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Titel
Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung
– Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i
regnbågsfamiljer
Title
Perspectives on parenting and genetic origin
– Reflections from young adults conceived by gamete donation and/or raised in rainbow families
Författare
Sandra Andersson
Julia Salomonsson
Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och
upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning.
Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning
som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. Genom
semistrukturerade intervjuer med tio unga vuxna i åldern 17 till 32 år har data samlats in och
analyserats med tematisk analys.
I resultaten fann vi att deltagarnas sätt definiera och tala om föräldraskap är i linje med tidigare
forskning. Även internationell forskning kring synen på könscellsdonatorer och deras roll som
föräldrar eller icke-föräldrar har kunnat appliceras på vårt intervjumaterial för att förstå
donatorsrollen som infallande på ett kontinuum. Nya fynd som framkommit är att avsaknad av
rättsliga band ej utgör ett oöverkomligt hinder för utövandet av socialt föräldraskap, både i avseende
på att skaffa barn och sedermera uppfostra det. Deltagarna berättar dock att avsaknad av rättsligt
föräldraskap har varit problematiskt vid dödsfall och separationer. Funderingar kring genetiskt
ursprung och tillkomst beskrivs påbörjas i tidig ålder hos deltagarna och vara avslutat i tidig vuxen
ålder, vilket är ett nytt fynd och går emot lagstiftad ålder för kännedom om donator och genetiskt
ursprung. Möjlighet till kännedomen om genetiskt ursprung lyfts som barnets okränkbara rättighet.
Utifrån dessa fynd drar vi slutsatsen att trots lagmässiga hinder kan ett fullständigt föräldraskap i
många fall utövas av icke-juridiska föräldrar samt att avsaknad av genetiska band ej utgör en barriär
för relationsskapande eller identitetsutveckling. Däremot anses lagstiftning och samhällsattityder
fortfarande vara exkluderande och osynliggörande gentemot regnbågsfamiljer och
könscellsdonation.
Nyckelord: Regnbågsfamilj, regnbågsbarn, könscellsdonation, spermiedonation, assisterad
befruktning, könscellsinsemination, tillblivelse, genetiskt ursprung, föräldraskap, donator, lesbiska
föräldrar, flerföräldrafamilj, föräldralagstiftning, rättslig förälder, vårdnadshavare,
heteronormativitet, barnperspektiv, familjeforskning, tematisk analys, kvalitativ forskning.
Key words: Rainbow families, LGBT-families, gamete donation, sperm donation, assisted
reproductive technology, donor insemination, conception, genetic origin, parenting, donor, lesbian
parents, multi-parent families, parental legislation, legal parent, legal guardian, heteronormativity,
children’s perspectives, family studies, thematic analysis, qualitative research.

