på vad en familj är? Biologi/genetik/socialt/psykologiskt 

o Hur har synen på vad en familj är förändrats?  

o Vad har ni för relation till era ursprungsfamiljer? Har relationen till 

dem förändrats sedan ni skaffade barn? 

Lite mer öppna frågor 

• Om ni tänker tillbaka på er process att skaffa och att ha barn, finns det 

någonting som ni önskar vore annorlunda? Exempelvis kontakt med 

och/eller bemötande från omgivningen, juridisk process etc. 

o Finns det någonting som ni tycker bör förändras i framtiden?  

• Är det någonting som du känner att du vill ta upp i förhållande till 

föräldraskap eller hbtq+-communityt som inte har fått utrymme i denna 

intervju? 

 

Bakgrundsinformation 

Om föräldrarna 

-Ålder 

-Utbildningsnivå 

-Sysselsättning 

-Bostadsort, uppväxtort 

 

Om barnen/barnet 

-Gemensamma barn, antal och ålder 

-Bor barnet/en i flera hushåll? 

-Hade någon av er barn sedan tidigare? Antal, ålder? 

-Planerar ni för fler barn? På samma vis eller byte av reproduktionsstrategi? 

 