Sammanfattning
Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas
perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell
föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en
rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella
regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. Genom semistrukturerade
intervjuer med tio unga vuxna i åldern 17 till 32 år har data samlats in och
analyserats med tematisk analys.
I resultaten fann vi att deltagarnas sätt definiera och tala om föräldraskap är i linje
med tidigare forskning. Även internationell forskning kring synen på
könscellsdonatorer och deras roll som föräldrar eller icke-föräldrar har kunnat
appliceras på vårt intervjumaterial för att förstå donatorsrollen som infallande på
ett kontinuum. Nya fynd som framkommit är att avsaknad av rättsliga band ej
utgör ett oöverkomligt hinder för utövandet av socialt föräldraskap, både i
avseende på att skaffa barn och sedermera uppfostra det. Deltagarna berättar dock
att avsaknad av rättsligt föräldraskap har varit problematiskt vid dödsfall och
separationer. Funderingar kring genetiskt ursprung och tillkomst beskrivs
påbörjas i tidig ålder hos deltagarna och vara avslutat i tidig vuxen ålder, vilket är
ett nytt fynd och går emot lagstiftad ålder för kännedom om donator och genetiskt
ursprung. Möjlighet till kännedomen om genetiskt ursprung lyfts som barnets
okränkbara rättighet.
Utifrån dessa fynd drar vi slutsatsen att trots lagmässiga hinder kan ett fullständigt
föräldraskap i många fall utövas av icke-juridiska föräldrar samt att avsaknad av
genetiska band ej utgör en barriär för relationsskapande eller identitetsutveckling.
Däremot anses lagstiftning och samhällsattityder fortfarande vara exkluderande
och osynliggörande gentemot regnbågsfamiljer och könscellsdonation.
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mailsvar och för det stöd du givit när vi har haft svårt att se vad nästa steg i arbetet
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UNGAS PERSPEKTIV PÅ FÖRÄLDRASKAP OCH URSPRUNG:
REFLEKTIONER FRÅN UNGA VUXNA TILLKOMNA GENOM
KÖNSCELLSDONATION OCH/ELLER UPPVUXNA I
REGNBÅGSFAMILJER
I denna uppsats möter vi unga vuxna vars föräldrar har behövt anstränga sig
särskilt för att kunna skaffa barn mot bakgrunden av lagmässiga, sociala och
ekonomiska begränsningar samt bristande tillgång till assisterad befruktning.
Parallellt med förändrade samhällsattityder, reformerad lagstiftning och tekniska
framsteg gällande assisterad befruktning har föräldraskap kommit att bli mer
tillgängligt för dem som lever utanför heterosexuell tvåsamhet och/eller behöver
befruktningshjälp för att skaffa barn. Deltagarna i denna studie tillkom dock innan
många av dessa förändringar trädde i kraft och deras föräldrar har således i många
fall behövt söka vägar till föräldraskap utanför svensk hälso- och sjukvård, vilket
har inneburit begränsade möjligheter till rättsligt erkännande av socialt
föräldraskap.
Deras erfarenheter av och perspektiv på föräldraskap och ursprung är viktiga att
fånga för att förstå vidden av de begränsningar som heteronormativa attityder och
exkluderande lagstiftning skapar, men också för att uppmärksamma hur föräldrar
finner vägar till familjebildning och utövar föräldraskap trots dessa hinder.
Eftersom tidigare forskning (Bjärenstam & Dahlstedt, 2014; Halldin, 2009;
Rozental, 2011) inom detta område främst har fokuserat på föräldrars erfarenheter
och perspektiv finns det ett behov av att undersöka barnens utsiktspunkt, varpå
denna studie tar avstamp i hur unga vuxna som vuxit i dessa familjer upplever
föräldraskap, genetiskt ursprung och lagstiftning.
Bakgrund
Tidigare forskning
Ungas
perspektiv
på
föräldraskap,
genetiskt
ursprung
och
föräldraskapslagstiftning är ett outforskat område som fullt ut ej har undersökts i
tidigare forskning. Delar av det som berörs i denna studie har dock beforskats
tidigare och redovisas därför nedan.
Barns syn på föräldraskap och familj
Gällande forskning som undersöker föräldraskap och barnuppfostran finns det
mycket att tillgå från alla möjliga vetenskapliga discipliner - antropologi,
sociologi och psykologi (James, 1999). Dessa studier har dock primärt undersökt
föräldraskap från föräldrars perspektiv. Redogörelser för barnens upplevelser och
beskrivningar av föräldraskap har historiskt sett lyst med sin frånvaro. Denna
avsaknad av barns perspektiv på familj och föräldraskap har länge motiverats med
att barns berättelser är ofullständiga och opålitliga (Pascal & Bertram, 2009;
Qvortrup, 1997). Barn har inte heller setts som aktörer i föräldra-barnrelationer
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på samma sätt som föräldrar och därmed har föräldrar ansetts vara mer givande
att använda som informanter för att förstå föräldraskap (Bäck-Wiklund &
Bergsten, 1997; James, 1999). Parallellt med att synen på barnets roll i familjen
har förändrats - från en passiv figur som formas av föräldrarnas omsorg till en
aktiv agent som tillsammans med sina föräldrar skapar familj och familjeliv - har
barns upplevelser av föräldraskap fått större plats inom föräldra- och
familjeforskningen (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Likaså har förståelsen av
begreppet familj kommit att förändras till att bli mer dynamiskt, vilket har
inneburit en skiftning i familjeforskningens fokus från att vara i familj till att göra
familj. “Görandet” av familj bidrar alla familjemedlemmar med - inklusive barnen
(Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). I den alltjämt växande forskningen kring
föräldraskap ur barns perspektiv, har det framkommit att även barnen ser sig
själva som aktiva aktörer i föräldraskapet och familjen (James, 1999). Barn själva
tycks konstruera och tala om föräldraskap som en ömsesidig process där de är
aktiva deltagare (James, 1999; Rigg & Pryor, 2007; Tinnfält, Jensen & Eriksson,
2015).
Hur barn begreppsliggör familj antas förändras över tid i och med att kognitiva
såväl som socioemotionella färdigheter utvecklas. Studier har visat att yngre barn
betonar samlevnad och gemensamma aktiviteter i deras definitioner av familj
medan tonåringar och unga vuxna definierar familj mer utifrån känslomässiga
band (Andersson & Högstedt, 2002; Anyan & Pryor, 2002; Newman, Syré &
Roberts, 1993). Gilby och Pederson (1982) fann dock att yngre barn såg alla som
levde tillsammans som familj, oavsett genetiska och juridiska band medan unga
vuxna lade större vikt vid just genetiska och juridiska familjeband i
konceptualiseringen av familj. Föreställningen om att äldre ungdomar är mer
inkluderande och flexibla i sin definition av familj, som har lyfts av bland annat
Anyan och Pryor (2002) samt Andersson och Högstedt (2002), är därmed inte
nödvändigtvis sann.
Forskare har även identifierat variationer i konceptualiseringen av familj som en
funktion av egna erfarenheter av familj. De som har erfarit förändringar i
familjekonstellation eller vuxit upp i icke-normativa familjer tenderar att ha en
bredare definition av familj, i det avseendet att de är något mer benägna att
inkludera familjemedlemmar utan genetiska band samt familjemedlemmar som
de ej delar bostad med (Anyan & Pryor, 2002; Brannen, Heptinstall & Bhopal,
2000). Likaså tenderar de oftare än andra att se grupperingar som inte bygger på
romantiska kärleksrelationer, exempelvis vänner som bor tillsammans, som
familjer, vilket generellt är ovanligt hos både barn och vuxna (Anyan & Pryor,
2002; Rigg & Pryor; 2007).
Med hänsyn till kulturell bakgrund lyfter Rigg och Pryor (2007) att det finns
alldeles för begränsat forskningsunderlag för att kunna dra slutsatser om kulturella
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skillnader i konceptualiseringen av familj. Vissa kulturella skillnader har
redogjorts för av bland annat Anyan och Pryor (2002), i avseende på hur mycket
genetiska eller känslomässiga band lyfts fram, men Morrows (1998) forskning
betonar att det finns fler likheter än skillnader mellan olika kulturer i
konceptualiseringen av familj.
Studier i en svensk kontext ligger i linje med ovan nämnda resultat gällande
konceptualiseringen av familj. Barnen i Bergcrona och Krantz studie (2014)
beskrev familj och familjeliv utifrån samboende och gemensamma aktiviteter
samt emotionella aspekter såsom omsorg för varandra. Närvaron av barn var
dessutom nödvändig för att en grupp skulle definieras som familj (Bergcrona &
Krantz, 2014). Andra svenska studier har lyft liknande aspekter i barns,
tonåringars och unga vuxnas konceptualisering av familj (Linderborg, 2013;
Tinnfält et al., 2015; Wikström och Möllerstrand, 2011).
Kärnfamiljen - två samboende heterosexuella föräldrar med barn - är den
familjeform som brukar redogöras för när både barn och vuxna ombeds beskriva
en familj (Andersson & Högstedt, 2002; Anyan & Pryor, 2002; Wikström &
Möllerstrand, 2011). Kärnfamiljen är således fortfarande den familjeform som är
närmast till hands att använda i definitionen av familj och den fortsätter utgöra en
stark symbolisk gestalt (Johansson, 2009). Detta tycks även gälla för de som ingår
i familjeformer som avviker från kärnfamiljsnormen (Bergcrona & Krantz, 2014;
Wikström och Möllerstrand, 2011). Det är dock värt att notera att trots att
kärnfamiljen är den familjestruktur som oftast används initialt i
konceptualiseringen av familj, så brukar vanligen en bredd av andra olika
familjeformer som avviker från kärnfamiljsstrukturen inneslutas i
familjebegreppet om samtalet fördjupas (Andersson och Högstedt, 2002; Anyan
& Pryor, 2002; Bergcrona & Krantz, 2014; Wikström & Möllerstrand, 2011).
Regnbågsfamiljer
Regnbågsfamiljer är ingen enhetlig grupp utan inkluderar ett brett spektrum av
olika familjebildningar (Malmquist, Hydén & Zetterqvist Nelson, 2012;
Zetterqvist Nelson, 2007). Vanligen används begreppet regnbågsfamiljer för att
prata om HBTQ-personers familjebildningar men innebörden av begreppet har
kommit att förändras över tid och det finns således ingen klar gränsdragning
mellan vilka familjeformer som omfattas av begreppet och vilka som inte gör det
(Malmquist, Hydén & Zetterqvist Nelson, 2012; Streib-Brzic et al., 2011).
Gemensamt är att begreppet regnbågsfamilj idag ämnar beskriva
familjekonstellationer med föräldrar som avviker från heterosexuell tvåsamhet,
men huruvida dessa individer och familjer själva anser sig ingå i begreppet är
skiftande från fall till fall (Streib-Brzic et al., 2011). Regnbågsfamiljsbegreppet
kan även inkludera flerföräldrafamiljer - familjer där fler än två vuxna skaffar
barn tillsammans (Malmquist, Hydén & Zetterqvist Nelson, 2012).
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Forskningen om regnbågsfamiljer har primärt fokuserat på familjer med
homosexuella föräldrar och då främst lesbiska par (Malmquist, Hydén &
Zetterqvist Nelson, 2012). En stor del av forskningen har historiskt sett avsett
undersöka effekten av familjeformen på barn i dessa familjer jämfört med barn
som lever enligt den heterosexuella kärnfamiljsnormen (Malmquist, Hydén &
Zetterqvist Nelson, 2012). Tidig forskning om homosexuellas familjebildning
grundades i ett ifrågasättande av homosexuella som föräldrar, framförallt med
avseende på den psykosociala utvecklingen och psykiskt välbefinnande hos barn
i regnbågsfamiljer (Lambert, 2005). Bland annat har utvecklingen av
könsrollsbeteenden,
sexuell
läggning,
föräldra-barnrelationer
samt
socioemotionella och kognitiva förmågor hos regnbågsbarn varit föremål för
forskning (för översikter se Anderssen, Amlie & Ytterøy, 2002; Biblarz & Savci,
2010; Bos & van Balen, 2010; Lambert, 2005). Resultaten av dessa studier har
utmynnat i en alltmer växande konsensus bland forskare att barn i
regnbågsfamiljer ej skiljer sig från andra barn inom dessa områden (Bos & van
Balen, 2008; Lambert, 2005).
Parallellt med förändrade samhällsattityder till regnbågsfamiljer och framväxten
av bland annat genus- och queerteori i psykologisk forskning, har samtida studier
om regnbågsfamiljer tagit andra riktningar som avviker från ifrågasättandet av
föräldraskapet i dessa familjer (Malmquist, Hydén & Zetterqvist Nelson, 2012).
Forskningen om föräldraskap i regnbågsfamiljer har mer och mer tagit avstamp i
ett ifrågasättande av hetero- och tvåsamhetsnormer. Dessa studier lägger fokus på
hur föräldrar i regnbågsfamiljer utövar och förhandlar föräldraskap mot
bakgrunden av de skiftande villkor som existerar för regnbågsfamiljer och deras
familjebildning. Bemötande av regnbågsfamiljer i hälso- och sjukvård, skola och
andra myndigheter är exempel på forskningsområden som har kommit att bli
föremål för forskning. Bland annat Bjärenstam och Dahlstedt (2014) och Halldin
(2009) har undersökt samkönade pars erfarenheter av processen att bli fastställd
som förälder och deltagare i båda dessa studier beskrev hur denna process
färgades av heteronormativa föreställningar av föräldraskap och familj.
Gustavsson och Schmitt (2011) studerade regnbågsbarns upplevelser i skolan och
fann att dessa barn och ungdomar brottades med ifrågasättande av deras
familjekonstellationer samt bristande representation av deras familjeformer i
skolans material.
Syftet med denna typ av forskning är inte att lyfta fram essentiella skillnader och
likheter mellan olika familjeformer utan snarare att fånga unika erfarenheter och
livshistorier kring föräldraskap och familjeliv hos regnbågsfamiljer och att belysa
områden som kan anpassas för att bli mer inkluderande för olika familjeformer.
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Erfarenheter av könscellsdonation och kännedom om genetiskt ursprung
Likt forskningen om regnbågsfamiljer kretsade tidiga studier om familjer som
använt sig av könscellsdonation kring att söka efter essentiella skillnader mellan
dessa familjer och familjer som ej använt sig av donerade könsceller i avseende
på barnets utveckling och psykologiska anpassning, samt relationerna inom
familjen (Freeman, 2015). Dessa studier färgades av föreställningar om att
genetiska band mellan föräldrar och barn tillför något särskilt och avgörande för
barnet, och att en avsaknad av genetiska band således är problematisk (Freeman,
2015). Forskningsöversikter på området har dock landat i att avsaknad av
genetiska band mellan förälder och barn ej utgör ett hinder för barnets
psykosociala utveckling eller för att bilda goda föräldra-barnrelationer (Freeman,
2015; van den Akker, 2005). Vissa studier har dock lyft att i familjer där endast
en förälder har genetiska band till barnet kan detta skapa spänningar i föräldrarnas
relation och en upplevelse av ett ojämlikt föräldraskap hos den förälder som ej har
genetiska band till barnet (Goldberg & Scheib, 2015; Pelka, 2009), särskilt för
icke-genetiska fäder i heterosexuella par (Nachtigall, Tschann, Quiroga, Pitcher
& Becker, 1997).
Annan forskning inom området har fokuserat på barnets kännedom om ursprung.
Bland annat har många studier undersökt “disclosure”, det vill säga föräldrarnas
berättande för barnet om dess tillkomst och genetiska ursprung, i avseende på när
det sker, hur det görs, vilka föräldrar som är mer benägna att berätta och vilken
påverkan detta har på barnet (Freeman, 2015). Detta har blivit ett särskilt viktigt
forskningsområde mot bakgrund av det paradigmskifte som skett inom
forskningsområdet, från en uppfattning om att det ligger i barnets intresse att tro
att dess sociala föräldrar också är dess genetiska, till att öppenhet om ursprung är
det bästa för barnet (Freeman, 2015). Likaså har lagstiftning i flera länder kring
barns rätt till kännedom om genetiskt ursprung vid könscellsdonation förändrats
till att sträva efter utökade möjligheter för barnet att ta del av information om
ursprung (van den Akker, 2005). Dessa möjligheter är dock beroende av att
föräldrarna berättar för barnet om dess tillkomst. Detta är oftare ej ett problem vid
könscellsdonation hos samkönade par, eftersom de ej kan låtsas som att båda
föräldrarna är genetiska föräldrar, och dessa par har således funnits ha en öppnare
attityd till berättande om barnets genetiska ursprung (Jacob, Klock & Maier, 1999;
Scheib, Riordan & Rubin, 2003).
Många föräldrar, oavsett om de ingår i samkönade eller olikkönade par, använder
sig av ett gradvist berättande där barnets frågor styr vilken information som delges
och när barnet får reda på det (Readings, Blake, Casey, Jadva & Golombok, 2011;
van Parys, Wyverkens, Provoost, Sutter, Pennings & Buysse, 2014). Det har dock
varit svårt att identifiera negativa effekter av att inte överhuvudtaget berätta om
genetiskt ursprung (Nachtigall et al., 1997), däremot har avslöjanden i vuxen ålder
setts ha negativ påverkan på barnets upplevelse av sig själv samt relationerna i
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familjen (Freeman, 2015; van den Akker, 2005). I en forskningsöversikt av van
den Akker (2005) fann författaren att de som tillkommit genom könscellsdonation
beskrev upplevelser av öppenhet om genetiskt ursprung som positivt oavsett ålder
och att många vill veta åtminstone viss information om sitt genetiska ursprung.
Föräldralagstiftning i Sverige
För att kunna förstå deltagarnas åsikter om och erfarenheter av juridiskt
föräldraskap är det viktigt att ha kunskap kring hur fastställande av föräldraskap
sker i Sverige. Vi har därför valt att redogöra för den lagstadgade regleringen av
föräldraskap i Sverige - både förändringar över tid såväl som dagens lagstiftning.
Föräldralagstiftningen i Sverige har genomgått stora förändringar under de
senaste decennierna mot att bli mer inkluderande gentemot familjekonstellationer
som existerar utöver det traditionella gifta olikkönade paret som får barn utan att
använda sig av assisterad befruktning (Mägi & Zimmermann, 2015). Eftersom det
är stor spridning i ålder mellan deltagarna i vår studie har dessa haft olika
förutsättningar att få sina sociala föräldrar fastställda som juridiska föräldrar. För
flertalet av deltagarna har det under uppväxten inte varit möjligt att få socialt
föräldraskap att stämma överens med juridiskt föräldraskap och för dem med fler
föräldrar än två är det fortfarande inte möjligt, då svensk lag ej godtar mer än två
rättsliga föräldrar (Föräldrabalken, SFS 1949:381). Likaså är det inte möjligt att
ha fler än två vårdnadshavare (Föräldrabalken, SFS 1949:381). I denna uppsats
kommer vi använda begreppet juridisk förälder som innefattar både rättslig
förälder och vårdnadshavare.
Reglering av föräldraskap i lag har också inneburit begränsningar för vilken typ
av assisterad befruktning som är möjlig att ta del av inom svensk hälso- och
sjukvård samt vilka typer av par och personer som kan ta del av den (Mägi &
Zimmermann, 2015). Det är dock viktigt att lyfta fram att de som exkluderats från
rätten till assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård många gånger har
funnit andra vägar att få barn, även om juridiskt föräldraskap inte kunnat
fastställas för samtliga sociala föräldrar. Begränsande föräldraskapslagar stoppar
inte familjer som ej inkluderas i lagstiftningen från att bli föräldrar trots att de
möter stora hinder (Zetterqvist Nelson, 2007). Beviset på detta är existensen av
flera av de deltagare som ställt upp i denna studie.
Den lag som främst reglerar föräldraskap i Sverige är Föräldrabalken (SFS
1949:381), men även Lagen om genetisk integritet m.m. (SFS 2006:351) är
relevant då den innehåller bestämmelser kring könscellsinsemination. Dessa lagar
har förändrats parallellt med varandra i takt med ändrade samhällsattityder såväl
som teknisk utveckling gällande fertilitetshjälp. Lagstiftningen har dock inte alltid
varit snabb med att anpassa sig efter denna utveckling, exempelvis har
inseminering med spermier i svensk hälso- och sjukvård förekommit sedan
åtminstone 1920-talet medan den första lagstiftningen som reglerade sådan
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insemination trädde i kraft först år 1985 i och med Lagen om insemination
(Justitiedepartementet, 2016). Insemination var således inte reglerat i lag innan
dess och de barn som under den tiden blev till genom denna typ av assisterad
befruktning har ingen rätt till information om sin donator. Regleringar kring
insemination är idag, tillsammans med andra bestämmelser gällande bland annat
befruktning utanför kroppen och äggdonation, samlade under Lagen om genetisk
integritet m.m. (SFS 2006:351), vilken också inkluderar barnets rätt till att vid
mogen ålder kunna ta del av de uppgifter som finns om ägg- eller spermiedonatorn
(Mägi & Zimmerman, 2015).
Vid assisterad befruktning i Sverige finns det, i skrivande stund, krav på att det
ska finnas en genetisk koppling mellan barnet och åtminstone en av de tilltänkta
föräldrarna (Lag om genetisk integritet m.m., SFS 2006:351). Därmed är samtidig
användning av donerade spermier och donerat ägg ej tillåtet i Sverige (Lag om
genetisk integritet m.m., SFS 2006:351). Likaså är det ej möjligt inom svensk
hälso- och sjukvård för den ena kvinnan i ett samkönat par att donera ägg att
användas i assisterad befruktning av den andra kvinnan, trots att barnet i detta fall
skulle ha en genetisk koppling till en av sina föräldrar (Justitiedepartementet,
2007; Lag om genetisk integritet m.m., SFS 2006:351). Detta kan komma att
ändras i och med att regeringen har kommit med en proposition som ska beslutas
om under 2018 (Prop. 2017/18:155). Prop. 2017/18:155 föreslår bland annat att
kravet på genetisk koppling mellan förälder och barn ska slopas. Lagändringarna
som förordas i propositionen föreslås träda i kraft 1 januari 2019 (Prop.
2017/18:155).
Det var först år 2005 som par bestående av två kvinnor fick möjlighet att ta del av
assisterad befruktning med spermiedonation genom svensk hälso- och sjukvård
och de kunde då båda bli fastställda som juridiska föräldrar, förutsatt att den ickebärande mamman gav samtycke till inseminationen (Mägi & Zimmermann,
2015). Ensamstående kvinnor kan ta del av assisterad befruktning med donerade
spermier genom svensk hälso- och sjukvård sedan år 2016 (Lag om genetisk
integritet m.m., SFS 2006:351). Innan dess lagstadgades möjligheten till adoption,
inklusive närståendeadoption, för samkönade par år 2003 (Mägi & Zimmermann,
2015). Denna möjlighet har dock varit praktiskt begränsad av att ingen av
Sveriges adoptionsorganisationer har haft samarbetsländer som har tagit emot
ansökan från samkönade par fram tills alldeles nyligen och därmed har
internationella adoptioner länge ej kunnat förmedlas till dessa par (Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2018).
Möjligheten för samkönade par att adoptera har således främst haft betydelse vid
närståendeadoptioner (Mägi & Zimmermann, 2015). Närståendeadoptioner har
blivit särskilt viktiga vid könscellsdonation utanför svensk hälso- och sjukvård,
då lagstiftningen tydligt skiljer mellan olikkönade och samkönade par i det fallet.
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Samkönade kvinnliga par som använder sig av könscellsdonation utanför svensk
hälso- och sjukvård - det vill säga genom så kallad heminsemination eller genom
utländsk hälso- och sjukvård - måste genomgå en faderskapsutredning och först
när denna är avslutad kan den icke-bärande mamman närståendeadoptera barnet
(Mägi & Zimmermann, 2015). För olikkönade par som genomgår
könscellsdonation utanför svensk hälso- och sjukvård räcker samtycke för att båda
ska bli fastställda som föräldrar (Mägi & Zimmermann, 2015). Dessutom antar
föräldrabalken att den man som den födande kvinnan är gift med alltid är barnets
far och därmed fastställs båda föräldrarna i ett gift olikkönat par som rättsliga
föräldrar och vårdnadshavare automatiskt - det krävs därför ingen bekräftelse,
dom eller utredning som det görs för övriga par. Detta kallas
faderskapspresumtion och det ingår i den första paragrafen i det första kapitlet i
Föräldrabalken (SFS 1949:381).
En statlig utredning från 2007 föreslog att en könsneutral
föräldraskapspresumtion skulle införas, vilket skulle innebära att personen som
den födande kvinnan är gift med skall fastställas som rättslig förälder, oavsett
dennes kön (Justitiedepartementet, 2007). Denna utredning föreslog också att
skillnaderna i fastställande av föräldraskap mellan olikkönade och samkönade par
som tar del av könscellsdonation utanför svensk hälso- och sjukvård skulle tas
bort (Justitiedepartementet, 2007). Dessa förslag har ännu inte lett till förändrad
lagstiftning men Prop. 2017/18:155 föreslår att fastställande av föräldraskap vid
assisterad befruktning i utlandet ska likställas för olikkönade och samkönade par,
förutsatt att befruktningen har skett på en behörig inrättning och barnet kan ta del
av information om donatorn (Mägi & Zimmermann, 2015).
Föräldrabalken inkluderar ej uttryckliga bestämmelser kring hur fastställandet av
moderskap bör genomföras, utan den födande kvinnan förutsätts vara mor till
barnet enligt maximet mater est quam gestatio demonstrat (Justitiedepartementet,
2016). Denna “moderskapspresumtion” uttrycks även i den romerska
lagprincipen mater semper certa est, det vill säga “[vem som är] modern är alltid
säkert.” En familjebildning som därmed står emot moderskapspresumtion är
användandet av surrogatmödraskap, vilket ej är reglerat i lag i Sverige. Det finns
därmed inget förbud mot surrogatarrangemang men det är inte möjligt att vid
sådana få hjälp med befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården (Mägi
& Zimmermann, 2015; Justitiedepartementet, 2016). Surrogatmödraskap
genomförs ändå av personer som bor i Sverige, men då främst utanför svensk
hälso- och sjukvård, exempelvis genom privata arrangemang eller med hjälp av
en surrogatmor i utlandet (Justitiedepartementet, 2016). När surrogatarrangemang
sker i utlandet har det lett till konflikter mellan svensk lagstiftning, inte allra minst
gällande mater est-regeln, och utländsk lagstiftning. Bristen på reglering har
inneburit att det finns olika sätt för tilltänkta föräldrar i surrogatarrangemang att
bli fastställda som rättsliga föräldrar, bland annat genom en erkänd utländsk
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fastställelse av faderskap, en faderskapsfastställelse i svensk socialnämnd eller
domstolsbeslut för den genetiska fadern och därefter närståendeadoption för den
andra föräldern eller en gemensam adoption för båda föräldrarna
(Justitiedepartementet, 2016). Den biologiska modern, det vill säga
surrogatmodern, måste ge samtycke till adoption och därmed avsäga sig sitt
rättsliga föräldraskap, vilket enbart är möjligt enligt svensk lag om det finns någon
annan som kan överta föräldraskapet (Mägi & Zimmermann, 2015;
Justitiedepartementet, 2016). Statliga utredningar, allra senast från 2016, har
utmynnat i att varken altruistiska eller kommersiella surrogatmödraskap bör
tillåtas inom ramen för svensk hälso- och sjukvård (Justitiedepartementet, 2016).
Däremot föreslår Prop. 2017/18:155 att det ska införas regler som gör det lättare
att fastställa föräldraskap för den genetiska fadern vid surrogatarrangemang i
utlandet.
Könscellsdonation i Sverige
Termen assisterad befruktning innefattar både behandlingar där egna könsceller
används samt sådana då donerade könsceller används (Socialstyrelsen, 2016;
Statens medicinsk-etiska råd, 2013). Assisterad befruktning i svensk hälso- och
sjukvård kan ske genom insemination av spermier men även genom befruktning
utanför kroppen, så kallad in vitro-fertilisering (IVF), där befruktning av ägg med
spermier sker i laboratorium (Justitiedepartementet, 2016; Statens medicinsketiska råd, 2013). Eftersom flera deltagare i studien har tillkommit genom
könscellsdonation och beskriver sina upplevelser av detta, är det brukligt att
beskriva hur könscellsdonation går till i svensk hälso- och sjukvård. Texten
kommer att beskriva behandling inom svensk hälso- och sjukvård, även om
insemination av donerade spermier också förekommer utanför svensk hälso- och
sjukvård, exempelvis privata heminseminationer.
Att bli och vara könscellsdonator
För att godkännas som spermie- eller äggdonator krävs det att donatorn är över
23 år gammal samt inför donation genomgår en utredning (Att donera ägg eller
spermier, 2017). Utredningen undersöker bland annat hälsotillstånd i avseende på
förekomst av ärftliga eller smittsamma sjukdomar, psykisk ohälsa och pågående
missbruk samt kontroll av spermiekvalitet och fungerande ägglossning för
spermie- respektive äggdonatorer. Den aspirerande donatorn får även redogöra
för de motiv som föranleder donationen. Ersättningen som utgår för donation av
könsceller är olika mellan olika landsting och regioner men brukar enligt
Vårdguiden (Att donera ägg eller spermier, 2017) uppgå till några tusen kronor
för donation av ägg och några hundra kronor per tillfälle vid donation av spermier.
Ersättningen kan ses som kompensation för förlorad inkomst och/eller försämrat
mående, varpå ersättningen för äggdonation är högre eftersom denna innebär en
mer omfattande process (Att donera ägg eller spermier, 2017). Det är inte möjligt
att donera könsceller anonymt inom svensk hälso- och sjukvård utan eventuella
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barn som blir till har rätt att ta del av donatorns identitet vid mogen ålder (Lag om
genetisk integritet m.m., SFS 2006:351). Det finns ingen formell rekommendation
från Socialstyrelsen kring hur många barn en könscellsdonator får ge upphov till,
men i praktiken tillämpas ofta en gräns på sex barn (Att donera ägg eller spermier,
2017; Statens medicinsk-etiska råd, 2013).
Vägar till föräldraskap via könscellsdonation
Assisterad befruktning får bara genomföras om barnet kan antas komma att växa
upp under goda förhållanden (Lag om genetisk integritet m.m., SFS 2006:351).
Förutom en utredning där parets medicinska, psykologiska och sociala
förhållanden prövas och bedöms med avseende att avgöra detta, testas även den
eller de som ska komma att ta emot donationen av könsceller för olika smittämnen
och för att få genomföra en assisterad befruktning måste en smitta till barnet
genom befruktningen bedömas vara osannolik (Att donera ägg eller spermier,
2017; Hreinsson, Hamberger & Hardarson, 2005; Justitiedepartementet, 2016).
I den utredning som ska fastställa den eller de mottagande personernas
psykologiska och sociala förhållande tas hänsyn till dessas ålder, fysiska och
psykiska hälsotillstånd och eventuella funktionsnedsättningar och
levnadsförhållanden (Socialstyrelsen, 2016). Eftersom barnets möjlighet att ta del
av sin lagstadgade rätt till information om donatorn är avhängig föräldrarnas
öppenhet om donationen, undersöks även föräldrarnas inställning till öppenhet om
barnets tillkomstsätt och genetiska ursprung (Socialstyrelsen, 2016). Även parets
relation sinsemellan eller den ensamståendes sociala nätverk tas i beaktning
(Socialstyrelsen, 2016).
Mot bakgrunden av att många donatorbarn upplever att tillgången till information
är begränsad, särskilt för de som tillkom innan könscellsdonation lagstiftades, har
föreningar skapats för att skapa kontakt mellan donatorer och dem som tillkommit
genom donation. En av dessa föreningar är Scandinavian Seed Siblings som består
av både föräldrar till barn som kommit till genom spermiedonation, personer
tillblivna via donation och donatorer (Scandinavian Seed Siblings, u.å).
Föreningen är ett mötesforum för personer i Norden som främst kommit till
genom donation och en del av föreningens verksamhet handlar om att matcha
dessa mot de donatorer som gett upphov till dem (Scandinavian Seed Siblings,
u.å).
Syfte och frågeställningar
Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka unga och unga vuxnas perspektiv på
och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung. Vidare kommer
examensarbetet att utgöra underlag för en rapport som ska beaktas i en förestående
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statlig utredning med syfte att se över de regler kring fastställande av rättsligt
föräldraskap som finns i Sverige idag. Utredningen görs för att modernisera
regleringen av föräldraskap så att den bättre passar den mångfald av familjeformer
som finns idag. Hittills har föräldraskap i vissa fall fastställts på olika sätt för olikoch samkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessa skillnader i fastställande
av föräldraskap har inneburit begränsningar för samkönade par och ensamstående
att få tilltänkt och juridiskt föräldraskap att stämma överens. Eftersom en
eventuell förändring av den aktuella lagstiftningen måste beakta vilken vikt som
läggs vid genetiskt släktskap mellan förälder och barn, undersöks upplevelsen av
genetiskt ursprung som en del av examensarbetet. En studie för att undersöka
motsvarande upplevelser hos barn i åldersspannet 10–15 år har genomförts
parallellt med vår studie av två psykologstudenter, Klara Kockum och Malin
Grönbäck, vid Göteborgs universitet.
Frågeställningar
De frågeställningar som studien utgår från är följande: Hur ser ungdomar och
unga vuxna som själva vuxit upp i en regnbågsfamilj och/eller tillkommit genom
donerade könsceller, på föräldraskap och ursprung? Vilka erfarenheter/perspektiv
finns kring begränsningar av föräldraskap till följd av lagstiftning?
Metod
Rekryteringsförfarande
I vår rekrytering riktade vi oss till personer i åldrarna 16–30 år, som vuxit upp i
en regnbågsfamilj och/eller tillkommit med hjälp av donerade spermier eller ägg.
Deltagare till studien rekryterades via annonsering i sociala medier på
mötesplatser för personer i de aktuella grupperna och deras föräldrar. I en
kortfattad annons (Bilaga A) beskrevs studiens syfte samt vilka deltagare som
söktes och kontaktuppgifter till forskarna gavs. När anmälan om intresse hade
kommit in skickades ytterligare information ut i form av ett informationsbrev
(Bilaga B) samt en samtyckesblankett (Bilaga C). Samtyckesblanketten skickades
ut på förhand för att deltagarna skulle kunna läsa igenom denna på egen hand och
i lugn och ro kunna ta ställning till att ge samtycke. Det var dock först under
intervjutillfället som deltagarna fick ge samtycke via undertecknande av fysisk
blankett. I de fall då en förälder hade kontaktat forskarna för sitt barns räkning
gjordes en avstämning med ungdomen/den unga vuxna om ifall denne hade eget
intresse av att medverka i studien, innan informationsbrev och samtyckesblankett
skickades ut.
Efter anmälningsperiodens slut hade femton personer anmält intresse att delta i
studien. Tre personer drog tillbaka sitt deltagande i studien innan intervju. Två
hänvisade till att de inte längre hade tid att delta och en meddelade att den hade
ångrat sig. Vi beslutade i samråd med handledare att inte intervjua de två
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återstående personerna. Detta till följd av att ett tillfredsställande antal intervjuer
hade bokats in samt att det förelåg svårigheter att finna passande tider för intervju
med de återstående personerna. I slutändan intervjuades därför tio personer.
Intervjupersonerna
Totalt intervjuades tio deltagare i åldrarna 17–32 år som hade vuxit upp i sju olika
familjer. En deltagare översteg den på förhand satta åldersgränsen på trettio år
med två år, men inkluderas ändå eftersom personen i övrigt passade in i
målgruppen, själv hade kontaktat oss samt var mån om att delta i studien. Sex
deltagare identifierade sig som män och fyra identifierade sig som kvinnor och
var bosatta i eller i närheten av svenska storstäder. Som medlem av regnbågsfamilj
räknades deltagarna om de hade en eller flera föräldrar som var i eller hade varit
i en samkönad relation, med varandra eller någon person som inte räknades som
förälder, någon gång under personens uppväxt. För att betraktas som tillkommen
genom könscellsdonation skulle deltagaren blivit till genom att könsceller, ägg
eller spermier, givits av donator. Två deltagare ingick enbart i gruppen tillkomna
genom könscellsdonation medan tre deltagare ingick enbart i gruppen uppvuxna i
regnbågsfamilj. Övriga fem deltagare tillhörde båda dessa grupper. Ingen
urskiljning gjordes på könscellsdonation som skett privat eller i svensk/utländsk
hälso- och sjukvård.
Sju deltagare hade blivit till genom insemination med spermiedonation. Fyra av
dessa ansåg ej att donatorn ingick i deras familjer, oavsett om den var känd eller
okänd. Fem deltagare hade vuxit upp i familjer med två olikkönade föräldrar, en
deltagare hade vuxit upp med två mammor och två pappor i en flerföräldrafamilj.
Två deltagare hamnade någonstans mellan de två sistnämnda grupperna då
personerna hade vuxit upp med två mammor men hade nära relationer med dem
som hade donerat könsceller och även såg de personerna som pappa. Av de sju
deltagare som hade tillkommit genom könscellsdonation uppgav tre deltagare att
insemineringen hade genomförts via svensk hälso- och sjukvård medan de
återstående deltagarna uppgav att de hade tillkommit genom heminsemination.
Ingen av deltagarna i denna studie hade tillkommit genom insemination utförd
med hjälp av utländsk hälso- och sjukvård. Ingen av deltagarna hade heller
tillkommit genom assisterad befruktning med donerade ägg.
Vid intervjuernas start efterfrågades aktuell sysselsättning och högsta avslutade
utbildning för såväl deltagare som deltagares föräldrar. Det framkom att fyra av
deltagarna studerade på heltid, en på gymnasial nivå och övriga på eftergymnasial
nivå. En deltagare arbetade deltid och studerade deltid och en annan arbetade
deltid och var deltidsarbetslös. Fem deltagares sysselsättning var arbete på heltid.
Gällande högsta avslutade utbildning så hade lika många deltagare eftergymnasial
utbildning som gymnasial som högsta avslutade utbildning. Två deltagare hade
förgymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning. En av dessa var den
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deltagare som under studien fortfarande studerade på gymnasiet, medan den andre
ej hade fullständigt gymnasiebetyg.
Samtliga av deltagarnas föräldrar som var vid liv uppgavs arbeta. Det framkom
att fyra deltagare hade en eller flera föräldrar som inte längre var i livet. Angående
högsta avslutade utbildningsnivå så var det svårt för vissa av deltagarna att
redovisa deras föräldrars utbildningsbakgrund. Majoriteten av deltagarna hade
någon förälder vars högsta avslutade utbildning var eftergymnasial. Två deltagare
hade någon förälder vars angivna högsta avslutade utbildning var gymnasial.
Intervjuguide
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide som
gick igenom tre övergripande områden av frågor kring vad föräldraskap är,
betydelsen av att känna till sitt genetiska ursprung och reglering av rättsligt
föräldraskap. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Tjora (2012) som en
användbar datagenerande metod för att studera åsikter om, erfarenheter av och
attityder till specifika ämnen. Syftet med semistrukturerade intervjuer är vanligen
att få en bild av informanternas livsvärld - det vill säga världen sedd från
informanternas utsiktspunkt. Semistrukturerade intervjuer är också enligt Willig
(2013) ett av de vanligaste sätten att samla in data i kvalitativa studier i psykologi.
En semistrukturerad intervjuguide var således ett lämpligt tillvägagångssätt för att
besvara våra forskningsfrågor.
Intervjufrågorna var utformade så att de till att börja med tog utgångspunkt i
deltagarnas erfarenheter från sina familjer, för att sedan avslutas med deltagarnas
reflektioner kring rådande lagstiftning. För att deltagarna skulle kunna reflektera
kring det senare gavs en redogörelse för hur den aktuella lagstiftningen kring
fastställande av föräldraskap ser ut i Sverige idag. I enlighet med semistrukturerad
intervjumetod var större delen av intervjufrågorna utformade för att vara öppna
och ge deltagarna möjlighet att reflektera fritt kring de teman som intervjuguiden
gick igenom, men även samtidigt kunna lyfta de tankar som avvek från de från
början formulerade frågorna. Genom denna utformning kunde information som
på förhand inte hade formulerats som central för syftet med studien, men trots det
är relevant för forskningsfrågan, ändå fångas upp (Tjora, 2012).
Intervjuguidens inledande frågor syftade till att få den demografiska information
om deltagarna som redovisats ovan. I samband med de inledande frågorna ombads
deltagarna förutom att ge verbala svar, även att rita upp familjekartor över vilka
personer som de räknade med i sina familjer. Att inleda intervjun med mer
avgränsade frågor om deltagarnas familjestruktur var ett sätt att skapa kontakt och
göra deltagarna mer bekväma samt för att kunna utgå från deltagarnas egna bild
av sin familj. Detta kunde även fungera som uppvärmningsfrågor, vilket
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rekommenderas att börja med i de fall då intervjun kan komma att beröra
personliga och därmed eventuellt känslosammare ämnen (Tjora, 2012).
Innan intervjuperioden startade, genomfördes pilotstudier där vi intervjuade två
personer i samma åldersspann som efterfrågades vid rekryteringen. I samband
med pilotstudien valde vi att utveckla två intervjuguider - en för deltagare som ej
tillkommit genom könscellsdonation (Bilaga D) och en för deltagare som hade
tillkommit via könscellsdonation (Bilaga E), då vi uppmärksammade att vissa
frågor var mer eller mindre passande för de olika typerna av deltagare.
Intervjuguiderna skiljer sig endast på några punkter och är i stora drag lika.
Genomförande av intervjuer
Intervjuerna genomfördes på caféer och bibliotek som deltagarna på förhand
önskat eller godkänt. I ett fall intervjuades en deltagare i sitt hem. Att deltagarna
själva fick välja plats för intervju låg i linje med att de skulle vara trygga och
bekväma under intervjusituationen (Tjora, 2012). Vi satt båda med under samtliga
intervjuer, men var ansvariga för att leda varannan intervju. Den som inte var
ansvarig för den pågående intervjun ställde följdfrågor och förtydligande frågor
vid behov. Vi ansåg att bådas medverkan under intervjuerna skulle ge oss den
största möjligheten för båda att fördjupa oss i hela datamaterialet. Under
intervjuerna så kunde deltagarna när som helst, utan vidare förklaring, avbryta sin
medverkan. Deltagarna informerades även om att de själva fick avgöra hur
mycket de ville svara på varje fråga, att de kunde avstå att svara på frågor samt ta
paus i intervjun. Som tidigare nämnts samlades skriftligt samtycke in från
deltagarna i samband med intervjutillfällena. Ljud från intervjuerna spelades
slutligen in för senare transkription.
Analysmetod
Vi har valt att göra en tematisk analys. Tematisk analys är en metod varigenom
mönster och teman i innehåll och mening hos kvalitativ data känns igen och
organiseras och är mycket passande för nybörjare i kvalitativ metod (Braun &
Clarke, 2006). Metoden kan användas för sig självt, som i detta arbete, eller som
grund för andra analysmetoder då tematisk analys inte är teoribunden (Smith,
2015; Willig, 2013). Till följd av detta är det viktigt att tydligt definiera de
epistemologiska utgångspunkter varifrån studien och dess analys utgår från, för
att kunna avgöra vilken kunskap som ska inhämtas, hur den inhämtas och vad den
kan säga oss (Braun & Clarke, 2006).
Vi har valt att utgå från en kritisk realistisk syn på kunskap. En realistisk
utgångspunkt innebär att världen och kunskap om den existerar fritt från forskaren
och deltagarnas förmåga att beskriva den (Braun & Clarke, 2013). Till skillnad
från somliga andra epistemologiska utgångspunkter anses det alltså enligt ett
realistiskt förhållningssätt, faktiskt finnas en sann mening som åtminstone till viss
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del kan fångas. Den kritiska utgångspunkten innebär, till skillnad från en naiv
sådan, att de svar vi får genom intervjuerna inte kan anses fullkomligt spegla den
kunskap som vi söker (Willig, 2013). Svaren måste därför tolkas och ses i sitt
kulturella, språkliga och politiska sammanhang för komma nära deras sanna
meningar.
Tematisk analys kan i huvudsak ses som deduktiv eller induktiv, beroende på om
den utgår från en på förhand existerande teori eller ämnar utveckla teorier kring
något obeforskat område (Braun & Clarke, 2013). Eftersom det finns lite
forskning att tillgå på det område som vi ämnat studera, särskilt utifrån en svensk
kontext, var det naturligt att vi valde ett induktivt förhållningssätt till vår data
(Braun & Clarke, 2006;). Därigenom har vi i vårt tematiserande velat ligga nära
vad deltagarna faktiskt sa och strävat efter att undvika att forcera in temana i på
förhand formulerade teorier. Förutom induktiv kan även vårt arbetssätt och fokus
ses som ett exempel på experientiell tematisk analys, eftersom våra deltagares
upplevelser och sätt att förstå och berätta om sina erfarenheter av föräldraskap och
ursprung var i centrum (Braun & Clarke, 2013).
Braun och Clarke (2006) skriver att teman kan formuleras på en semantisk och en
latent nivå. Vi har i vårt arbete strävat efter att hålla oss på en semantisk nivå,
vilket innebär att det som deltagarna har sagt, deras formuleringar och fraseringar,
har legat till grund för tematiseringen. Vi har dock också gjort tolkningar som
dragit mer åt det latenta hållet. På en latent nivå formuleras teman utifrån de
underliggande idéer och föreställningar som tros påverka deltagarnas uttalanden
(Braun & Clarke, 2006). Vi har förstått det semantiska och det latenta som ett
kontinuum, där våra teman ibland ligger någonstans i mitten i det att vi återger
vad deltagarna säger men också gör tolkningar om hur deras berättelser kan
förstås. Genom att utgå från en semantisk förståelse av datamaterialet har en bredd
av materialet kunnat beskrivas och en närhet till deltagarnas uttalanden har
bibehållts genom hela analysen. Braun och Clarke (2006) skriver dock att en
semantisk nivå, jämfört med en latent, riskerar att förlora djup och komplexitet i
sin analys. En latent nivå av tematisering riskerar dock att spegla en mindre
mängd av datamaterialet enligt Braun och Clarke (2006), varpå vi ser en fördel i
att formulera teman som håller sig mellan semantisk och latent nivå. Vi ser också
att sådant förhållningssätt till semantisk och latent nivå går väl i hand med den
kritiska epistemologiska ståndpunkt som tagits, där vi tar deltagarnas utsagor som
en förhållandevis sann reflektion av verkligheten men samtidigt tillåter oss själva
att granska berättelserna med ett kritiskt öga för att skapa djupare förståelse.
Bearbetning och analys av data
Transkriptionerna av intervjuerna är det material som legat till grund för analysen.
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Transkribering
Efter intervjuerna fördelades det inspelade ljudmaterialet mellan forskarna på ett
sådant sätt att vi främst kom att transkribera de intervjuer som vi ej själva hållit i,
samtidigt som vi strävade efter att transkribera lika många ljudtimmar.
Intervjutiden varierade från 30 minuter till en timme och 44 minuter mellan de
olika deltagarna, med en genomsnittlig längd på en timme och två minuter. Vi
transkriberade samtliga ljudtimmar och skrev även ut ljud som “hm”, “eh”, “ehm”
och “mm” samt pauser längre än fyra sekunder. Via mail skickades sedan
transkripten ut till deltagarna som fick läsa igenom dem, be om att delar skulle tas
bort eller förtydligas och sedan godkänna texterna. Ett fåtal deltagare valde att
stryka och/eller förtydliga delar av transkriptionen. Efter godkännande
avidentifierades transkripten på ett sådant sätt att personnamn byttes ut och annan
information som skulle kunna peka ut en individ skrevs om.
Kodning och tematisering
Vi kodade de texter som vi själva transkriberat. Transkripten kodades noggrant så
många gånger som det behövdes för att fånga så många aspekter som möjligt av
vad som sades. Koderna hölls nära datamaterialet och vårt sätt att koda jämfördes,
varpå vi fann stor samstämmighet i kodernas innehåll med avseende på det
innehåll och de fenomen som de berörde. Därefter sammanställde vi tillsammans
alla koder i ett dokument. Detta gjordes för att vi lättare skulle få överblick över
de många koderna och det omfattande materialet. Sedan skapade vi kategorier
utifrån olika områden som vi spontant upplevde var iögonfallande och intressanta
under intervjuerna, transkriberingen och kodningen. Områdena var därför inte
avsedda att vara teman. Sedan inordnades koderna under dessa områden. En kod
kunde ingå under flera kategorier. Efter att alla koder blivit fördelade i de olika
grupperna kunde vi se vilka områden som faktiskt hade stöd i materialet och
därmed förhindra att våra subjektiva föreställningar om vad som var
anmärkningsvärt i datamaterialet färgade skapandet av teman. Genom att gallra
bland och slå ihop vissa områden kunde vi slutligen gå över till att omforma de
återstående till teman.
Varje tema syftade till att fånga ett centralt organiserade koncept som var viktigt
i förhållande till vår forskningsfråga såsom författarna Braun och Clarke (2013)
beskriver att de bör. Varje tema byggde på återkommande uttryck, svar eller
resonemang som kunde återfinnas i intervjuer hos flera deltagare. Vi fann många
teman som uttryckte olika aspekter av samma område, varpå vi konstruerade
dessa som ett brett tema med tillhörande underteman. Större andelen teman som
vi identifierade befinner sig på en semantisk nivå och är således mer konkreta,
medan andra teman är mer abstrakta och speglar mönster i underliggande idéer
eller sätt att formulera sig. Under arbetets gång syntetiserades vissa teman medan
andra föll bort, för att skapa bättre koherens och öka passformen mellan
datamaterial och teman.
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Analys
Inför analysen gick vi igenom samtliga transkript en gång per tema och samlade
ihop de excerpt som var relevanta. Excerpten som presenteras i
resultatsammanställningen har redigerats något för att öka läsvänligheten, med
avseende på exempelvis grammatik och utfyllnadsord. Likaså har vi använt oss
av transkriptionskonventionen [...] för att visa när ett avsnitt är borttaget från
citatet. När intervjuarna talar i excerpten betecknas detta med antingen “J” eller
“S,” vilket står för “Julia” respektive “Sandra.” När deltagarna talar i samma
excerpt betecknas detta med den första bokstaven i det givna fingerade namnet
för respektive deltagare. Varje tema har beskrivits och analyserats utifrån dessa
excerpt, vilket kan ses i resultatsammanställningen.
Etiska överväganden
Studien har etikprövats och godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i
Linköping (Dnr: 2017/500-31). I enlighet med Lagen om etikprövning av
forskning som avser människor (SFS 2003:460) informerades deltagarna om
forskningsprojektets bakgrund och mål, att datainsamling skulle ske genom
intervju som spelas in, transkriberas och anonymiseras samt att Anna Malmquist
var forskningsledare. Information gavs redan i informationsbrevet om att
deltagande i studien var frivilligt och utan motivering kunde avbrytas närsomhelst
av deltagaren. Denna information upprepades flera gånger, både i muntlig och
skriftlig form och redan i samband med att informationsbrevet skickades ut vid
deltagarnas intresseanmälan. Eftersom ingen risk för skada eller obehag
förväntades informerades inte heller om någon sådan. Då Lagen om etikprövning
av forskning som avser människor (SFS 2003:460) godkänner att
vårdnadshavares samtycke ej krävs om omyndig forskningsdeltagare fyllt femton
år, inhämtades samtycke från och informerades den deltagare som vid studiens
genomförande fyllt sjutton år på samma sätt som de övriga deltagarna. All
insamlade data har även hanterats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS
1998:204) vilket bland annat innebär att information kring deltagarna inte har
lämnats ut till något annat ändamål samt att dessa uppgifter har förvarats på en
säker plats i form av en lösenordsskyddad extern hårddisk.
Vetenskapsrådet, som är en myndighet under Utbildningsdepartementet, har
formulerat ett antal forskningsetiska principer vilka har beaktats i denna studie
(Vetenskapsrådet, 2002) Dessa principer överlappar i mångt och mycket med de
inledande paragraferna i Lagen om etikprövning av forskning som avser
människor (SFS 2003:460) och studiens uppfyllande av dem har därför i viss mån
beskrivits ovan.
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Resultatsammanställning
Resultaten av analysen har utgått från de tre områden vi har syftat till att
undersöka: vad föräldraskap är, betydelsen av att känna till sitt genetiska ursprung
och reglering av rättsligt föräldraskap. Detta har resulterat i de teman och
tillhörande underteman som kan ses i Tabell 1 nedan.
Tabell 1
Resultatsammanställningens teman och tillhörande underteman
Teman
Underteman
Föräldraskap som en aktiv process
– Föräldraskap är något man gör
– Intentionen att bli förälder
Donatorn är inte far till alla barnen

– Donatorn som förälder
– Donatorn som utförare av tjänst

Genetik är inte viktigt men…

– Genetiska band avgör ej relationen
– Likheter är intressanta
– Ärftlighet är det relevanta
– Funderar inte mera

Öppenheten framförallt

– Öppenheten som relationsstärkande
– Kännedom är barnets rätt
– Bristande öppenhet i samhället

"Life finds a way"

– Juridiska hinder påverkar inte vardagen
– Kringgå, ljuga, motarbeta eller anpassa
sig
– Händelser som synliggör juridiska
begränsningar

Lika i den mån den går

– Den juridiska processen bör
effektiviseras
– Lagstiftningen som avskräckande och
komplicerad
– Likhet som princip, möjlig i praktik?
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Föräldraskap som en aktiv process
Föräldraskap som en aktiv process fångar deltagarnas upplevelser av
föräldraskap som en handlingskraftig och dynamisk process, där juridiska och
genetiska band spelar en väldigt liten roll. Samtliga deltagares berättelser
beskriver hur något annat än rättsliga och genetiska band utgör föräldraskap något som vi har identifierat som aktivt beslutsfattande kring och engagerat
“görande” av föräldraskap. Detta har utmynnat i följande underteman vilka vi
kommer att beskriva nedan: Föräldraskap är något man gör och Intentionen att
bli förälder.
Föräldraskap är något man gör
Undertemat Föräldraskap är något man gör redogör för deltagarnas tendens att
definiera föräldraskap utifrån de vuxna som har utövat ett aktivt föräldraskap
under deras uppväxt. Flertalet deltagare ser det sociala föräldraskapet som primärt
i deras differentiering av föräldrar medan genetiska band och juridiskt
föräldraskap anses vara antingen icke-närvarande eller sekundärt i deras
definition av föräldraskap. Med sekundärt menas att deltagarna vid utökad
beskrivning av sina föräldrar använder sig av termer såsom “icke-biologisk
mamma” men att dessa uppges ha liten vikt för utövandet av föräldraskap och att
avsaknad av genetiska eller juridiska band till en förälder ej innebär en upplevelse
av ojämlikt föräldraskap.
En av de första frågorna till deltagarna var vilka som de såg som föräldrar, och
vad som gjorde just dem till detta. Flera deltagare menar att det är svårt att
definiera vad som gjorde någon till deras förälder och vissa pekar istället på en
inneboende känsla av föräldraskap. Bland de svar som ges består många av
handlingar som utförs av den som får epitetet “förälder”. Föräldraskapet beskrivs
som performativt, något som görs. Erik, 32 år, som kommit till med hjälp av
könscellsdonation beskriver detta:
S: Vad för dig gör dem till dina föräldrar?
E: Eh... vad som gör dem till mina föräldrar... ja det är väldigt såhär basala grejer, att
de har försörjt mig, de har sett till att jag har liksom kläder att jag har det som jag
behöver, sen grundläggande behov. Men sen har de ju också fostrat mig på olika sätt...
mm... så det skulle jag säga, på det sättet så har de varit föräldrar.

Att ta beslut, ansvar, tillgodose fysiska och emotionella behov, finnas till för
barnet samt stötta och fostra var några handlingar som beskrivs vara vad som gör
någon till förälder. Även förmågan att utöva makt över barnet ses som ett tecken
på att någon är förälder vilket Patrik illustrerar:
S: Vad ser du för skillnad på genetiska föräldrar och de som inte är genetiska?
P: Jag ser ingen större skillnad i min familj, utan det spelar ingen större roll. De har
alla lika mycket makt över mig på det sättet.
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Patrik, 17 år, har vuxit upp med fyra föräldrar och säger att samtliga kunnat
bestämma över honom. Det genetiska bandet som han har till två av sina föräldrar
påverkar inte hans syn på vilken auktoritet samtliga föräldrar besitter gentemot
honom.
En annan aspekt av “görandet” av föräldraskap var ömsesidighet - föräldraskapet
beskrivs till viss del som dubbelriktat i det att föräldrar utövar ett föräldraskap
men framgången i detta utövandet är beroende av huruvida barnet accepterar
förälderns auktoritet och uppfostran. En deltagare beskriver exempelvis hur hans
föräldrars partners inte ses som föräldrar då de inte har tagit ansvar för honom på
samma vis som föräldrarna har och då han inte accepterat deras försök att
bestämma över honom.
Det framkommer även en särskild aspekt av ömsesidighet i föräldrabarnrelationen för våra deltagare, då flertalet inte längre lever tillsammans med
sina föräldrar. I ljuset av detta lyfter några deltagare hur beständigheten i
relationen beskrivs vara beroende av att barnet och föräldern ömsesidigt
upprätthåller relationen när de inte längre delar bostad.
Förutom de handlingar som nämnts ovan så går Kristina, 30 år, som tillkommit
genom könscellsdonation och endast haft genetiska band till en av sina föräldrar,
ett steg längre och menar att utöver att föräldraskap är något man gör, så är det
inte något som man bara blir: “Pappa är ju nånting som man gör, det är ingenting
som man är och det har jag vetat hela mitt liv. Om jag inte hade vetat det för att
jag aldrig fått veta om [att pappa ej var genetisk förälder], då hade jag ju inte tänkt
så [...].”
Kristina säger att faktumet att hon vetat om att en av dem som hon definierar som
förälder inte har genetiska band till henne belyser hur det är just handlingar som
spelar roll för om någon ska ses som förälder och inte det genetiska släktskapet.
Att föräldraskapet är något man gör innebär även att det är något man kan uppfylla
och ikläda sig, även om föräldern inte var delaktig i barnets tillkomst eller
tidigaste liv. Kristina säger:
[...] Jag tänkte ju inte att jag hade tre föräldrar när jag var liten, jag tänkte inte det när
mamma och Tim bodde tillsammans för då var det mamma och pappa liksom, men sen
när Tim fortfarande fanns lika mycket om inte mer när mamma och Tim hade skilt sig
så det var ju under tid som jag kände att han var min förälder, det kanske var när jag
var- när jag verkligen kände att så här jamen jag har tre föräldrar, kanske var när jag
var tolv [...].

På så sätt kan det sociala föräldraskapet ses som dynamiskt och föränderligt, till
skillnad från det juridiska och genetiska föräldraskapet som är mer statiskt. Trots
att föräldraskap beskrivs i termer av handlingar så rör det sig inte om enskilda
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handlingar utan en fortgående process där föräldraskap bedrivs och förhandlas ad
infinitum. I följande excerpt beskriver även Erik hur en förälder har tillkommit i
hans familj: “Sen så övergick det ju, det sociala faderskapet när min pappa dog
och sådär, gick ju över till min styvpappa.”
Samtidigt belyser “görandet” av föräldraskap att det ändå finns en norm att
förhålla sig till, även om det finns ett visst spelrum. I Noras beskrivning av hennes
två mammor beskriver hon hur de har varit som föräldrar vanligen är:
[...] Det är väl de som har uppfostrat mig och stått ut med mig och varit med om, ahmen allt som har hänt i mitt liv liksom oavsett ifall det har varit bra eller dåligt så har
de- de har ju alltid varit med och påverkat mig och- alltså både stöttat mig och liksom
bara, ja men så som föräldrar oftast är enligt normen [...].

Det normativa föräldraskapet utövas därmed även i icke-normativa familjer och
det är möjligt att det finns ett större behov att uppfylla åtminstone delar av det i
dessa familjer för att legitimera det normbrytande föräldraskapet och kunna
försvara sig emot ifrågasättanden.
Intentionen att bli förälder
Utöver att “göra” föräldraskap under uppväxten lyfter flera av deltagarna avsikten
att bli förälder som en avgörande aspekt i definitionen av föräldraskap, det vill
säga planerandet inför och beslutet om att skaffa barn. Utifrån detta har vi
identifierat undertemat Intentionen att bli förälder som en del av temat
Föräldraskap som en aktiv process. Detta tema går hand i hand med Föräldraskap
är något man gör men särskiljer sig då det föregående temat handlar om det
föräldraskap som utövas i vardagen när barnet väl finns, medan Intentionen att bli
förälder istället handlar om dem som har önskat och planerat för barnets
tillblivelse.
Vi fann i deltagarnas berättelser att de gör skillnad på intentionen att bli förälder
och utövandet av föräldraskap och att båda ingår i eller utgör olika grader av
föräldraskap. För flertalet av deltagarna är genetiska band frånvarande i deras
beskrivningar och definition av föräldraskap.
I deltagarnas berättelser om föräldraskap beskrivs beslutsfattandet och
planerandet inför föräldraskap som särskilt aktivt i jämförelse med föräldrar som
kan få barn genom enbart samlag. Flera av deltagarna lyfter nödvändigheten att
behöva anstränga sig för att bli förälder som en fördel, vilket bland annat Fredrik,
20 år som har tillkommit via heminsemination, beskriver:
F: [...] Jag tror att barn till regnbågsfamiljer och så är de mest planerade som finns i
princip för att det går ju inte annars.
S: Det kan inte ske av misstag liksom.
F: Nä precis, det är väl ganska gött.
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På så sätt blir även intentionen och planeringen inför föräldraskap också aktiva då
de kräver handling och förberedelse. Flera av deltagarna är medvetna om att deras
föräldrar har behövt genomgå en process för att bli föräldrar vilket inte bara
inkluderar exempelvis en insemination utan även kunskapsinhämtning gällande
föräldralagstiftning och i vissa fall en faderskapsutredning. Detta antas också av
några deltagare ha inneburit en större önskan om barn och ökad reflektion hos
deras föräldrar kring sitt föräldraskap, då de har behövt genomgå en längre
process kan de antas vara mer säkra på att de vill bli föräldrar. Flera av deltagarna
berättar även att deras föräldrar har behövt säkra upp för hot mot deras
föräldraskap, exempelvis genom att ljuga vid en faderskapsutredning, där det
genetiska släktskapet riskerar att konkurrera ut en tilltänkt förälder. Därigenom
blir vikten av tilltänkt föräldraskap större för både föräldrarna och för deltagarna.
I brist på genetiska och ibland även juridiska band mellan föräldrar och barn, kan
ändå två eller flera föräldrar bli jämlikar i föräldraskap genom att alla deltar i
processen och delar samma intention att skaffa barn.
Till skillnad från tidigare undertema Föräldraskap är något man gör, blir
Intentionen att bli förälder en mer statisk definition av föräldraskap, då det är
irreversibelt vilket Amanda, 30 år, beskriver nedan, som svar på frågan om vad
som gör de två kvinnor som hon har identifierat som sina mammor till hennes
föräldrar:
A: [...] Det är ju liksom min definition på vad som är föräldrar, att man har skaffat barn
ihop som ett par eller åtminstone liksom tillsammans, och uppfostra barnet tillsammans
liksom.
J: Ja så både det initiala beslutet att vi ska faktiskt skaffa ett barn och sen att man också
uppfostrar det.
A: Framförallt det känner jag, alltså det, att man har kommit överens om att ha barnet
ihop. Det tycker jag är väldigt livsavgörande beslut liksom oavsett om det sen håller
hela graviditeten eller sådär så känns det ändå som att det beslutet är svårt att riva upp
liksom.

Beslutet om föräldraskap beskrivs som “svårt att riva upp”, det vill säga, när man
väl har blivit förälder förblir man förälder. Detta står något i kontrast till den mer
dynamiska processen av att göra föräldraskap där man kan bli förälder genom
fortgående handlingar. Detta speglar möjligen hur det är lättare att bli (social)
förälder än att göra sig av med sitt föräldraskap - man kan bli förälder genom
handlingar men ett tilltänkt föräldraskap kan inte avsägas genom att inte utöva ett
aktivt föräldraskap.
Amanda berättar även att hon ser intention till föräldraskap som särskilt
avgörande för vilka hon ser som föräldrar. Till skillnad från andra deltagare som
ser utövandet av föräldraskap som särskilt väsentligt i definitionen av
föräldraskap, spelar den initiala avsikten att utöva ett föräldraskap större roll för
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henne, oavsett om föräldrarna därefter uppfostrar barnet. Detta kan ses i ljuset av
att Amanda själv har vuxit upp med främst en av sina mammor. Därmed har
avsikten att bli förälder fått en mer avgörande roll för att hon ska kunna inkludera
sin andra mamma i föräldraskapet. Även i detta excerpt lyser genetiskt ursprung
med sin frånvaro i definitionen av föräldraskap eftersom båda Amandas mammor
ses som likvärdiga föräldrar även om hon enbart har genetiska band till en av dem.
Amanda har också ett genetiskt band till sin donator men denne ses ej som en
förälder, vilket ytterligare betonar att genetiska band inte ses ha en avgörande roll
i definitionen av föräldraskap.
Avsaknad av intention att bli förälder kan också ses som en avgörande aspekt i
varför donatorn ej ses som förälder i vissa fall. Att endast bidra med könsceller
för att ett barn ska bli till beskrivs av flera deltagare som otillräckligt för
föräldraskap eftersom en donator inte önskar sig ett barn. Trots att donatorn till
viss del alltså deltar i tillkomstprocessen ses detta ej som en del i att vara med och
skaffa barn och på så vis blir involveringen i tillkomsten enbart viktig om den
vuxne har avsikten att sedan utöva ett föräldraskap. Enbart genetiskt bidrag är ej
tillräckligt och inte heller nödvändigt för att räknas som förälder.
Genom att betona intention i definitionen av föräldraskap får genetiska band och
familjekonstellation ingen vikt i upplevelsen av föräldraskap. Intentionen att bli
förälder är densamma oavsett kön och familjekonstellation och det tillhandahåller
ett sätt att se föräldraskap som likställt och jämlikt oavsett genetiskt släktskap.
Donatorn är inte far till alla barnen
Detta tema ämnar fånga deltagarnas konceptualisering av donatorns roll i deras
liv. Deltagarnas beskrivningar av donatorns roll varierar från att se donatorn som
en typ av förälder till att se denne som utförare av en avgränsad tjänst, det vill
säga själva donationen. Det finns därmed inte en konsensus i deltagarnas svar
gällande vilken roll donatorn har för dem eller bör ha generellt. Dessa två olika
sätt att konceptualisera donatorns roll har vi därmed formulerat i följande
underteman: Donatorn som förälder och Donatorn som utförare av tjänst. För
vissa deltagare antar donatorn en föräldraroll, för andra gör han inte det - han är
därför inte far till alla barnen.
Gemensamt för båda dessa teman är att deltagarnas föräldrar på förhand uppges
ha definierat och förhandlat donatorns roll utifrån önskemål om föräldraskap och
tillkomstsätt. Ramverket för vilken roll donatorn ska ha i barnets liv uppges
således redan vara etablerad innan barnet har kommit till. Likaså tycks den
eventuella donatorns motiv bakom att donera - önskan om att bli förälder eller
viljan att göra en god gärning - spela en stor roll i huruvida föräldrarna väljer en
viss donator eller inte. Vissa deltagare beskriver att föräldrarna aktivt har valt bort
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donatorer som skulle kunna vilja bli föräldrar och därmed skulle utgöra ett hot
mot deras egna föräldraskap.
Donatorn som förälder
I undertemat Donatorn som förälder lyfts de röster som beskriver donatorn som
just en sådan. Samtliga deltagare i studien med ursprung i könscellsdonation har
blivit till med hjälp av donerade spermier och de deltagare som ser sin
spermadonator som förälder benämner genomgående denne som ”pappa.”
Deltagarnas beskrivningar av vem som utgör pappa respektive donator illustrerar
en luddig gräns mellan begreppen som i flera utsagor överskrids. Lättast att se
detta är i intervjuer där deltagarna explicit använder både begreppet “donator” och
“pappa/förälder” för att beskriva en och samma person. I excerptet nedan
beskriver Fredrik, 20 år, sitt nyss uppritade släktträd:
Där är jag, ehm, då är så att jag har min pappa [...] Han var ju donator och- men hade
kontakt med oss, mig och min andra bror på hans sida, så att där sitter de. Ulrika levde
tillsammans med Vanessa medan- när de fick kontakt med min pappa så hade han skrivit
i en HBTQ-tidning av nått slag, minns inte riktigt vad det var, och de svarade på det.

Fredrik använder uttryckligen både begreppen donator och pappa. Andra
deltagare beskriver snarlika relationer med sina fäder, men utan att uttalat
benämna dem som donatorer. Gustav, 23 år, berättar:
Elna och Doris var tillsammans och hade varit det i många år när de bestämde sig för att de
ville ha barn, och de letade efter en pappa då. Ehm... som ville bidra med spermier och också
agera pappa, liksom under min uppväxt, och då hittade de Oskar.

Här illustreras Gustavs mammors sökande efter någon som kunde bidra med
genetiskt material och samtidigt agera fader. Önskan om en donator som även
skulle ta en papparoll förklaras med att mammorna sett vikten av en fadersfigur,
en manlig förebild, i sonens liv. En annan deltagare rapporterar att samma
resonemang förekommit hos dennes mammor. Mammorna har sökt efter personer
som både kunnat bidra med genetiskt material och kunnat komplettera deras
kvinnliga mammaroller med en manlig motsvarighet.
I processen att finna den pappa som ska finnas tillgänglig under barnets liv och
agera trygg och stabil förebild har donatorn/pappan valts med omsorg av
mammorna. Donatorn beskrivs även själv ha letat efter en möjlighet att få barn i
några fall. I följande excerpt från Fredrik beskriver han hur hans mammor och
pappa valde att skaffa barn ihop:
Det var via donation då, så att han som sagt, han skrev in till en tidning, skrev att han
var en äldre man som ville ha barn på äldre dar och att ja, sen så såg mina mammor
det då, svarade och så fick de kontakt, hade en löpande kontakt och sen genomförde de
donationen och han hade ju hela tiden varit tydlig med att han gärna ville ha löpande
[kontakt] med mig och så också sen när jag växte upp, att det var viktigt.
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Detta är ett exempel av flera där intervjudeltagarens mammor har letat efter en
person som kan älska och värna om det önskade barnet på ett tillfredsställande
sätt. En deltagare beskriver att mammorna vid val av donator även tillfrågat sina
redan befintliga barn om de trott att donatorn som valdes skulle bli en bra pappa.
Vad det är som möjliggör att en donator kan ses som fader råder det delade
meningar om i studien. Deltagaren Fredrik menar att det är just kännedomen som
donatorns identitet som bidragit till att han kan se honom som sin pappa. En annan
deltagare, Erik, som har en okänd donator använder dock ömsom “pappa/far” och
“biologisk pappa/far“ för att tala om sin donator. I intervjun reflekterar Erik själv
över att han använder ordet “pappa” för att beskriva sin donator. När Erik
beskriver donatorer i allmänhet gör han dock det som skilda från föräldrarollen.
Synen på vad som utgör en donator i allmänhet och den egna donatorn kan alltså
skilja sig åt men egna erfarenheter av donation och donatorn tycks ha stor
inverkan på hur man konceptualiserar donatorns roll på samhällsnivå, vilket
vidare belyses i nästa undertema.
Donatorn som utförare av tjänst
Donatorn som utförare av tjänst, det andra undertemat till temat Donatorn är inte
far till alla barnen, beskriver synen av donatorn som någon som utför en ofta
altruistisk handling i form av att dela med sig av könsceller till en eller flera
behövande personer, för att sedan inte ta del i eventuella barns uppväxt eller
fostran. Bilden av donatorn är i detta fall skild från bilden av donator som förälder,
vilket illustreras av bland annat Kristina:
S: Vad ser du för skillnad på att vara en donator och att vara en förälder?
K: [...] Alltså det är helt olika saker, helt olika saker, finns ingen relation eller
överhuvudtaget liksom, det finns ingen- den personen har ju inte önskat sig ett barn
eller skaffat ett barn, den personen har bara bidragit med sin säd liksom.

Istället för förälder är donatorn någon som hjälper föräldrarna, som Sofia
beskriver: “Alltså, att vara donator, det är ju mer att man hjälper någon annan att
bli förälder.” Flera deltagare beskriver donatorn som någon som gjort en enstaka
och tillfällig insats för att ge upphov till ett barn. De viktiga aspekterna av att vara
aktivt fostrande och närvarande, samt intentionen att bli förälder som lyftes som
två olika saker som gör någon till förälder i de inledande temana, saknas i dessa
resonemang om donatorn. Nora, 24 år, kommenterar hur donatorn är skiljd från
föräldraskapet så här:
Donatorn har väl inget- inget med alltså livet att göra sen utan det är liksom bara, jag
vet inte, han- han kan ju inte komma in och säga hur jag ska leva mitt liv, fast jag har
ju inte träffat människan liksom. Så det, ja just att det är en donator, punkt, sen så är
det inget vidare.
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Frånvaron av föräldraskap innebär alltså även en frånvaro av makt, vilket av flera
deltagare i redogörelsen av det första temat utmålades som något som kan utövas
av en förälder. Att donatorn inte skulle ha en framträdande roll i barnets liv och
inte heller kunna utöva någon makt över detta är vidare inte något som de sociala
föräldrarna tagit beslut om i samband med barnets födelse, utan något som från
början styrde valet av donator. Amanda, 30 år, som är uppvuxen med två
mammor, berättar hur graden av samstämmighet mellan föräldrarnas och
donatorns syn på dennes roll i barnets liv har spelat roll i valet av donator för
hennes föräldrar:
De hade ju aldrig liksom blivit godkända för adoption eller nånting sånt utan det enda
sättet var ju att fråga en kompis så de frågade först en kompis som eh, de var- blev lite
rädda för att han skulle vilja vara pappa, så de valde bort honom och tog Maddes bästa
vän som sen då- ah, som inte ville bli pappa men som jättegärna hjälpte dem att bli
föräldrar.

Amandas mammor var som samkönat par, vid den tidpunkt de planerade för att
skaffa barn, utestängda från möjligheten att adoptera och hade inte heller
lagstiftad rätt till assisterad befruktning med könscellsdonation. Utifrån dessa
premisser var de beroende av en privat eller utländsk könscellsdonation för att
kunna skaffa barn. Flera deltagare berättar att donatorns icke-befintliga intresse
av att göra anspråk på att vara förälder till barnet spelat stor roll i valet av donator,
i vissa fall större roll än eventuella ärftliga sjukdomar i de potentiella donatorernas
släkter. Att donatorn var avsedd att endast genomföra en tjänst och inte ha någon
vidare koppling till barnet är än mer tydligt i de fall då föräldrarna valt att gå via
svensk hälso- och sjukvård där donatorerna fram till barnet fyller 18 år är
anonyma.
Just kännedomen respektive ovetskapen om vem som hade donerat könsceller
påverkade deltagarnas förståelse för donatorns motiv till donationen. I de fall som
deltagarna hade kännedom om vem deras donator var fanns ett genomgående sätt
att beskriva donationen som en altruistisk handling. I de fall då deltagarna inte
hade kännedom om vem deras donator var uppkom tankar om att tjänsten som
donatorn utfört kunde ha motiverats av monetära skäl. Deltagaren Erik lyfter
denna möjlighet, men även att han själv stått inför möjligheten att donera
könsceller och då lyfte viljan att göra en god gärning som främsta motiv.
Även om det bland flera deltagare finns en gemensam bild av donatorn som ickedeltagande, så sträcker sig vissa till att donatorns roll som utförare av tjänst, och
därmed ej förälder, är förhandlingsbar och situationsstyrd snarare än statisk. Att
inkludera en känd donator som någon form av förälder erkänns som en möjlighet.
Flera av deltagarna som inte ser sin donator som en förälder uttrycker dock att de
inte heller har ett behov av en relation med denne.
26

Genetik är inte viktigt men…
Detta tema är en del av det undersökta forskningsområdet kring vikten av
genetiskt ursprung och uttrycker deltagarnas upplevelser av betydelsen av genetik
kopplat till deras familjerelationer och känsla av identitet. Genetik är inte viktigt
men… handlar om en varierande inställning till huruvida genetik har någon social
betydelse och i så fall, hur stor betydelse den har.
Många deltagare berättar att genetiken i sig inte har så stor betydelse men att
ovetskap om genetiskt ursprung kan innebära att genetik paradoxalt nog får större
betydelse. Kopplat till detta har flertalet deltagare understrukit vikten av möjlighet
till kännedom om genetiskt ursprung, vilket ses som viktigare än själva
kännedomen som sådan. Möjligheten till kännedom kommer redogöras för mer
djupgående i temat Öppenheten framförallt.
Gällande specifikt vikten av genetik har vi identifierat mönster i deltagarnas svar
som pekar på att genetik har betydelse i vissa avseenden men inte är avgörande
för relationen mellan barn och förälder. Dessutom berättar deltagare att betydelsen
av genetiskt ursprung och tillkomstsätt har förändrats under deras liv, från att i
ung ålder genomgå en period där många funderingar förekom till att dessa fått
mindre vikt i vuxen ålder. Att genetik upplevs som viktigt eller intressant i vissa
avseenden, under vissa perioder, uttryckts i följande underliggande teman:
Genetiska band avgör ej relation, Likheter är intressanta, Ärftlighet för
sjukdomar är det relevanta samt temat Funderar inte mera. Dessa teman redogörs
för nedan.
Genetiska band avgör ej relationen
Området kännedom om genetiskt ursprung berördes i intervjuguiden med bland
annat frågan: Vad ser du för skillnad på den som är genetisk förälder och den som
inte är genetisk förälder? Flertalet deltagare uttrycker i sina svar på denna fråga
att genetiska band, eller avsaknaden av sådana, ej har inneburit en skillnad i
relationen till föräldrarna. Ett exempel på detta är Kristina. Hon identifierar två
pappor och en mamma som sina föräldrar. Kristina har ej genetiska band till någon
av sina pappor, och ej heller rättsliga till den ena. Hon svarar på frågan om vilken
skillnad hon ser mellan icke-genetiska och genetiska föräldrar med:
[...] Inga skillnader [...] Alltså med min pappa har jag inte reflekterat över någon
skillnad. Med min bonuspappa har jag aldrig märkt nån skillnad och det är ju verkligen
valt, det fanns inget juridiskt [föräldraskap].

Avsaknad av genetiska band till sina pappor har därmed ej varit ett hinder för
föräldra-barnrelationen och hennes mamma, som hon har genetiskt band till, ses
ej som mer av en förälder än övriga föräldrar. Kristina har tillkommit med hjälp
av spermiedonation men hon har aldrig haft kontakt med donatorn och ser ej
denne som en förälder. Detta är ytterligare ett uttryck för hur genetiska band ej är
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avgörande för föräldra-barnrelationen, då ett socialt föräldraskap inte förutsätter
ett genetiskt föräldraskap.
Under intervjuprocessen framkom det att flera av deltagarna har icke-genetiska
syskon, vilket gjorde att vi också frågade om betydelsen av genetik i
syskonrelationer när detta var aktuellt. Även här uttrycker flera deltagare att
genetik ej är en avgörande faktor för relationen. Carl, 28 år, vars biologiska
mamma har en son tillsammans med en annan kvinna, beskriver i följande excerpt
hur han ser på relationen med sin bror och hur han ser på föräldraskap:
[...] Men Alexander har jag alltid tänkt bror “slash” halvbror och vi har inga biologiska
band i och med att det var [mammans partner] som födde honom. Men jag ser ju honom
ändå som lika- alltså lika mycket mammas son som vi [övriga genetiska syskon] liksom.
Så att jag tror att föräldraskap har väldigt mycket mer med att jag har vuxit upp med
dem, än att det är de som liksom bär på mina gener.

Carl har tillkommit inom ramen för en heterorelation men hans föräldrar har sedan
många år tillbaka varit skilda och hans biologiska mamma har sedermera fått barn
tillsammans med en kvinna genom assisterad befruktning. Han berättar att han ser
sin lillebror Alexander som bror eller halvbror trots avsaknad av genetiska band
till honom och kopplar detta till att han även ser sin mamma som mamma till
Alexander, eftersom hon trots avsaknad av genetiska band har varit aktivt
involverad i Alexanders tillkomst och därefter utövat ett socialt föräldraskap
gentemot honom. För Carl har de egna genetiska och rättsliga föräldrarna stämt
överens med de sociala, men hans erfarenheter av att ha ett icke-genetiskt syskon
kan ha påverkat hans definition av föräldraskap och lett honom till att betona
socialt föräldraskap framför genetiskt. I Carls fall är det således inte nödvändigt
med egenupplevda erfarenheter av icke-genetiskt föräldraskap för att definiera
föräldraskap utifrån sociala aspekter. Å andra sidan handlar dessa erfarenheter
primärt om sociala likheter med en förälder, vilka även kan delas med en ickegenetisk förälder.
Några deltagare påpekar dock att de står sina genetiska föräldrar närmare men de
anser ej att detta är på grund av genetik utan pekar på likheter i personlighet. I
dessa fall rör det sig om en jämförelse mellan icke-genetisk mamma och genetisk
mamma, vilket Gustav uttrycker i följande excerpt:
G: Jag kanske står bara en gnutta närmare min biologiska mamma men det kan ju ha
andra skäl, personlighetsskäl.
J: Någon slags identifikation?
G: Ja, vi är ganska lika som personer så det kanske har att göra med det.

Gustav ser därmed en viss skillnad mellan sina föräldrar i avseende på relation
men tillskriver detta till personlighetsfaktorer. Å andra sidan säger han därefter
att personlighetsfaktorer kan ses som ärftliga. Det finns således en ambivalens
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kring vilken vikt genetiska band har för relationen som bildas, vilket kan förstås
utifrån den oklara skiljelinjen mellan vad som är miljöfaktorer och vad som är
genetiska faktorer kopplat till identitets- och relationsutveckling. I de fall där
deltagare beskriver att de har en närmare relation till en genetisk förälder jämfört
med en icke-genetisk, så ses den icke-genetiska föräldern lika mycket som
förälder som den genetiska. Dessutom berättar dessa deltagare att även om genetik
potentiellt spelar roll för relationen så har sociala faktorer, såsom samliv och
omsorg, den avgörande rollen i relationsskapandet. Att vara närmare en förälder
jämfört med en annan kan också ses som en vanlig upplevelse. Fredrik belyser
detta i följande excerpt:
[...] Jag tror det finns massa människor som ”bondar” mer med en förälder än med den
andra. Jag skulle inte säga att jag står mycket närmare Ulrika än vad jag gör Vanessa
men jag tror ändå jag skulle säga att det finns fler likheter mellan oss på det sättet. Men
jag tror inte att det är något som är genomgående för genetiska respektive ogenetiska
föräldrar.

Att se skillnaden i närhet till olika föräldrar som förklarad av genetiskt släktskap,
ignorerar att sådana känslor också är vanliga i familjer där alla har genetiska band
till varandra, vilket Fredrik understryker. I det stora hela pekar deltagarnas
samlade beskrivningar på att genetik har en begränsad betydelse för
relationsskapande i dessa familjer och att sociala faktorer, såsom omsorg och
samliv, har en betydligt mer avgörande roll.
Likheter är intressanta
Trots att betydelsen av genetiska band i hög utsträckning beskrivs som en ickeavgörande aspekt i deltagarnas liv, lyfter flertalet deltagare att kännedom om
genetiska likheter upplevs vara intressanta och roliga att veta om. Tendensen att
betona genetiska likheter som intressanta hittades både hos deltagare som hade
kännedom om genetiska likheter såväl som de som inte hade den kunskapen.
Amanda har haft kontakt med sin donator under hela uppväxten och beskriver
donatorn som en nära familjevän. Hon berättar:
Det är väldigt roligt att se att vi har väldigt mycket likheter och det finns ju liksom ett
värde i det på något sätt. Det är inte så att jag tycker att mitt liv inte hade haft lika
mycket värde om jag inte hade känt till det liksom.

Amanda beskriver genomgående att kännedomen om donatorn och även
relationen med honom upplevs som positiv, men även att icke-kännedom inte
hade inneburit en avgörande förlust för henne. Detta reflekteras även i hennes
beskrivning av genetiska likheter - det är positivt att kunna identifiera och
reflektera kring likheter men hennes liv hade haft lika mycket värde utan den
vetskapen. Även i många av de andra deltagarnas beskrivningar konceptualiseras
kännedom om genetiskt ursprung som ett positivt tillägg i deras liv, men att ickekännedom ej innebär en förlust eller avsaknad av något essentiellt. Kännedom om
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genetik tillför således något men många upplever sig själv som “hela” även utan
den kunskapen, vilket den samlade upplevelsen av genetiska likheter också
reflekterar. Även de som inte har vetskap om genetiska likheter beskriver det på
liknande sätt, exempelvis är Noras svar på frågan om kännedom om genetiskt
ursprung spelar någon roll för henne: “Det är just det där att det skulle vara kul att
se ifall man är lik någon, var mina ögon kommer ifrån eller om jag har samma
hårfärg som någon eller sådär, men annars så nej.”
Nora har tillkommit genom heminsemination men har sedan hon var mycket ung
ingen kontakt med donatorn eller donatorns familj. Hon beskriver, precis som
Amanda, att likheter med donatorn och i förlängningen med donatorns familj är
något kul, men att genetisk kännedom i övrigt inte spelar någon. Nora, likt många
andra deltagare, kopplar kännedom om genetiskt ursprung primärt till fysiska
likheter snarare än andra aspekter.
Genom att konceptualisera innebörden av genetiskt ursprung som främst
genetiska likheter, får genetiskt ursprung en ytlig mening och får således mindre
betydelse. Likheter framställs dock inte endast som något observerbart utan
beskrivs även av några deltagare som egenskaper som de i förlängningen kunnat
få stöd stöd och vägledning kring av sina genetiska föräldrar. Följande citat från
Helena, 30 år, illustrerar detta: “[...] Saker som jag märker hos mig själv kan jag
fråga dem om. Om de är på samma sätt och så kan de ibland bara säga ja eller ge
någon vägledning.”
Dock förutsätter dessa upplevelser en tillräckligt nära relation med en genetisk
förälder för att deltagaren ska kunna känna sig trygg i att be om stöd och
vägledning. Enbart kännedom om genetiskt ursprung kan därmed inte möjliggöra
dessa erfarenheter av vägledning. Helenas citat illustrerar hur bekräftelse kring
likheter kan fungera som stödjande, vilket föreslår att icke-kännedom om likheter
kan innebära en förlust av erfarenheter av stöd och identifiering. Å andra sidan
rör dessa erfarenheter primärt sociala likheter med en förälder vilket avsaknaden
av genetiska band inte behöver förhindra. Följande excerpt från Carl beskriver
detta:
Det är ju liksom kul att känna igen sig i sina föräldrar, men det gör man ju så himla
mycket till beteende också tänker jag. Och det är ju ännu mer intressant att man har
såhär liknande humor eller liknande intressen på sådant sätt liksom och det kommer ju
mer nog från uppväxten än från genetiken.

Återigen konceptualiseras sociala faktorer, såsom uppväxtmiljö, som mer
avgörande i en människas liv och detta gäller även identifierbara likheter.
Möjligheten att identifiera sig med någon annan begränsas således inte av
begränsad kännedom om ursprung och sociala faktorer tycks väga upp ickekännedom om genetiskt ursprung.
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Den samlade beskrivningen landar i att kännedom om genetiska likheter är
intressant men inte nödvändig för att känna sig fullständig som person.
Ärftlighet för sjukdomar är det relevanta
Flertalet deltagare framställer genetikens roll som icke-avgörande i deras liv, men
att genetiken potentiellt får vikt i relation till ärftlighet för sjukdomar. Ingen av
deltagarna återger någon händelse eller period i deras liv där ärftlighet för
sjukdomar har spelat någon större roll, men genetiska sjukdomar lyfts ändå som
viktiga vid spekulation kring sammanhang där kunskap om genetiskt ursprung
spelar roll. Följande citat från Mikael, 24 år, illustrerar detta: “Sen är det ju viktigt
ur medicinska skäl antar jag i vissa fall. Men annars så lägger nog inte jag så stor
vikt vid det [genetiskt ursprung].”
Mikael säger att han tycker att det är svårt att formulera varför genetiskt ursprung
skulle vara viktigt, men landar slutligen i att kännedom om genetiskt ursprung kan
vara viktig av medicinska skäl. Även andra deltagare beskriver genetikens
betydelse på samma sätt, bland annat Carl: “[...] men sjukdomar är ju praktiskt,
att veta jag har hög risk för bröstcancer eller diabetes eller whatever. Det kan väl
vara bra att veta, annars inte sådär supermycket tror jag.”
Vetskapen om ärftlighet för sjukdomar beskrivs som praktisk att ha, vilket är
intressant utifrån att flertalet deltagare uppger att de inte haft särskilt mycket
praktisk användning av sin kännedom om genetiskt ursprung. De föreställer sig
istället en potentiell händelse där kännedom om genetiskt ursprung skulle kunna
komma att vara viktig. Återigen framställs dock inte genetiskt ursprung som
kunskap om ärftlighet för sjukdomar ha någon känslomässig koppling eller
emotionell påverkan.
Detta innebär dock inte att kännedom om genetiska sjukdomar är oviktig eftersom
flera deltagare ser detta som den främsta aspekten av kännedom om genetiskt
ursprung. Ovannämnda citat tillhör också deltagare som har kännedom om
genetiskt ursprung och tillgång till information om ärftlighet för sjukdomar. Det
är möjligt att de som inte har möjligheten att ta del av information gällande
genetiska sjukdomar, upplever kunskapen som viktigare och kanske har stött på
händelser som har tydliggjort bristen på sådan information. Kristina, som ej har
haft tillgång till information om genetiskt ursprung, berättar att försök kring att få
information av hälso- och sjukvården om sin donator har kretsat kring just
ärftlighet för sjukdomar:
Det var när jag började fundera kring det här med sjukdomar och undrade [...] vad de
tittade på liksom, vad fanns det för krav eller kriterier och sådär, och då fick jag först
skicka mitt personnummer och mammas personnummer för en sådan allmän fråga.
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Kristina är en av de deltagare som har stött på hinder i sina försök att få ta del av
sitt genetiska ursprung och under intervjun uttrycker hon frustration kring detta.
Detta kan förstås i ljuset av upplevelsen av att när väl kunskapen behövs kan den
vara avgörande för ens eller ens barns framtida hälsa. Således upplevs kännedom
om genetiskt ursprung generellt inte vara avgörande i deltagarnas liv, men kan bli
potentiellt viktig, som i fallet med genetiska sjukdomar.
Funderar inte mera
Undertemat Funderar inte mera fångar deltagarnas upplevelser av att ha
genomgått en period av funderingar kring sitt genetiska ursprung och tillkomstsätt
och att denna process numera är relativt avslutad. Undertemat utgörs av
förhållandevis homogena beskrivningar av hur dessa funderingar väcktes i tidig
ålder men att de sedermera besvarades och därefter upplevdes vara “lösta”.
Amanda är en av de deltagare som berättar om hur hennes funderingar kring
ursprung och relationen med hennes donator sett ut:
[...] Sen hade jag kanske en period typ i tonåren någon gång då jag började såhär tänka
mer på det här att vi har- vi är väldigt lika, väldigt lika både till utseende och
temperamentet och liksom tankesätt och sådant [...] Jag kan tänka att i den åldern då
alla liksom har någon slags identitetskris så förekom det väl tankar att: Tänk om jag
skulle kalla honom för pappa? Eller alltså, hur skulle det kännas liksom, att jag- jag
vägde ordet i munnen liksom och att jag funderade över det men nu har jag liksom
släppt det lite grann.

Amandas beskriver hur hon gick igenom en period där hon funderade kring
relationen och likheterna med sin donator, som är en nära vän till familjen. Hon
lät dessa funderingar ha sin gång och har idag lämnat dem bakom sig. Amanda
har, till skillnad från flera andra deltagare, mer regelbunden kontakt med sin
donator och konfronteras således oftare med att det finns en person utanför
familjen som hon delar genetiska band med. Den process av funderingar som
andra deltagare beskriver handlar därför inte i lika hög utsträckning om relationen
med donatorn utan mer om hur tillkomsten gick till, vilket exempelvis Patrik
beskriver:
S: [...] När pratade ni om [din tillkomst] första gången?
P: Det var någon gång under- någon gång i lågstadiet tror jag, när frågorna började
poppa upp liksom. Varför och hur. Eller inte varför, men hur [...].
S: Och ni har fortsatt att prata om det lite då och då?
P: Lite då och då, när det har poppat upp, men jag har ju svaren på frågorna, eller jag
har ju fått svaren på frågorna så det är inte sådär jättemycket frågor som är kvar.

Patriks familj är en flerföräldrafamilj som består av två föräldrapar - ett samkönat
manligt par och ett samkönat kvinnligt par - där en förälder från vardera par har
genomfört en könscellsinsemination tillsammans för att få Patrik. Enligt Patrik
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började dessa frågor komma upp under lågstadiet, en förhållandevis tidig ålder,
men att hans föräldrar tillhandahöll svar på dessa frågor. Föräldrars delaktighet i
“funderingsprocessen” lyfts av flera deltagare och vissa uttrycker även explicit att
föräldrarnas bemötande av dessa funderingar har varit en bidragande faktor till att
ens ursprung och tillkomstsätt ej upplevs vara ett problem. Bland annat Fredrik
berättar om hur han började bli nyfiken på sitt ursprung mellan fem- och
tioårsåldern och att hans föräldrars öppenhet underlättade hans period av
funderingar. Detta belyser den aktiva roll som föräldrar har i att hjälpa barn att
skapa en positiv bild av sin egen tillkomst genom könscellsdonation och det egna
genetiska ursprunget.
Flertalet deltagare beskriver att funderingarna började förhållandevis tidigt - allt
mellan förskoleålder till tonåren - och reflekterar över detta i förhållande till
aktuell lagstiftning kring rätt till kännedom om ursprung. Barn som har tillkommit
med hjälp av könscellsdonation via svensk hälso- och sjukvård har en lagstiftad
rätt att vid mogen ålder få ta del av information om donatorn (Lag om genetisk
integritet m.m., SPS 2006:351). Detta innebär att de som är myndiga kan ta del av
denna information utan större förbehåll medan omyndiga behöver genomgå ett
samtal där en bedömning görs av huruvida de är tillräckligt mogna för att ta del
av informationen eller ej (Emaus Günzel, 2015). Kravet på tillräcklig mognad kan
i regel endast uppfyllas av barn i de övre tonåren (Emaus Günzel, 2015). Detta
innebär att tillgången till information är begränsad för dem som är omyndiga,
vilket flera deltagare reagerar på i intervjuerna. De ställer kravet på tillräcklig
mognad i förhållande till sina egna upplevelser av att funderingar kring ursprung
dyker upp betydligt tidigare än i de övre tonåren. Gustav beskriver detta i följande
excerpt:
[...] Då tänker jag att den typen av frågor kommer tidigare än femton, sexton eller
uppemot arton, de här existentiella frågorna som “var kommer jag ifrån?” [De]
kommer väl- jag kan ju inte säga i allmänhet när de kommer [...] Jag skulle gissa på att
det kommer långt tidigare än när man är myndig.

Vidare beskriver Gustav att han således tycker övre tonåren är väl sent för att få
tillgång till information om ursprung. Han är inte ensam om detta. Vi kommer i
det senare temat Kännedom är barnets rätt se att möjligheten att få veta - eller
inte veta - information om ens genetiska ursprung ses som oerhört viktig.
Beskrivningar av “funderingsprocessen” kring ursprung och tillkomst belyser
därmed en aspekt av varför det anses vara så viktigt, då det hjälper att “lösa”
funderingar.
Deltagarnas samlade beskrivningar indikerar att funderingar kring ursprung dyker
upp tidigt i livet, vilket går emot föreställningen att tankar om identitet är främst
förbehållet tonårstiden. Funderingar kring ursprung beskrivs inte heller i negativa
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termer utan många har istället upplevelsen av att funderingarna är “lösta” till följd
av att föräldrar har funnits där för att svara på frågor.
Öppenheten framförallt
Betydelsen av det genetiska ursprunget beskrivs generellt som ganska liten men
möjligheten att kunna ta del av det är däremot oerhört viktig enligt deltagarna i
denna studie. Detta har vi valt att uttrycka i temat Öppenheten framförallt. Detta
tema fångar en konsensus i deltagarnas beskrivningar gällande hur öppenhet
gentemot barnet kring dess genetiska band och tillkomst är viktig och bör vara
omöjlig att negligera. Föräldrar anses vara skyldiga att berätta allt barnet vill veta
och ej vilseleda barnet kring dess tillkomst. Detta innebär ej att alla deltagare
anser att barnet måste få all tillgänglig information om donatorn och det genetiska
ursprunget, utan snarare att barnet ska kunna välja vad hen vill veta eller inte veta.
Många deltagare betonar barnets rätt till möjlighet till kännedom och lyfter att
inskränkningar på denna rätt är ett svek gentemot barnet från lagstiftningens sida
såväl som från föräldrarna. Vissa lyfter även den bristande öppenheten i samhället
kring könscellsdonation och hur detta påverkar barnet. Öppenhet kring genetiskt
ursprung existerar således på flera nivåer; föräldrars öppenhet, samhällets
öppenhet och slutligen lagstiftade möjligheter till öppenhet. Detta har lett till
formuleringen av följande underteman: Öppenheten som relationsstärkande,
Kännedom är barnets rätt och Bristande öppenhet i samhället.
Öppenheten som relationsstärkande
Detta undertema har formulerats utifrån deltagarnas beskrivningar av öppna
samtal i familjen kring tillkomst och genetiskt ursprung som ett sätt att stärka
relationer och betona det sociala föräldraskapet. Många deltagare delger
erfarenheter av hur delandet av tankar, känslor och åsikter kring den egna
tillkomsten, men även könscellsdonation i stort, med familjemedlemmar, har varit
positivt och att föräldrarna har hanterat dessa samtal bra. Alla utom en deltagare
berättar att de i princip alltid har vetat om hur deras tillkomst gick till och att deras
föräldrar har tillhandahållit information om genetiskt ursprung i den mån det har
varit möjligt. Flertalet av dessa deltagare beskriver att vid de tillfällen som
familjen har pratat om tillkomst och genetiskt ursprung har dessa samtal upplevts
vara odramatiska. Bland annat Patrik svarar såhär på frågan om hur de pratar om
hans tillkomst i familjen: “Det är väl också ganska avslappnat, utan det är ingenja precis, avslappnat.” Vidare berättar han att om det dyker upp några frågor kring
hans ursprung, så ser han inga svårigheter att ställa dessa och få svar på dem.
Flera deltagare går steget längre och beskriver även öppna samtal kring tillkomst
och ursprung i termer av att kunna dela en unik upplevelse med föräldrar. Kristina
berättar i följande excerpt om hur hon har pratat om sin tillkomst med hjälp av
könscellsdonation med sin mamma:
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[...] Det har aldrig varit något såhär laddat eller konstigt. Jag har pratat med mamma
om det alltid känns det som. Jag tycker att det är fascin- spännande att prata med
mamma och dela det med henne så det är jag väldigt glad för att jag har gjort.

Kristinas beskrivning illustrerar att samtal kring tillkomst och ursprung inte enbart
är något som behöver “avslöjas” och därefter ses som avklarat. Samtal kring
tillkomst är inte endast till för att informera om tillkomst utan har även en positiv
social och relationsstärkande funktion. Flera deltagare beskriver också att deras
föräldrars öppenhet kring tillkomst och ursprung i förlängningen har inneburit att
de ej upplever sin tillkomst eller ursprung som ett problem, vilket vi tidigare har
beskrivit i undertemat Funderar inte mera.
Vidare berättar några deltagare hur deras föräldrars öppenhet också fungerar som
ett sätt att betona det sociala föräldraskapet och hur dessa samtal därmed också
påverkat deras definition av föräldraskap. Bland annat Fredrik redogör för detta:
Då är det ju mycket viktigare i min mening att man- att man uttrycker värdet av att du
växer upp med mig, på det sättet så är du mitt barn och att visa på att föräldraskap och
barndom och så är så mycket mer än bara det genetiska.

Fredrik är en av flera deltagare som lyfter relationsstärkande aspekter av
föräldrars öppenhet gentemot barnet och i ovanstående excerpt beskriver han
varför han anser att ärlighet kring tillkomst är viktigt och hur öppenhet kring
tillkomst och ursprung får ett värde som går utöver barnets rätt till kännedom.
I kontrast till detta står hemlighållandet av barnets tillkomst och ursprung, vilket
beskrivs av samtliga deltagare som ett svek gentemot barnet. Om öppenheten ses
som relationsstärkande så upplevs hemlighållandet istället som skadligt för
föräldra-barnrelationen - särskilt när hemligheten avslöjas. Erik är den enda
deltagare som berättar om ett avslöjande medan övriga deltagare beskriver att de
i princip alltid har vetat om sitt genetiska ursprung. När de som alltid har vetat
reflekterar över hur det skulle vara att få reda på sanningen om sin tillkomst i
vuxen ålder, landar de i att det skulle varit en oerhört negativ upplevelse och ett
enormt svek från vuxenvärlden. Erik som faktiskt har upplevt detta beskriver
avslöjandet så här:
Mamma och pappa kom överens och att de inte skulle berätta någonting för mig och
min syster och det höll fram till att jag blev arton, nästan ett år efter att min pappa hade
dött, och då kom det fram under väldigt tråkiga omständigheter [...] Det var inte ett
särskilt roligt sätt att få reda på det.

Vidare beskriver Erik händelsen som ett trauma och att hemlighållandet och det
sedermera avslöjandet har lett till bristningar i familjerelationerna. Erik berättar
även att avslöjandet har skapat en bild av honom själv som avvikande. Att Erik
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således beskriver upplevelsen av sin egen tillkomst genom könscellsdonation i
betydligt mer negativa termer än övriga deltagare är därmed inte så konstigt.
Dessa beskrivningar kring öppenhet underbygger vikten av att vara ärlig om
ursprung och tillkomst vid könscellsdonation - inte enbart för att barnet upplevs
ha rätt till kännedom men också för att stärka relationerna i familjen, betona värdet
av socialt föräldraskap och ge barnet en positiv bild av könscellsdonation.
Konsekvenserna av hemlighållande av tillkomstsätt och ursprung kan dessutom
innebära en negativt förändrad självbild samt att relationer inom familjen brister
om barnet får reda på sitt ursprung.
Kännedom är barnets rätt
Detta undertema speglar två aspekter av rätten till kännedom - värnandet av
barnets möjligheter att få kännedom om sitt genetiska ursprung samt rätten till
kännedom som tillhörande det berörda barnet och ingen annan. Samtliga deltagare
lyfter att barnet ska ha möjlighet att ta del av information om sitt ursprung om det
vill, men det finns variationer deltagare emellan hur långt denna möjlighet ska
sträckas. Vissa anser att användning av anonyma donatorer är fel och att barnet
alltid ska kunna ta del av donatorns identitet medan andra inte tycker att donatorns
identitet är en nödvändig del av kännedomen, utan att kännedom istället handlar
om vetskap om hur tillkomsten gick till och kännedom om huruvida en förälder
är en genetisk förälder eller ej. Amanda tillhör den senare nämnda gruppen och
hon svarar som följer på frågan om huruvida vetskap om genetiskt ursprung är
viktigt:
[...] Nej. Jag tycker det är viktigt att känna till om ens föräldrar inte är ens genetiska
föräldrar, för att det kan bli viktigt senare, liksom om det skulle hända någonting, men
jag tycker inte att det är jätteviktigt att känna till vilka som är de genetiska föräldrarna.

För Amanda utgör en eventuell donators identitet ej det viktiga i vetskapen om
genetiskt ursprung. Hennes svar beskriver istället att kännedom om ursprung kan
handla om att inte ha felaktig information om ens genetiska ursprung. Att
kännedom om ursprung innebär olika saker för olika deltagare kan vara ett resultat
av att deltagarnas tillgång till information varierar från person till person. För
Amanda som alltid ha vetat om sin donators identitet, har kännedom om vem
donatorn är kanske blivit mindre viktig eftersom hon inte vet hur det skulle vara
att inte ha den vetskapen.
Överlag har vi observerat att deltagarnas åsikter om könscellsdonation generellt
tycks vara färgade av deras egna erfarenheter. Positiva erfarenheter av de egna
föräldrarnas hantering av tillkomsten verkar leda till slutsatser om att sådan
hantering är det bästa för alla som tillkommit på detta vis. Erfarenheter av
begränsningar i tillgång på information å andra sidan, verkar istället innebära att
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tillgång till kännedom betraktas mer som en rättighet, vilket följande excerpt från
Kristina gällande anonym donation illustrerar:
Och sen att anonym donator- det tycker jag inte heller är okej. Vems skull gör man det
för? Jag tycker båda är- både alltså att ha en- att välja att ha en anonym donator, det
tycker jag är egoistiskt. Det är- ur min synvinkel är det inte för barnets skull. På vilket
sätt är det för barnets skull? Alltså, jag ser det lite som att stänga dörren till hälften av
ursprung för barnet. Hur kan det vara för barnets skull?

Kristina har tillkommit med hjälp av könscellsdonation inom svensk hälso- och
sjukvård, genom en så kallad ”identity-release” donation, vilket innebär att
Kristina kan ta reda på sin donators identitet. Däremot har hon upplevt att denna
möjlighet har varit villkorad och hon beskriver att hon ställer sig emot att man
behöver träffa en socionom/beteendevetare för att få ut denna information.
Informationen är således tillgänglig för Kristina, men hon berättar att hon
upplever att hälso- och sjukvårdens bemötande och bestämmelser har begränsat
denna tillgång. Kristina berättar även att hennes syster har tillkommit genom
könscellsdonation i svensk hälso- och sjukvård innan insemination lagstiftades,
vilket innebär att systern inte har tillgång till information om donatorn. Med dessa
erfarenheter bakom sig blir det förståeligt att kännedom om ursprung för Kristina
även utökas till kännedom om donatorns identitet.
Många deltagare reflekterar dock kring att andra människor kan ha en annorlunda
upplevelse och därmed ha andra önskemål om kännedom om ursprung. Flera
deltagare landar således i att rätt till kännedom handlar om att barnets ska styra
vad hen vill veta. På frågan om huruvida kännedom om genetiskt ursprung spelar
någon roll berättar Fredrik att det spelar roll eftersom alla har rätt att veta om sin
bakgrund. Därefter tillägger han dock:
Fast- alltså samtidigt så spelar ju rättigheten inte så stor roll om man själv inte vill eller
har något intresse av det, så att jag tycker definitivt att vill man veta var man kommer
ifrån så ska man självklart ha möjlighet att ta reda på det. Det tycker jag är väldigt
viktigt.

Det viktiga blir alltså att barnets önskemål om kännedom tillgodoses.
Informationen ska finnas tillgänglig och för att barnet ska kunna välja vad det vill
veta. Kännedomen upplevs således tillhöra barnet och ingen annan ska begränsa
eller styra den. Det är just detta barnperspektiv på kännedom om ursprung som
utmärker samtliga deltagares beskrivningar. Varför kännedom om ursprung har
betydelse varierar mellan deltagarna, men alla är överens om att det är fel att dölja
barnets ursprung och att just möjligheten till kännedom är barnets rättighet.
Bristande öppenhet i samhället
Utöver egna erfarenheter och behov av öppenhet kring ursprung, beskriver flera
deltagare upplevelser av att representationen av könscellsdonation och även
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regnbågsfamiljer i samhället är bristfällig, vilket har lett oss till att formulera
undertemat Bristande öppenhet i samhället. Detta tema utgörs av deltagarnas
beskrivningar av att könscellsdonation och de familjer som använder sig av detta
osynliggörs på en samhällsnivå. Temat inkluderar även upplevelser av att bemöta
felaktiga uppfattningar om könscellsdonation som existerar till följd av okunskap,
och erfarenheter av att behöva utbilda andra om hur bland annat regnbågsfamiljer
skaffar barn och även om hur könscellsdonation går till.
På det stora hela sammanfattar de flesta deltagare att de inte har upplevt några
problem kopplat till deras familjeform eller tillkomstsätt. Samtidigt lyfter flera
deltagare erfarenheter av händelser där andras bemötande har utgjort ett problem
eller åtminstone ett störande moment. Många av dessa händelser beskrivs som ett
undantag i deltagarnas liv och något ovanligt snarare än en regel, men eftersom
flera deltagare berättar om liknande sådana erfarenheter anser vi att detta
reflekterar ett mönster i deltagarnas svar. Bland annat Gustav beskriver hur han
kände sig manad att förvarna vänner som besökte honom när han var liten om att
han hade två mammor eftersom de annars skulle kunna uppfatta en av hans
mammor som en vän till familjen. Gustav berättar att han inte tyckte det var ett
problem men att det var något han behövde tänka på när vänner kom hem till
honom. Erfarenheter av att behöva förklara sin familj var något flera deltagare
redogjorde för men andra deltagare beskriver dessa händelser som mer
tröttsamma, exempelvis Nora:
Det är så himla trångsynt så att jag nu- jag menar, jag är tjugofyra och har precis
påbörjat en utbildning där jag inte nämner att jag har två mammor, jag säger mamma
och jag pratar om båda liksom. Men- men jag säger det inte just för att jag inte orkar
med alla frågor om hur det är att ha två mammor och ja, men hur man varit till och
liksom sånt där som de egentligen inte har med att göra liksom.

Nora beskriver att hon aktivt väljer att inte berätta om sin familj för att kunna
undvika andras frågor - frågor som ibland upplevs som övertramp. Vidare berättar
hon under intervjun att hon fått frågor om hur två kvinnor kan få barn och behövt
redogöra för hur hennes mammor fick barn. Nora beskriver således, likt flera
andra deltagare, att hon har fått ikläda sig en utbildande roll kring
könscellsdonation och regnbågsfamiljer, vilket indikerar att den generella
kunskapen kring detta hos andra är begränsad. Å andra sidan beskriver hon också
att hennes egen kunskap om könscellsdonation också är begränsad eftersom det
vanligtvis inte talas om det på samhällsnivå. Följande excerpt formulerades efter
att vi informerat Nora om aktuell föräldralagstiftning i Sverige och bad henne
reflektera kring den:
Jag hade liksom ingen bra koll på det här och jag har ändå liksom väldigt- egentligt
väldigt berörd av det liksom men då så vet jag inget om det, för det är ingenting man
pratar om alls någonsin.
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Noras citat belyser hur även de som berörs särskilt av skillnaden i fastställande av
föräldraskap för olika typer av par och tillkomstsätt, kan uppleva den egna
tillgången till information som begränsad till följd av en bristande samhällelig
dialog om könscellsdonation.
Deltagare lyfter också att när det väl talas om könscellsdonation, exempelvis i
media, upplevs representationen av de som tillkommit genom könscellsdonation
vara uppbyggd kring felaktiga föreställningar, och därmed misslyckas med att ge
en rättvis bild. Kristina är en av dem som berättar att hon aktivt har sökt efter
information och representation kring könscellsdonation men att hon har blivit
besviken av den begränsade information som finns tillgänglig. Följande excerpt
illustrerar detta:
Det är liksom hur vi på något sätt är osynliga. Folk generellt vet om att man kan åka
till Danmark och har någon slags uppfattning om att det är bara så man kan göra... Det
enda jag har sett liksom i TV och media och sådär, det är Malou von Sivers [som] hade
något [program], “De nya barnen.” Alltså, vidrigt sätt att uttrycka sig om människor,
där hon hela tiden satt och refererade till den riktiga pappan om donatorn [...].

Osynliggörandet beskrivs av flera deltagare, bland annat Kristina, vara särskilt
skadligt. Genom att det inte talas så mycket om könscellsdonation ges det en
tabubelagd status och får således en negativ betydelse. Deltagarna beskriver
ömsomt ett osynliggörande - bristande tillgång till information och representation
- och ömsomt ett exotifierande - alltför personliga frågor från andra och en
förväntan om att könscellsdonation innebär ett trauma. Ingetdera upplevs ge en
adekvat bild av assisterad befruktning med donerade könsceller. Flera deltagare
uttrycker att de önskar en förändring till att samhället mer öppet börjar
tillhandahålla korrekt information och diskutera könscellsdonation. En sådan
förändring skulle kunna lyfta kunskapsspridningen från individnivå till
samhällsnivå och i förlängningen motverka det tabu som flera deltagare upplever
existerar kring könscellsdonation.
“Life finds a way”
Frasen som namnger detta tema yttras i filmen Jurassic Park (Crichton, Koepp,
Kennedy, Molen & Spielberg, 1993) för att sätta ord på att de klonade
dinosaurierna i nöjesparken, trots att de alla är av samma kön, ändå lyckas avla
ungar - något som enligt naturens lagar skulle vara omöjligt. På (nästan) samma
sätt beskriver flera deltagare hur deras föräldrar, trots juridiska hinder och
begränsningar, har kunnat skaffa barn och utöva ett nästintill komplett
föräldraskap, även juridiskt. Resultatet har blivit att deltagarna inte upplevt att
dessa hinder påverkat dem i deras vardagsliv, vilket formuleras i undertemat
Juridiska hinder påverkar inte vardagen.
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Detta till trots framkommer det ändå redogörelser i intervjuerna för hur föräldrar
varit tvungna att parera, hantera eller motarbeta juridiska hinder. Historier som
beskriver tillfällen då exempelvis juridiskt föräldraskap spelat roll har samlats i
undertemat Händelser som synliggör juridiska begränsningar och beskrivningar
kring hur föräldrarna hanterat dessa återfinns i undertemat Kringgå, ljuga,
motarbeta eller anpassa sig.
Juridiska hinder påverkar inte vardagen
För flera av deltagarna har det sociala föräldraskapet och det rättsliga
föräldraskapet inte stämt överens under deras uppväxt. Trots detta berättar
deltagarna att de inte har upplevt särskilda problem i vardagen och att sociala
föräldrar har kunnat utöva ett fullkomligt föräldraskap även utan juridiskt
erkännande. Det är dessa beskrivningar som utgör temat Juridiska hinder
påverkar inte vardagen. För vissa av deltagarna handlar det om att de inte har stött
på händelser där alla föräldrar har behövt ha juridiskt föräldraskap för att kunna
tillgodose barnets behov, medan andra deltagare beskriver att sociala föräldrar
ändå har kunnat utföra uppgifter som är förbehållna juridiska föräldrar, trots att
de ej innehar rättsligt erkännande av föräldraskap. Samtliga deltagare beskriver
att de ej har upplevt någon skillnad i föräldraskap till följd av olikheter i juridisk
status mellan föräldrar och att sociala föräldrar har haft lika mycket ansvar för och
bestämmanderätt gentemot barnet som den/de rättsliga. Exempelvis har en av
Noras mammor ej varit juridisk förälder till Nora under hennes uppväxt, utan blev
det genom en närståendeadoption när Nora var vuxen. Hon beskriver dock att
hennes mamma var lika mycket hennes mamma även innan
närståendeadoptionen. Likaså ser hon ingen skillnad i vardagen mellan hennes två
mammor, vilket följande excerpt beskriver:
J: Så du har egentligen levt, alltså den största delen av ditt liv med en vårdnadshavare
då, eller?
N: Ja, alltså om man ska kolla på papper har det ju alltid varit så, jag har alltid haft en
mamma och sen har vi haft hon andra som varit med, men så har det inte sett ut i livet
utan båda har ju varit mina föräldrar lika mycket alltid.

Skillnaden i juridiskt erkännande av föräldraskap mellan föräldrarna har således
inte resulterat i att den ena mamman upplevs vara mindre av en förälder. Vidare
berättar Nora om hur hon upplever att hennes föräldrar har haft lika mycket att
säga till om när det gäller beslut om henne. Noras upplevelse av att hennes
föräldrar har bestämt lika mycket över henne belyser hur sociala föräldrar kan
utöva makt och auktoritet gentemot barnet även utan det formella ansvaret som
tillskrivs en juridisk förälder.
Utöver beskrivningar om hur deltagarna själva inte gör skillnad på föräldrar som
en funktion av juridisk status, berättar några deltagare hur föräldrar inte gjort
skillnad mellan syskon trots avsaknad av rättsliga band. Flera deltagare har syskon
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som de inte har rättsliga band till. Detta påverkar dock inte de upplevda sociala
relationerna mellan syskon och även föräldrar beskrivs behandla syskon lika.
Bland annat Kristina berättar att det aldrig märktes att hennes sociala far inte var
hennes vårdnadshavare, av anledningen att han sörjde för henne på samma sätt
som en vårdnadshavare gör. Vidare beskriver hon att hennes sociala far aldrig
gjorde skillnad mellan de barn han hade ett juridiskt ansvar för och de barn som
han inte hade rättsliga band till, varibland Kristina ingick.
Utöver detta beskriver deltagarna att sociala föräldrar för det mesta har erkänts
som föräldrar av utomstående. I förhållande till vårdnadshavande ger flera
deltagare exempel där även icke-vårdnadshavande föräldrar har kunnat skriva på
papper för att ge tillåtelse kring skolaktiviteter och dylikt. Likaså beskrivs även
sociala föräldrar vara inbjudna till utvecklingssamtal, vilket Patrik, 17 år, berättar
om:
Alla har nog varit inbjudna, men det har antingen varit Louise eller Hanna än så länge,
men jag hade ett utvecklingssamtal nu på vårterminen då både Harald och Björn var
med men inte mina mammor, så det liksom varierar. Det beror på vem som kan.

Patrik beskriver därmed att det är praktiska möjligheter snarare än juridiskt
föräldraskap som avgör vem som deltar på utvecklingssamtal och att alla föräldrar
kan delta i denna aspekt av föräldraskapet. De flesta deltagarna berättar att deras
skolor under skolåren har varit förhållandevis tillmötesgående i detta, exempelvis
att en social förälder har varit nedskriven som vårdnadshavare och blivit bemött
som sådan trots personen inte är det.
Enligt deltagarnas samlade beskrivningar har juridiska hinder för föräldraskap,
såsom avsaknad av rättsliga band, sällan märkts av i vardagslivet. Föräldrar
upplevs utöva ett fullkomligt föräldraskap trots juridiska begränsningar.
Samtidigt lyfter deltagare att de vet om att deras föräldrar har behövt anstränga
sig för att kunna utöva sitt föräldraskap och berättar även om händelser där
juridiska begränsningar har synliggjorts, vilket kommer behandlas i kommande
underteman. Erfarenheter av begränsningar framställs dock som undantag snarare
än regel och på det stora hela upplevs juridiska hinder vara överkomliga.
Kringgå, ljuga, motarbeta eller anpassa sig
Undertemat Kringgå, ljuga, motarbeta eller anpassa sig utgår från de historier
som framkommit i intervjuerna, där föräldrar till deltagarna fått anstränga sig för
att hitta sätt att hantera eller gå runt lagar och begränsningar som påverkat deras
möjligheter att bli föräldrar och utöva föräldraskap.
Flera av deltagarna i studien har samkönade föräldrar som vid tidpunkten för
deltagarnas tillkomst ej var berättigade till assisterad befruktning med
könscellsdonation eller adoption. Att deltagarna ens existerar är därför ett konkret
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exempel på hur dessa föräldrar valt att inte vika sig för samhälleliga/lagstiftade
begränsningar, utan använt sig av heminsemination eller assisterad befruktning i
utlandet för att skaffa barn. Amanda beskriver omständigheterna som rådde vid
hennes tillkomst och hur de inverkade på hur hennes mammor blev föräldrar:
Ja, de bestämde ju sig för att de ville ha barn och började kolla på möjligheter, det
fanns ju redan då tror jag, nån form av möjlighet att åka utomlands, men [...] den
möjligheten fanns inte för dem iallafall för de hade inga pengar och ingen utbildning
och inga jobb och ingenting. Så de hade inte råd liksom att betala för att få barn. Och
de hade ju aldrig liksom blivit godkända för adoption eller nånting sånt utan det enda
sättet var ju att fråga en kompis.

Inte bara svensk lagstiftning påverkar alltså vilka vägar som finns till att bli
förälder, utan ekonomiska tillgångar är också en faktor. Länge var möjligheten att
åka utomlands för att genomgå assisterad befruktning med anonym
könscellsdonation ett av få alternativ för samkönade att vara säkra på att ingen
annan skulle göra anspråk på att vara förälder till barnet efter dess födelse. Alla
hade dock inte råd med detta och fick då vända sig till bekanta för en
heminsemination. Viljan att skaffa barn ihop och uppfostra barn endast ihop med
sin partner, utan att behöva dela föräldraskapet med en donator, var och är vid
heminseminationer hotat av de faderskapsutredningar som genomförs då en
kvinna föder ett barn utan att en man bekräftar att han är fadern. Att en person
som inte avser att vara förälder skulle kunna fastställas som far resulterar i att de
parter som genomgår heminseminationer ofta väljer att hålla information om
donatorn borta från myndigheterna. Deltagare beskriver hur deras föräldrar ljugit
om donatorns identitet och motarbetat faderskapsutredningar, som här åter i
Amandas fall:
De [mammorna] hade förberett en historia att berätta för- för familjerätten och liksom,
vad heter det, försäkringskassan. För de var ju tvungna att ljuga för dem för annars så
skulle de inte kunna leva sitt liv som- som de ville [...] Det blev ju en
faderskapsutredning, så gick hon till familjerätten och sa att hon hade varit på
kryssning tror jag det var och blivit gravid, visste inte alls vem pappan var och sen lade
de ner det och så var hon ensam vårdnadshavare och förälder, fader okänd.

Flera deltagare beskriver hur deras föräldrar hellre sett att bara en av dem var
juridisk förälder till barnet, än att en icke-avsedd förälder också var det. Detta kan
antas vara för att ett juridiskt föräldraskap innebär möjligheten att utöva makt över
barnet och ta beslut om detta, en möjlighet som föräldrarna inte velat ge någon
som inte ingår i familjen. I de fall då donatorn lyckats hållas utanför det juridiska
föräldraskapet, har den icke-födande mamman inte heller ingått något sådant, så
länge som hon inte genomgått en närståendeadoption.
Att inte vara juridisk förälder till sitt barn innebär bland annat hinder till att
formellt ta beslut kring barnet. Vissa deltagare vittnar om tillfällen då en icke42

juridisk förälder spelat rollen av vårdnadshavare, exempelvis genom att
underteckna dokument till skolan när det är svårt att få tag i den juridiska
föräldern. Att ljuga om att vara vårdnadshavare upplevs inte av deltagarna som
något allvarligt, men visar ändå på hur opraktiskt det kan vara när juridiskt och
socialt föräldraskap inte stämmer överens och hur föräldrarna väljer att försöka
kringgå detta, snarare än att acceptera begränsningarna.
Att “acceptera” begränsningarna och försöka anpassa sig efter dem är dock också
något som framkommer i intervjumaterialet. Fredrik beskriver detta genom att
berätta hur hans mammor kämpat för att kunna skaffa barn genom adoption: “De
har dessutom gjort försök till att adoptera igen och då skilt sig och gift sig i
omgångar för att kunna adoptera från andra länder överhuvudtaget eftersom
samkönade par inte får göra det.”
Fram tills nyligen har det i praktiken varit ogenomförbart för samkönade par att
adoptera barn från utlandet. Fredrik beskriver hur hans mammor försökt göra sig
kvitt de hinder som förelegat en adoption genom att spela efter de uppsatta
reglerna och upphäva sitt äktenskap eller registrerade partnerskap. I redogörelsen
framkommer det hur att anpassa sig också kan vara ett sätt att försöka hantera ett
system som begränsar en.
Alla deltagare som ingått i studien har inte föräldrar som varit tvungna att vända
sig utanför svensk hälso- och sjukvård för att få barn, vissa har varit berättigade
till assisterad befruktning i egenskap av olikkönat par. De deltagare som
tillkommit med könscellsdonation i svensk hälso- och sjukvård redogör dock för
en annan kamp, nämligen den att på sina egna villkor få kännedom om sin
donator. Bägge lyfter begränsningar i hälso- och sjukvården som hindrar dem från
att få kännedom om donatorn och hur de inte accepterat detta, utan har engagerat
sig i intresseföreningar för likasinnade. En av deltagarna, som tillkom innan
lagstiftning kring könscellsdonation trädde i kraft, uttrycker att detta varit den
personens sätt att trots hälso- och sjukvårdens begränsningar kunna bolla frågor
om donatorn, fundera över sätt att gå vidare i sökandet och därmed motarbeta de
hinder som satts upp.
Händelser som synliggör juridiska begränsningar
Deltagarna som medverkade i denna studie är samstämmiga i att det inte påverkat
dem i deras vardag huruvida de har juridiska band till sina föräldrar eller ej. Några
historier framkommer dock under intervjuerna, där det juridiska föräldraskapet
eller frånvaron av detta gjort sig tillkänna, och dessa har resulterat i detta
undertema; Händelser som synliggör juridiska begränsningar.
En vanlig händelse var att det märktes vem som var deltagarnas juridiska förälder
då något juridiskt dokument eller liknande skulle skrivas på. Nora är en av dem
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som beskriver detta tillfälle som ett av få då det juridiska föräldraskapet spelat
roll: “Alltså, i min uppväxt har båda haft lika mycket att säga till om [...] men på
papper har det egentligen alltid varit ah- men min biologiska mamma som ska ha
skrivit på allting.”
För Patrik, som har fyra föräldrar i två olika par, med en rättslig förälder i varje
par, blev det också tydligt vid liknande tillfällen, men lite svårare att lösa eftersom
föräldraparen bodde långt ifrån varandra. Patrik påpekar att det skulle underlättat
för honom om möjlighet funnits till att fler föräldrar än två skulle kunna vara
juridiska föräldrar och vårdnadshavare, även med avseende på arvsrätt.
Ytterligare några deltagare lyfter erfarenheter av att det juridiska föräldraskapet
blivit synligt i diskussioner om arv, eller då en förälder faktiskt avlidit och en
fördelning av arvet gjorts. Kristina beskriver hur det såg ut när hennes pappa gick
bort, en far som var juridisk förälder till två barn, men ej till Kristina och hennes
syster Emelie:
När han dog så blev det ju skillnad, det har ju alltid varit fyra syskon och det varit
samma liksom, när vi sitter där på begravningsbyrån så är det så tydligt att vad man
pratar om liksom, och även med bouppteckning och sånt. Jag och Emelie hade ju inget
med det att göra överhuvudtaget och det, det har jag ju vetat om men det blev så tydligt
[...] alltså alla är vår familj, det har inte varit några frågetecken, vi har aldrig såhär
sagt “min halvsyster” [...] men då blev det tydligt att lagen säger det liksom.

I Kristinas familj hade man varit noga med att inte göra skillnad på syskon och
föräldrar utifrån genetiska eller juridiska band, men när fadern gick bort tog inte
lagen hänsyn till det sociala släktskapet. För en annan av deltagarna hade reglerna
kring arv fungerat som en anledning till att i vuxen ålder bli formellt adopterad av
den sociala mamma som ej tidigare varit hennes juridiska förälder. Deltagaren
Fredrik beskriver hur de i hans familj vill undvika framtida problem vid
fördelningen av arvet efter hans sociala mamma, men inte vågar genomföra en
formell adoption eftersom det riskerar att komplicera en redan utdragen arvstvist
efter hans pappa. Fredrik har haft tre föräldrar, varav en av hans mammor samt
hans pappa varit hans rättsliga. Fredrik är osäker på huruvida Vanessa är hans
vårdnadshavare, vilket tyder på att vårdnadshavande ej har haft stor betydelse i
hans tidigare liv. Rättsligt föräldraskap är begränsat till två personer och hans
mamma Vanessa har inte kunnat ansöka om att få bli rättslig förälder, trots att hon
fungerar som social sådan. Fredrik berättar:
Det är ju min pappa och Ulrika som har varit mina rättsliga föräldrar och sen- jag är
faktiskt lite osäker när det gäller vårdnadshavare, ifall Vanessa är det också men jag
skulle anta det, det har ju varit snack nu när- under min uppväxt har ju Vanessa uttryckt
liksom att hon gärna ville adoptera mig så att jag faktiskt blir en rättslig- hennes
rättsliga barn så att det inte blir några konstigheter med arv och sånt när hon går bort
men sen har det varit en utdragen arvsfråga med min pappa också, så att där liksom.
Vi har skjutit på det för att inte krångla till den juridiska processen.
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Detta belyser hur begränsningen i antal föräldrar kan ha negativa konsekvenser
för vissa barn när det kommer till bland annat arvsrätt. Det är dock inte bara i och
med underskrifter och dödsfall som det juridiska föräldraskapet får vikt och
belyses. Även när föräldrar separerar kan det bli tydligt vem som har rätt till att
bo med sina barn. Amanda beskriver hur det gick till när hennes mammor
separerade:
J: [...] Märktes det någonting att din biologiska mamma var din vårdnadshavare men
inte din andra mamma?
A: Nä, alltså, inte när jag var liten, det märktes ju sen när de... Alltså, ja måste jag ju
säga nu ändå, för det märktes ju när de flyttade långt ifrån varandra och inte längre
kunde ha varannan vecka som de hade i början. Då blev det ju juridiskt svårt att göra
någonting annat än att dela på barnen vilket man normalt inte brukar göra, eftersom
att de hade ju bara rättslig rätt till varsitt barn, så vi har ju vuxit upp med varsin mamma
och ifrån varandra, vilket är ovanligt för syskon.

Amanda beskriver inte bara hur bristen på juridiska band försummat hennes rätt
till sin ena förälder, men även hur det är ovanligt för ett barn att inte få växa upp
med sitt syskon. Amanda beskriver att hennes mammors sätt att lösa frågan om
var barnen skulle bo var att ta hänsyn till de juridiska begränsningarna i utövandet
av föräldraskap, och vad som enligt dessa är praktiskt möjligt när föräldrarna bor
långt bort ifrån varandra.
Förutom utifrån vad som är praktiskt möjligt, så finns det exempel på när konflikt
fått konsekvens för den icke-juridiska föräldern. Deltagaren Gustav beskriver hur
två av hans tre föräldrar deltagit på utvecklingssamtalen under hans uppväxt.
Föräldern som inte deltog, Gustavs sociala mor som inte har några juridiska band
till Gustav, avstod till följd av en konflikt med Gustavs juridiske och sociale far.
Även om Gustav själv uppger att han inte upplevde några större negativa känslor
kring detta, han hade ju trots allt två föräldrar där som deltog i
utvecklingssamtalen, så tror han att det kan ha varit en jobbig upplevelse för hans
utestängda mamma.
Händelser som synliggör juridiska begränsningar rör sig från stort till smått. Alla
deltagare beskriver inte att händelserna varit negativa upplevelser. I frågor om
arvsrätt ställs diskrepansen mellan upplevt socialt föräldraskap och fastställt
juridiskt sådant på sin spets, medan andra situationer kan hanteras med en
axelryckning.
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Lika i den mån det går
Som en del i intervjuerna ombads deltagarna reflektera över den befintliga
föräldralagstiftningen, peka ut olikheter, hur de ser på dessa samt ge förslag på
alternativ. Dessa reflektioner utgår från vår beskrivning av aktuell lagstiftning och
ett flödesschema som vi hade konstruerat och presenterat (Bilaga F).
Flera deltagare uttrycker att olikheter i fastställande av föräldraskap mellan
olikkönade och samkönade par upplevs som orättvisa och svårmotiverade och bör
jämställas enligt en likhetsprincip. Förslagen som deltagarna ger på hur detta kan
göras kan delas upp i försvårande av föräldraskapsfaställande för olikkönade
föräldrar respektive förenklande för samkönade. Den centrala frågan för flertalet
deltagare är därmed huruvida processen att bli fastställd som förälder ska
förlängas, exempelvis genom faderskapsutredningar, för olikkönande par för att
motsvara den process samkönade par går igenom, eller om fastställande av
föräldraskap för samkönade par ska förenklas för att bli likställt med den process
olikkönade par går igenom. Många lyfter att oavsett hur fastställandet av
föräldraskap ska gå till så bör själva förloppet vara snabbt och effektivt, vilket
många deltagare anser att det inte är idag. Detta resulterade i undertemat Den
juridiska processen bör effektiviseras. Åsikterna kring lagstiftningen som
svårförstådd och som ett medel att försvåra familjebildning för vissa
familjekonstellationer fångas i undertemat Lagstiftningen som avskräckande och
komplicerad.
Den likhetsprincip som motiverar många av deltagarnas åsikter om lagstiftningen
lyfts även av vissa som motstridig andra åsikter, intressen eller principer om vad
som är viktigt. Detta utmynnade i undertemat Likhet som princip, möjlig i praktik?
där principen om allas likhet inför lagen diskuteras av deltagarna utifrån om den
är praktiskt möjlig att tillämpa. De flesta deltagare kommer inte till några klara
slutsatser utan förblir ambivalenta inför hur lagstiftningen ska formuleras.
Den juridiska processen bör effektiviseras
Gällande perspektiv på aktuell föräldralagstiftning var åsikten att juridiskt
fastställande av föräldraskap bör gå snabbt och smidigt, särskilt framträdande i
deltagarnas svar. När deltagarna fick reflektera över lagstiftningen och processen
kring att bli fastställd som förälder, ansåg majoriteten av deltagarna att
lagstiftningen verkade onödigt komplicerad och långdragen. Förslag kring
förändringar kretsade således kring att det upplevs finnas ett behov att
effektivisera denna process i syfte att underlätta för föräldrar och värna individens
självbestämmanderätt. När vi berättar om förslag från tidigare statliga utredningar
som innefattade ett försvårande av eller tillägg till processen att bli fastställd som
juridisk förälder, understryker flera deltagare att man inte bör försvåra för
människor att skaffa barn.
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Ett förslag som några deltagare lyfter i förhållande till hur den juridiska processen
kan förenklas var att den bör kunna påbörjas tidigare, alltså att rättsligt
fastställande av föräldraskap bör kunna ske under graviditeten. Mikael är en av de
deltagare som framför denna åsikt i relation till de faderskapsutredningar som
Socialnämnden idag är skyldiga att genomföra när samkönade kvinnliga par
genomgår en könscellsdonation utanför svensk hälso- och sjukvård. Han berättar:
Så är det väl vettigare att bara ha samtycke [för att båda föräldrar ska bli fastställda
som rättsliga föräldrar] om du vill vara förälder och har gått igenom hela processen
tillsammans, så borde det väl kanske... i alla fall påbörjas tidigare. Påbörja den
processen redan vid pågående graviditet. Förbereda sig innan istället för efter [...] Man
har nog rätt mycket annat för sig när man har en nyfödd.

Mikael anser att processen att bli fastställd som förälder bör kunna påbörjas redan
under graviditeten för att underlätta för föräldrarna. Föräldrar kommer att ha
mindre tid och färre möjligheter att genomföra denna process efter att barnet är
fött eftersom de kommer vara upptagna med det sociala föräldraskapet då. Mikael
lyfter således hur effektivisering av den juridiska processen är motiverad utifrån
en praktisk ståndpunkt. I förlängningen innebär även detta förslag att fastställande
av föräldraskap blir mer tillgängligt för fler typer av föräldrapar.
Andra deltagare belyser effektivisering av den juridiska processen utifrån
individens självbestämmande - det vill säga individens önskemål om att bli
fastställd som förälder ska tillgodoses framförallt. Amanda beskriver just detta i
förhållande till faderskapsutredningar för ensamstående kvinnor och samkönade
kvinnliga par som använder sig av könscellsdonation utanför svensk hälso- och
sjukvård:
Om hon säger att det är hon som är den enda föräldern till barnet och det inte liksom
kommer nån annan och såhär… då tycker jag att- jag tycker att hon ska få välja [...]
samma sak om de är sambo, att de bara ska kunna gå dit och skriva på [...] men alltså
jag tycker ju i slutändan att alla ska kunna liksom bestämma alltså och framförallt- det
är en annan sak som jag måste säga, nästan det allra viktigast, det är att det här görs
medan man är gravid och inte efteråt, det är verkligen det absolut viktigaste [...].

Vidare berättar Amanda att hon anser att det är den gravida kvinnan som främst
ska bestämma vilka som blir - eller inte blir - rättsliga föräldrar. Hon lyfter således
hur individens självbestämmanderätt ska vara styrande i vilka som blir juridiska
föräldrar, vilket skulle innebära att utredningar av föräldraskap inte är
nödvändiga. Hon beskriver dessutom i ovanstående excerpt hur viktigt det är att
denna process sker under graviditeten. Amanda, likt flera andra deltagare,
värdesätter det tilltänkta föräldraskapet framför det genetiska, vilket således gör
att faderskapsutredningar obsoleta.
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Andra deltagare framför dock att faderskapsutredningar har ett värde i att det ger
barnet ökade möjligheter att ta del av sitt genetiska ursprung, men att
lagstiftningen ändå inte bör försvåra för människor att skaffa barn.
Faderskapsutredningar ses utifrån detta perspektiv mer som ett sätt att fastställa
barnets genetiska ursprung snarare än att fastställa en genetisk förälder som en
rättslig sådan. Flertalet deltagare anser att socialt föräldraskap bör gå före
genetiskt sådant när det gäller fastställande av rättsliga föräldrar, men vissa vill
ändå se ett sätt som lagstiftningen kan garantera att barnet får kännedom om
genetiskt ursprung. Detta gör att flera deltagare uttrycker ambivalens kring
faktiska förslag som skulle innebära ett försvårande eller ett förenklande av den
juridiska processen. Den grundläggande ståndpunkten för många är dock att det
finns ett behov att förenkla juridiskt fastställande av föräldraskap och att man inte
bör försvåra för någon att bli fastställd som förälder, men det är svårt att formulera
hur detta faktiskt ska gå till i praktiken.
Lagstiftningen som avskräckande och komplicerad
Flera deltagare identifierar lagstiftningen kring fastställande av föräldraskap som
mer och mer komplicerad desto längre ifrån den heteronormativa normen som de
personer som den berör står. Detta tema, Lagstiftningen som avskräckande och
komplicerad, bygger dock även på den förståelse som många deltagare skapar
kring denna komplexitet, som ett medel för att försvåra och förhindra att vissa
familjekonstellationer skapas.
Många deltagare upplever att lagstiftning kring föräldraskap är komplicerad och
lyfter tankar om att den fungerar som ett avskräckande medel för att “fel” personer
inte ska skaffa barn - det vill säga icke-heterosexuella par. Nedan beskrivs Noras
reaktion då vi presenterat hur fastställande av föräldraskap går till för ett olikkönat
respektive samkönat par som får barn med hjälp av könscellsdonation i utlandet:
N: Nämen, ja, jag ve- det känns så rörigt.
J: Och det är- det är ganska rörigt [...].
N: Så man liksom försöker… försöker få det så jobbigt som möjligt så det bara är gifta
par- gifta heterosexuella par som ska skaffa barn, resten- vi gör det lite jobbigt så ni
inte skaffar barn. Lite så tycker jag att det känns.

Nora uttrycker att lagstiftningen blir ett sätt att komplicera skaffandet av barn för
andra än gifta heterosexuella par och att det i förlängningen gör att färre sådana
familjer skaffar barn. Nora uttrycker strax efter detta att det verkar vara avståndet
till normen som avgör hur komplicerat fastställandet av föräldraskap blir - desto
längre ifrån, desto svårare. Samma resonemang återkommer i intervjun med Erik:
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S: [...] Ser du några fördelar med att det går till på det här sättet, eller nackdelar?
E: Ja, alltså jag tänker ju på att det blir ju krångligare alltså, ju längre från
heteronormen man går, desto mer krångligt verkar man ha gjort det, och det känns som
en så kallad “deterrent”, alltså en avskräckare är det första jag tänker. Återigen vet
jag inte om det är byråkratins kvarnhjuls fel eller om det är ett medvetet… liksom
kreation från samhällets alla instanser, det är svårt att säga men.... [...] jag tror att det
är nån slags säkerhetsspärr man har stoppat in där eftersom man tänker “Åh, herregud,
blir det för mycket regnbåge av det här, då kanske barnet tappar förståndet!” [...] att
man känner att någonstans måste det finnas en ordning, en stabil grund. [...] Det känns
som någonting väldigt gammalt i det här, eh, nån såhär “fail safe” eller vad man ska
kalla det för.

Erik presenterar här ytterligare en hypotes till varför lagstiftningen måste
begränsa skapandet av icke-normativa familjer, nämligen att samhället befarar att
barnet skulle få psykiska men av sin uppväxt. Erik är explicit i sin förståelse av
att komplicerandet av lagstiftningen är en medvetet konstruerad mekanism, även
om han inledningsvis öppnar upp för möjligheten att lagstiftningen skulle kunna
vara ett resultat av “byråkratins kvarnhjul” - en långdragen och svårförändrad
process till följd av lagstiftningens inneboende omständlighet.
Lagstiftningen som värnande om det heterosexuella föräldraparet och
avskräckande för det homosexuella förklaras av en annan deltagare utifrån att
lagstiftningen skrevs för länge sedan, möjligtvis på en tid då homosexuellas
rättigheter var mer begränsade än idag. Detta visar återigen att lagstiftningen inte
bara ses som komplicerad och bestraffande vissa föräldrar, utan även statisk,
föråldrad och oförmögen att förändras.
Amanda, som själv har erfarenhet av att ha två mödrar som skaffat barn genom
privat könscellsdonation och därmed fått genomgå en mer komplicerad juridisk
process än vad ett olikkönat par hade fått, ger sin syn på lagstiftningens försök att
begränsa vissa familjebildningar:
Jamen, det konstigaste är ju också då att de sätter en lagstiftning som- och så tror man
att folk ska bara anpassa sig efter det, alltså såhär, om vi gör det svårare för lesbiska
att bli föräldrar då kommer de inte bli det eller vadå liksom, så är det ju inte, man måste
ju underlätta för de barnen som blir till i de här konstellationerna istället för att liksom
bara säga “Nej, det är inte så bra för dem, sluta med det.” Alltså det funkar ju inte [...].

Resonemanget speglar även en frustration över lagstiftningens oförmåga att
matcha verkligheten. Amanda menar att de begränsningar som satts upp har haft
ett syfte som de misslyckats med, och att det därmed skulle vara mer konstruktivt
för de barn som kommer till i icke-normativa familjer att underlätta deras juridiska
rätt till sina sociala föräldrar än att vidhålla lagstiftningen i sin nuvarande form.
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Likhet som princip, möjlig i praktik?
Deltagarnas resonemang kring lagstiftningen och eventuella förändringar som den
borde genomgå, grundar sig i mångt och mycket i en likhetsprincip - i den mån
det går ska lagstiftningen se likadan ut oavsett vilka som är föräldrar, vilka som
bidrar med könsceller samt om ett barn kommer till inom svensk eller utländsk
hälso- och sjukvård eller privat. Vid vidare samtal om lagstiftningen reflekterar
dock en del deltagare över principens praktiska tillämpbarhet och invändningar
mot denna lyfts. I detta tema Likhet som princip, möjlig i praktik? beskrivs dessa
invändningar mot att söka jämställa en lagstiftning som de först uttrycker ska vara
lika för alla.
Flera deltagare lyfte lagstiftningens natur som ett hinder för likhet. Detta
illustreras i följande excerpt från intervjun med Patrik där han resonerar kring
huruvida det finns olikheter och orättvisor i lagstiftningen för fastställande av
föräldraskap av olikkönade respektive samkönade par: “Alltså... det är väl klart
[...] men det är ju ganska annorlunda så det går ju inte alltid att ha det jämlikt på
alla sätt, det är ju inte alltid det går att göra något åt heller [...].” Även om olikheter
kan ses i lagstiftningen, uttrycker flera deltagare tveksamheter kring om det ens
är möjligt att göra lagen mer lik för olika föräldrapar i olika situationer, just därför
att lagstiftning i sig ses som oflexibel och oföränderlig.
Andra deltagare uttrycker att de av principiella skäl anser att lagstiftningen ska
vara lika för alla oavsett familjekonstellation, men att de samtidigt inte vill
inskränka barnets rätt till kännedom eller tillgång till sina föräldrar. Barnets
möjlighet till kännedom som i det tidigare undertemat Kännedom är barnets rätt
lyfts som något okränkbart och fundamentalt viktigt, tillskrivs av vissa deltagare
större vikt än likhet i lagen. Borttagandet av faderskapsutredningar och införandet
av föräldraskapspresumtion som ett jämställande mellan olikkönade och
samkönade par, och i vissa fall ett förenklande för de senare, är därmed inte enbart
positivt då det anses hota denna rättighet. Detta illustreras av Gustav:
En rent spontan reaktion är att jag ställer mig skeptisk till det, jag tror inte att det är en
bra idé på grund av att jag ser ett värde i faderskapsutredningen, att barnet vet [sitt
genetiska ursprung]... Jag menar, två kvinnor kan inte få barn rent biologiskt, det är
bara ett faktum. Jag tror att det finns ett värde i att veta var man kommer ifrån
biologiskt. Så det är väl det främst. Sen kan jag förstå att det finns administrativt krångel
med faderskapsutredning, det är svårt när det är utomlands och så vidare... men, jag
tror att det finns ett värde i det, alltså att veta vem mamman och pappan är rent
biologiskt.

Gustav beskriver att faderskapsutredningar har ett värde i att det ger barnet
kännedom om sitt genetiska ursprung men han beskriver inte om det är värdefullt
att den genetiska bidragsgivaren fastställs som rättslig förälder, vilket är det
egentliga resultatet av en faderskapsutredning. Majoriteten av deltagarna ser
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socialt föräldraskap som viktigare än genetiskt sådant, men några av deltagarna
vill samtidigt att faderskapsutredningar ska genomföras. Önskan om att
faderskapsutredningar ska göras verkar utifrån detta främst handla om att
säkerställa barnets möjligheter att ta del av sitt genetiska ursprung, inte att
fastställa en genetisk bidragsgivare som rättslig far. Deltagarna belyser således ett
behov av att barn garanteras en utredning av sitt genetiska ursprung utan att den
genetiska föräldern blir fastställd som rättslig förälder. Det är möjligt att
deltagarna hade upplevt att likställande av processen att bli juridisk förälder hade
varit mer praktiskt möjligt om det hade funnits ett förslag om en lagstadgad
utredning av genetiskt faderskap som inte utmynnade i att en genetisk fader blir
fastställd som rättslig far.
Utöver barnets rätt till kännedom ses även barnets trygghet som en möjlig
invändning mot att likställa processen av juridiskt erkännande av föräldraskap för
olika familjeformer - i alla fall med hänsyn till flerföräldraskap. Om en
likhetsprincip innebär att alla sociala föräldrar ska genomgå samma process för
att fastställas som föräldrar, men även ha tillgång till att genomgå denna process,
så kan likhetsprincipen innefatta flerföräldrafamiljer. I detta fall är det dock flera
deltagare som ställer sig tveksamma till ett utvidgat föräldraskap. Även de som
själva vuxit upp i familjer med fler än två föräldrar lyfter farhågor om att ett
utvidgat föräldraskap kan bli gränslöst och förvirrande för barnet. Andra lyfter
invändningar som handlar om att fler föräldrar kan innebära fler risker för
konflikter som påverkar barnet negativt. De som ställer sig positiva till
flerföräldrafamiljer betonar att det ändå bör finnas en gräns för hur många
föräldrar som kan bli juridiska föräldrar. Amanda beskriver detta i följande
excerpt, med utgångspunkt i om man bör kunna genomföra en könscellsdonation
via svensk hälso- och sjukvård som ett vänskapspar eller som fler än två föräldrar:
Det är ju absolut jättebra om man kan [få hjälp med att skaffa barn i vänskapspar] och
det går ju redan att göra om man är en man och en kvinna, att skaffa barn tillsammans
fast man inte är ihop. Det är fullt görbart så varför skulle inte två kvinnor kunna göra
det, det tycker jag absolut att man skulle kunna göra. Sen så av nämnda anledning
kanske inte hur många som helst liksom utan ändå, alltså att man kanske begränsar det
då till två i det fallet eller möjligen om den ena är ett par och en kompis till dem.

Även andra deltagare beskriver att det bör finnas en gräns för antal juridiska
föräldrar utifrån att ju fler som deltar i att fatta beslut om barnet, desto trögare blir
beslutsfattandeprocessen och att i förlängningen uppstår en ökad risk för
konflikter. Detta kan förstås i ljuset av att flera deltagare ej har upplevt att
avsaknad av juridiska band har inneburit oöverkomliga hinder för utövande av
socialt föräldraskap och således upplevs juridiskt föräldraskap inte alltid vara
nödvändigt för alla sociala föräldrar.
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Sammanfattningsvis brottas många deltagare med hur principer kring jämställdhet
ska försättas i praktiken. Argument emot att likställa processen för fastställande
av föräldraskap för olika familjeformer grundas i föreställningar om vad som är
viktigt sett till barnets bästa och deltagarna reflekterar således i hög utsträckning
utifrån ett barnperspektiv.
Resultatdiskussion
Följande frågeställningar har legat till grund för denna studie: Hur ser ungdomar
och unga vuxna som själva vuxit upp i en regnbågsfamilj och/eller tillkommit
genom donerade könsceller på föräldraskap och ursprung samt vilka erfarenheter
och perspektiv finns kring begränsningar av föräldraskap till följd av lagstiftning?
Fynden som framkommit utifrån dessa frågeställningar diskuteras nedan.
Det sociala föräldraskapet
Alla deltagare beskriver hur genetiska band har liten eller ingen vikt alls i deras
upplevelser av föräldraskap. Detta är värt att uppmärksamma utifrån att det finns
ett lagstiftat krav på att barn ska ha genetiska band till åtminstone en förälder vid
assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård (Lag om genetisk
integritet m.m., SFS 2006:351). Forskningsmässigt har det visats om och om igen
att avsaknad av genetiska band mellan förälder och barn ej innebär en skönjbar
påverkan på just föräldra-barnrelationen eller barnets psykiska hälsa (Cook, 1999;
Golombok, Murray, Jadva, Lycett, MacCallum & Rust, 2006). Eftersom det ej
verkar föreligga någon påverkan på föräldra-barnrelationen enligt rådande
forskning och ej heller någon upplevelse av obalans i föräldraskapet enligt denna
studie, tyder detta på att, även om föräldrarna själva skulle lägga vikt vid genetiska
band, så förmedlar de ej detta till sina barn. Å andra sidan beskrivs upplevelser av
föräldraskap och ursprung genomgående som oproblematiska, vilket även kan
förstås som ett sätt att uppvisa lojalitet gentemot sina föräldrar, vilket även
Goldberg & Allen (2007) också beskriver i sin studie om lesbiska mammor.
Deltagarna i studien definierar föräldraskap utifrån de vuxna som har uppfostrat
och stöttat dem samt att de har delat sina liv med varandra, något som återfinns
även i annan forskning inom detta område (Anderson & Högstedt, 2002; Rigg &
Pryor, 2007; Tinnfält et al., 2015).
Det finns en föreställning om att barns perspektiv på föräldraskap blir mer
nyanserade med stigande ålder - yngre barn beskriver föräldraskap i termer av att
leva och göra saker tillsammans medan äldre barn definierar familj och
föräldraskap utefter vilka känslomässiga band som bygger deras relationer
(Anyan & Pryor; 2002; Rigg & Pryor, 2007). I våra deltagares svar ser vi en
blandning av både relationella och samlevnadsaspekter, vilket kan förklaras av att
de flesta av deltagarna ej längre är barn och därför inte lever ihop med sina
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föräldrar. Istället så reflekterar de kring sina upplevelser över tid för att definiera
föräldraskap.
Deltagarnas beskrivning av föräldraskap faller väl i linje med det föräldraskap
som anses vara normen i Sverige, vilket Forsberg (2011) benämner som
engagerat föräldraskap. Det engagerade föräldraskapet betonar goda ömsesidiga
relationer föräldrar och barn sinsemellan vilka upprätthålls genom att tid
spenderas tillsammans samt att föräldrarna är aktivt engagerade i sina barns liv
och tillgodoser emotionella såväl som fysiska och psykiska behov. Det är därför
inte oväntat att deltagarnas definitioner av föräldraskap innefattar aktivt
involverade föräldrar.
Då vägen till föräldraskap har varit längre och svårare för flera av deltagarnas
föräldrar än den är för andra, pekar deltagarna på hur detta visar hur mycket deras
föräldrar önskat sig ett barn och hur de haft gott om tid på sig att reflektera kring
sitt stundande föräldraskap. Stöd för detta antagande kan återfinnas hos Bos, Van
Balens och Van den Booms studie (2003) som fann att lesbiska mammor
rapporterade att de spenderat mer tid med att reflektera kring anledningarna till
att de ville bli föräldrar samt att de hade större längtan efter barn jämfört med
heterosexuella mammor. Chabot och Ames (2004) betonar hur nödvändig
intentionen att bli förälder är vid assisterad befruktning för lesbiska par, för att
skapa och bibehålla en känsla av familj. I deras studie undersöktes
beslutsfattandeprocessen kring att skaffa barn hos lesbiska par och de fann att
denna process inbegriper flera beslut som är specifika för lesbiska
familjebildningar och som i förlängningen används för att förhandla kring och
legitimera dessa personers föräldraroller - särskilt för den icke-biologiska
mamman. Att definiera föräldraskap utifrån intention kan också ses som ett sätt
att motarbeta könandet av föräldraskap och i förlängningen undvika de
könsstereotyper som är kopplade till föräldraskap (Douglas, 1994).
Donatorns roll
Deltagarnas sätt att tala om donatorer i allmänhet, men även den egna donatorn i
synnerhet, skiljer sig mycket åt. Detta ligger i linje med tidigare forskning där
olika personers sätt att se på sin donator, som förälder eller inte, skiftar över ett
kontinuum (Goldberg & Allen, 2013; Hertz, 2002). För deltagarna i vår studie
finns det inte alltid en klar gräns mellan begreppen och de kan användas för att
beskriva samma person i deltagarnas liv. Den uppdelning som finns av
föräldraskap som förälder respektive icke-förälder verkar vara alltför snäv och
nya begrepp behövs för att beskriva dem som befinner sig i gränslandet mellan
fullt föräldraskap och full frånvaro. Ryan-Flood (2005) använder begreppet
“donor-father” (egen översättning: donatorfar) för att beskriva en donator som
inte fullt ut uppfyller föräldrarollen eftersom han ej vardagligen tar hand om
barnet, men ändå har tät kontakt med och kanske stundvis bor med barnet. Vi
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anser att begreppet donatorfar är användbart för att beteckna en sådan person
eftersom begreppet “donator” riskerar att personens föräldraroll förminskas, men
vi ser också ett värde i att, för läsvänlighetens skull, använda ett annat begrepp än
“pappa” för att beskriva någon som inte fullt ut deltar som förälder i vardagen.
En anledning till varför gränsen mellan att vara donator och förälder är otydlig
kan vara för att de egenskaper och handlingar som tillskriver en person epitetet
“förälder,” i mindre mängd behövs för att tillskrivas epitetet “pappa.” Ett sätt att
förstå varför gränsen mellan donatorskap och faderskap upplevs som otydlig är
alltså att se att det finns andra samhälleliga förväntningar på en pappas roll
gentemot sitt barn än en mammas. Johansson (2004) beskriver hur begreppet
“deltidspappa” kan användas för att beskriva en far som ses som förälder, men
inte till vardags fostrar och vårdar barnet. Motsvarande begrepp redovisas inte för
mödrar. Den gängse bild som Johansson (2004) ger av fadern som någon som kan
vara helt frånvarande från sin familj eller sina barn men ändå ses som just far,
skulle således kunna öppna upp för en suddig gräns till faderskap som smittar av
sig på donatorn. Det är också möjligt att det finns en så pass tät koppling mellan
begreppet far och den som spermien kommer ifrån att bidragsgivandet av
genetiskt material likställs i hög utsträckning med att vara pappa. Att således både
bidra med genetiskt material och delta mer eller mindre i sitt barns liv kan räcka
för att en donator ska kunna räknas som pappa.
Anledningarna till att lesbiska par väljer att inkludera eller inte inkludera den man
som bidrar med genetiskt material som far kan vara många. Många lesbiska
mödrar uttrycker att bilden av mannen som en manlig förebild för barnet ses som
viktig för en bra uppväxt (Goldberg & Allen, 2007; Ryan-Flood, 2005). Johansson
(2004) beskriver att det finns utbredda föreställningar i samhället och hos
individuella föräldrar om hur likhetsidentifikation med en man/fader krävs för en
stabil könsidentitet hos pojkar. De deltagare i vår studie som ser sina donatorer
som fäder är män och uttrycker även att det varit deras mammors önskan att ha en
deltagande pappa som manlig förebild i deras liv. Donatorns roll i de kvinnliga
deltagarnas liv skulle således kunnat vara mer framträdande om de istället varit
av manligt kön.
Några deltagare ser dock donatorn som någon som endast utfört en tjänst åt deras
föräldrar och således som skild från att själv vara förälder. Liksom tidigare
forskning (Goldberg & Allen, 2013) visat uttrycker de deltagare som har
sporadisk eller väldigt liten kontakt med sin donator att de är nöjda med detta och
att de inte ser personen som en förälder. En anledning till varför en donator ej sågs
som förälder var att det redan fanns två föräldrar, och därför inget behov av någon
ytterligare. Behovet av en relation till sin donator förstås utifrån detta som ett
möjligt komplement om man endast har en förälder.
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Samtliga deltagare som hade tillkommit genom heminsemination, oavsett kön,
beskriver dock att beslutet kring donatorns närvaro i barnets liv hade tagits innan
deltagaren föddes. Forskningsmässigt har det dock framkommit att en på förhand
definierad roll för donatorn kan komma att omförhandlas (Hertz, 2002). Nordqvist
(2012) förklarar i sin studie om hur lesbiska par förhandlar donatorns roll, att i de
fall donatorn ej sågs som en förälder hade de lesbiska paren en definition av
föräldraskap som primärt grundades i ett omfattande socialt föräldraskap. Att
donera könsceller inbegrips således inte i denna definition och donatorn kunde
därför inte ses som en förälder (Nordqvist, 2012). Även deltagarna i vår studie
beskriver en definition av föräldraskap som utgår ifrån socialt föräldraskap och
de deltagare som ej ser sin donator som förälder beskriver att det är av anledning
att donatorn ej utför ett socialt föräldraskap i vardagen. Det är således möjligt att
föräldrarna i de familjer där donatorn ej ses som en förälder har haft en snävare
definition av föräldraskap som de sedan har förmedlat till barnen.
Genetikens vikt och inverkan
Deltagarna i studien ger blandade bud om huruvida genetiskt släktskap är av vikt
eller inte. Deltagarna upplever att det är främst det sociala föräldraskapet som
spelar roll för vem som räknas som förälder, men många beskriver även aspekter
där de genetiska banden ändå spelar roll. Ett exempel är att några deltagare som
vuxit upp med samkönade föräldrar uttrycker att de känner sig närmare sin
genetiska förälder, än den som de inte delar några genetiska band med. En tidigare
studie (Gartrell, Bos, Peyser, Deck & Rodas, 2011) har också sett detta fenomen,
främst i lesbiska par som separerar och där barnet inte delar juridiska band med
den icke-genetiska modern. Detta, samt att föräldrarna medvetet eller omedvetet
tillskriver den eller de biologiska föräldrarna större makt över eller starkare
koppling till barnet, kan förklara varför den upplevda närheten till föräldrarna blir
olika. I andra fall skapas känslan av närhet till den biologiska modern till följd av
att barnet inte kan bo hos den sociala mamman, eftersom det är praktiskt
ogenomförbart.
Trots att en avsaknad av genetiskt band beskrivs som oproblematisk av deltagarna
i studien, är det inte omöjligt att den sociala föräldern kan uppleva det som ett
problem. En upplevd lägre föräldrastatus, till följd av brist på genetiska men
ibland även juridiska band, kan skapa en känsla av avundsjuka hos den sociala
föräldern gentemot den genetiska, och därmed osäkerhet kring den egna
föräldraidentiteten (Pelka, 2009). Likaså kan det uppstå upplevelser av ojämlikt
föräldraskap till följd av att enbart den ena föräldern har en genetisk koppling till
barnet (Goldberg & Schieb, 2015). En situation där sådana spänningar kunde anas
framkommer i intervjumaterialet, där de juridiska/genetiska föräldrarna, samt
barnen inkluderades, men den sociala föräldern utestängdes. Deltagaren beskriver
situationen som odramatisk och betydelselös för egen del, men medger att den
sociala föräldern antagligen upplevde negativa känslor kring detta. Även andra
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deltagare lyfte att det potentiellt kunde vara mer känsligt för deras icke-genetiska
förälder att inte ha en genetisk koppling till dem än vad de själva upplever.
Att deltagarna generellt tillskriver förhållandevis liten vikt till genetik kan också
vara relaterat till att deltagarna berättar att de redan har gått igenom och avslutat
processen av funderingar kring genetiskt ursprung och tillkomst. Vidare beskriver
de också att deras föräldrar har gett uttömmande svar på eventuella frågor och att
det numera inte finns några frågor kvar. Till skillnad från Goldberg och Allen
(2007) där unga vuxna som tillkommit via könscellsdonation beskrev att dessa
funderingar var pågående och fortfarande aktuella i vuxen ålder, berättar
deltagarna i vår studie att dessa funderingar hade börjat i tidig ålder lågstadieålder till unga tonår - och pågått under en period, men därefter avslutats
i förhållandevis unga år. Flertalet deltagare har dock tillkommit genom
heminsemination och deras föräldrar har på förhand haft någon typ av relation
med donatorn, vilket i förlängningen har gjort att information om genetiskt
ursprung har varit tillgänglig från en tidigare ålder.
Tillgång till information om genetiskt ursprung vid tidig ålder upplevdes vara
odelat positivt, vilket står i motsättning till föreställningen om att barnet behöver
uppnå tillräckligt mogen ålder för att kunna ta del av information om genetiskt
ursprung eftersom kännedomen är potentiellt traumatisk. Blythe, Crawshaw, Frith
och Jones (2012) forskningsöversikt av upplevelser och åsikter hos de som
tillkommit genom könscellsdonation speglar detta då de beskriver att tidigt
berättande om genetiskt ursprung upplevdes vara antingen neutralt eller positivt.
Deltagarnas svar i denna studie motiverar således inte det lagstiftade kravet på
tillräcklig mognad för kännedom om ursprung som förordas i Lagen om genetisk
integritet m.m. (SFS 2006:351) och flera deltagare kritiserar också detta krav med
avseende på att åldern som krävs upplevs som alltför hög.
Gällande vilken information som anses vara relevant framkom det i Vanfraussen,
Ponjaert-Kristoffersen och Brewaeys studie (2009) om intresse av information om
donatorn hos lesbiska pars barn, tre olika grupper av respondenter; de som inte
ville ha någon information, de som var intresserade av icke-identifierande
information och de som ville träffa och eventuellt lära känna sin donator. Viljan
att veta hur donatorn såg ut och om det fanns några likheter med barnets utseende
och personlighet återfanns i både den grupp som ville ha lite och mycket
information, vilket även deltagarna i vår studie beskrev.
Utöver likheter i personlighet och utseende är flertalet deltagare ense om att
ärftliga faktorer såsom anlag för sjukdomar är den viktigaste kunskapen kopplad
till genetik. Även flertalet deltagare i Rodino, Burton och Sanders studie (2011)
om barn som tillkommit genom könscellsdonation rankade sådan information
som viktigast att veta. Deltagarna i vår studie beskriver en ovetskap om de fysiska
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tester och sållningsundersökningar som donatorer genomgår inför donation. En
större kunskap om donatorns väg till donation skulle kunna stilla en del
donatorbarns oro kring deras egna genetiska anlag. En generell information kring
vad donatorer idag testas för inför donation behöver dock inte vara tillräcklig,
eftersom detta inte säger något om de urvalskriterier som användes vid den egna
tillkomsten.
Öppenhet om könscellsdonation
Öppenhet kring genetiskt ursprung lyfts som väsentligt för barnet av deltagarna
medan hemlighållande av ursprung beskrivs vara ett svek gentemot barnet.
Särskilt framträdande i dessa beskrivningar är just värnandet om barnets bästa och
hur föräldrar - men även samhället - ska verka för att tillgodose barnets
möjligheter att ta del av sitt ursprung. Detta stämmer överens med resultaten från
Mahlstedts och kollegors studie (2010) som undersökte åsikter om
könscellsdonation hos vuxna som tillkommit på detta vis, och fann att deltagarna
underströk behovet av att kunna ta del av information om genetiskt ursprung. Likt
deltagarna i vår studie fanns det variationer i hur mycket information som ansågs
vara behövligt för barnet (Mahlstedt et al., 2010).
Att flertalet deltagare har erfarenheter av att i princip alltid ha vetat och att deras
informationsbehov har blivit tillgodosett är inte oväntat utifrån att föräldrar i
regnbågsfamiljer har funnits oftare vara öppna gentemot barnet om dess genetiska
ursprung jämfört med heterosexuella par som har fått barn med hjälp av
könscellsdonation (Jacob et al., 1999; Scheib et al., 2003). Dessa föräldrar berättar
också tidigare (Jadva, Freeman, Kramer & Golombok, 2009). De lesbiska
föräldrarna till barn tillkomna genom könscellsdonation i van Pary och kollegors
studie (2014) beskrev berättandeprocessen på samma sätt som deltagarna i vår
studie: tidigt berättande samt att barnens spontana frågor var styrande i vilken
information som delgavs. Att deltagarna i denna studie pratar om öppenhet och
avslöjande på liknande sätt som föräldrar i tidigare forskning kan förstås utifrån
att deltagarna möjligen har färgats av sina föräldrars åsikter om och framhållning
av öppenhet.
Framhävandet av öppenhet är också i linje med rådande paradigm i lagstiftning
såväl som samhället, där tillgång till sitt ursprung har kommit att ses som en
rättighet (Tinnerholm Ljungberg, 2015). Detta har inte alltid varit fallet utan
tidigare har den dominerande åsikten varit att föräldrar ska verka för att barn som
tillkommit via könscellsdonation inte ska känna sig avvikande (Freeman, 2015).
Sättet att göra detta har varit genom att hemlighålla barnets egentliga genetiska
ursprung och således låtsas som att barnet har genetiska band till de sociala
föräldrarna. Det har därmed skett ett paradigmskifte, vilket är särskilt tydligt i
förändringen av hälso- och sjukvårdens rekommendationer kring berättande: från
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att rekommendera att föräldrar döljer barnets egentliga genetiska ursprung till att
betona öppenhet (Freeman, 2015; Socialstyrelsen, 2016).
Trots ökad öppenhet lyfter flera deltagare erfarenheter av att allmän information
kring könscellsdonation är förhållandevis otillgänglig samt att könscellsdonation
fortfarande är ett tabubelagt ämne. Även deltagarna i Mahlstedt och kollegors
studie (2010), som undersökte erfarenheter hos vuxna som tillkommit genom
könscellsdonation, uppgav att tillgången till information om könscellsdonation
upplevdes som bristfällig. En forskningsöversikt gjort av Hudson, Culley,
Rapport, Johnson och Bharadwaj (2009) beskriver allmänna uppfattningar om
könscellsdonation och belyser att människor överlag har begränsad kunskap om
ägg- och spermiedonation men att många trots detta hade format en åsikt om
könscellsdonation. Utifrån detta kan deltagarnas upplevelser av bristande
representation förstås då allmänna uppfattningar tycks vara ogrundade i reell
kunskap om könscellsdonation. Deltagarna beskriver också hur de har behövt
bemöta andras heteronormativa föreställningar av familj, vilket tar sig uttryck i
osynliggörande såväl som ifrågasättande av deras familjeform, vilket även andra
barn i svenska regnbågsfamiljer vittnar om (Gustavsson & Schmitt, 2011).
Erfarenheter av juridiskt föräldraskap
Flertalet deltagare i denna studie är födda innan lagstiftningen förändrades till att
bli mer inkluderande gentemot andra familjeformer än gifta heterosexuella par
och har därmed inte haft möjlighet att få socialt och juridiskt föräldraskap att
stämma överens förrän på senare år. Trots detta upplever majoriteten av
deltagarna att deras sociala föräldrar har kunnat utöva ett fullständigt
föräldraskap, men att de har behövt anstränga sig på olika sätt för att kunna göra
detta. Dessutom vittnar några deltagare om händelser där avsaknad av rättsliga
band har blivit tydliga, exempelvis vid dödsfall eller separationer.
En tydlig strategi som använts av deltagarnas föräldrar för att överhuvudtaget
kunna bli föräldrar och sedermera utöva föräldraskap, har varit
heminseminationer. Heminseminationer har för flera av föräldrarna varit det enda
alternativet till att bli föräldrar eftersom svensk hälso- och sjukvård ej har tillåtit
könscellsdonation för samkönade par medan könscellsdonation via utländsk
hälso- och sjukvård har förhindrats av ekonomiska och sociala förutsättningar.
Heminsemination har dock inte heller varit utan risker eller hinder - en donator
kan bli erkänd som rättslig förälder mot övriga föräldrars vilja. Vissa deltagare
beskriver föräldrar som har avlett dessa hinder genom att ljuga i
faderskapsutredningar för att donatorn ej ska bli erkänd som rättslig förälder
medan andra har valt att en donator som de också har kunnat acceptera som en
förälder, vilket även de samkönade paren i Park, Kazyak och Slauson-Blevins
studie (2016) berättar om.
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Oavsett strategi har det funnits åtminstone en social förälder som ej har kunnat bli
fastställd som juridisk förälder för flertalet deltagare i denna studie. Även vissa
av de samkönade föräldraparen i Park och kollegors studie (2016) hade
erfarenheter av att en av föräldrarna inte kunde bli erkänd som rättslig förälder.
För att undvika rättsliga efterverkningar beskrev deltagarna att de hade skrivit
testamenten och tecknat fullmakter som de konstant bar med sig för att säkerställa
deras barns rätt till arv eller för att kunna ta beslut kring barnet (Park et al., 2016).
Deltagarna i vår studie beskrev inte några sådana erfarenheter, men det är dock
möjligt att de inte fullt är införstådda med de ansträngningar som deras föräldrar
gör eller har gjort för att kunna utöva föräldraskap. Utöver detta är det möjligt för
den rättsliga föräldern att begränsa barnets tillgång till den sociala föräldern när
konflikter uppstår, vilket vissa deltagare i denna studie vittnar om. Således
upplevs inte rättsliga begränsningar utgöra något hinder, så länge som goda
relationer upprätthålls mellan föräldrar och medan alla föräldrar är vid liv.
Att deltagarna inte upplever ojämlikheter i föräldraskap som följd av olikheter i
rättslig status mellan föräldrarna är intressant utifrån att samkönade par själva har
rapporterat upplevelser av att bli exkluderade som föräldrar och erfarenheter av
att bli ifrågasatta i sitt föräldraskap, vilket i sin tur har inneburit vissa
begränsningar i utövandet av föräldraskap (Bjärenstam & Dahlstedt, 2014;
Halldin, 2009; Henrikson & Sarelid, 2014). Deltagarna i vår studie beskriver att
de inte har märkt av några sådana begränsningar vilket indikerar att föräldrar i
dessa familjer lyckas kringgå eller kompensera för ett eventuellt exkluderande och
ifrågasättande av föräldraskap på ett så bra sätt att barnen inte märker av det. Flera
av deltagarna är dessutom osäkra på vilka som är deras rättsliga föräldrar och/eller
har varit/är vårdnadshavare, vilket understryker att juridiskt föräldraskap ej har
spelat en så stor roll i deltagarnas liv eftersom de inte har behövt reflektera över
juridisk föräldrastatus tidigare. En annan aspekt som har gjort det möjligt för
sociala föräldrar att utöva ett nästintill fullständigt föräldraskap är andras
erkännande av det sociala föräldraskapet, exempelvis då skolor har inkluderat
sociala föräldrar i barnets skolgång. Detta belyser hur skolan kan verka för att
legitimera socialt föräldraskap och normalisera regnbågsfamiljer, vilket i
förlängningen bidrar till att göra vardagen i dessa familjer enklare.
Åsikter om lagstiftning
Relaterat till att många deltagare upplever att juridik har haft liten betydelse i
deras liv, beskriver även flertalet deltagare att de har haft liten kunskap om aktuell
föräldralagstiftning innan intervjutillfället. Det framkom dock att deltagarna hade
tankar, önskemål och formulerade principer kring hur de ansåg att lagstiftningen
bör se ut, vilka kretsade kring jämlikhet, barns rätt och juridisk effektivitet.
Det fanns en uppfattning bland deltagarna om att lagstiftningen var onödigt
komplicerad och funderingar kring om detta syftade till att avskräcka andra
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familjebildningar än heterosexuella gifta par. Upplevelsen av lagstiftningen som
heteronormativ är något som även föräldrar i regnbågsfamiljer lyfter i samband
med erfarenheter av att skaffa barn i bland annat studier av Bjärenstam och
Dahlsted (2014) samt Halldin (2009). Flera deltagare i Halldins studie (2009)
upplevde också att den juridiska processen för att bli fastställd som förälder tog
alltför lång tid, vilket var frustrerande och innebar ett rättsosäkert läge för barnet.
Samtidigt ser vissa deltagare i denna studie också fördelar med att det finns
lagmässiga skillnader i fastställande av föräldraskap mellan samkönade och
olikkönade par, främst eftersom faderskapsutredningar ger barnet möjlighet att ta
del av sitt genetiska ursprung. Värnandet om möjligheten för barn att ta del av sitt
genetiska ursprung krockade vid flera tillfällen med formulerade principer om att
fastställande av föräldraskap ska gå till på samma sätt oavsett
familjekonstellation. Överlag var barns rättigheter centrala i deltagarnas åsikter
om lagstiftning, varpå många lyfte barns rätt till föräldrar framför föräldrars rätt
till barn. Det är rimligt att deltagarna tar ett barnperspektiv i sina resonemang
kring lagstiftning, eftersom det är utifrån sina egna upplevelser av att vara
regnbågs- och donatorbarn som deltagarna har fått reflektera.
Metoddiskussion
Gemensamt för olika uppsättningar av kvalitetskriterier för kvalitativ forskning är
att transparens anses vara nödvändig för att rättvist kunna bedöma forskningens
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Tjora, 2012). Vi har eftersträvat
transparens genom att i metodbeskrivningen redogöra för hur vår studie, inklusive
analys av våra deltagares utsagor, har gått till från uppstart till slut. Vi har
redovisat att vi i analysen primärt har utgått från en semantisk förståelse av vårt
datamaterial och att vi således har hållit oss nära vad deltagarna säger i
konstruktionen av teman. Vi har också valt att i många fall presentera kontexten
för det som sägs i excerpten för att läsaren lättare ska kunna följa våra resonemang
och därtill kunna bedöma rimligheten i de presenterade analyserna. I följande
avsnitt kommer vi att försöka belysa hur vi har arbetet med att öka studiens
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet genom transparens. Inom kvalitativ
metod anses det vara omöjligt att hävda fullständig neutralitet som forskare och
därför är en annan viktig aspekt av transparens att forskaren redogör för den egna
bakgrunden och egna intressen i den mån de kan komma att inverka på
forskningens tolkning och resultat - det vill säga personlig reflexivitet (Langemar,
2008; Tjora, 2012). Ett avsnitt om personlig reflexivitet, där vi presenterar
resonemang om oss som forskare, kommer därför att efterfölja den övriga
metodologiska diskussionen.
För att stärka trovärdigheten i de fynd som framkommit är det viktigt att reflektera
kring de verktyg som använts i studien (Guest, MacQueen, Namey, 2011). Vi har,
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i enlighet med vad som vanligen förordas i kvalitativ forskning med induktiv
design, använt oss av semistrukturerade intervjuer. Utformningen av
intervjuguiden skedde i samarbete med examensarbetets handledare samt de
psykologstudenter som genomförde motsvarande studie med barn i åldersspannet
10-15 år. Detta gav tillgång till ytterligare infallsvinklar. Därtill genomförde vi
två pilotintervjuer för att pröva intervjuguiden, vilket ledde oss till att utforma två
förhållandevis lika men separata intervjuguider för de som tillkommit genom
könscellsdonation respektive de som ej tillkommit genom könscellsdonation,
eftersom vi uppmärksammade att vissa frågor var mer eller mindre passande för
de olika deltagarna. Utformandet av två intervjuguider kan ha inneburit att vissa
frågor som mot förmodan skulle kunnat vara relevanta för en deltagare och
därigenom kunnat generera relevant data, utelämnades. Förhållningssättet till
intervjuguiden var dock flexibelt, varpå vi ställde frågor som låg utanför den
aktuella intervjuguiden när vi upplevde att det kunde vara brukligt. Däremot
uppmärksammade vi att vissa frågor tolkades på olika sätt av olika deltagare,
varpå vi inte fick enhetliga svar, vilket föreslår att vi kunde ha varit tydligare med
de frågor eller begrepp som kunde förstås på tvetydiga sätt.
Detta kopplar vi även till vårt urval - deltagarna fick själva avgöra om de ansåg
sig tillhöra den rekryteringsgrupp som var tillkommen via könscellsdonation
och/eller uppvuxen i en regnbågsfamilj. Detta ledde till att deltagarna utgjorde en
mycket heterogen grupp. De som enbart tillhörde den ena gruppen gav i många
fall svar som var väsensskilda från de som endast tillhörde den andra gruppen.
Detta i sin tur medförde vissa svårigheter gällande analysen, eftersom mönster i
deltagarnas svar framkom mindre tydligt, varpå många teman var tvungna att
formuleras för att fånga bredden av svar. Samtidigt som vi ser det som nyttigt att
kunna illustrera att det finns en bredd av upplevelser och åsikter inom det
undersökta forskningsområdet, är vi medvetna om att ett smalare urval hade
inneburit ökade möjligheter att komma med tydliga slutsatser.
Eftersom deltagarna själva avgjorde om de ansåg sig tillhöra det urval som
önskades i studien, är våra val av begrepp i rekryteringen viktiga att reflektera
kring. Exempelvis hade deltagarna delade åsikter om begreppet regnbågsfamiljer
och det är således möjligt att vi oavsiktligt har exkluderat deltagare som skulle
vara relevanta för studien men inte identifierar sig med begreppet. Några deltagare
anmäldes dessutom av en förälder, varpå det ej går att utesluta att dessa deltagare
känt sig pressade att delta, trots våra försök att fastställa deras egna intresse av att
delta i studien.
Under studiens gång strävade vi efter att skapa så trygga och bekväma
intervjusituationer som möjligt, särskilt med hänsyn till att intervjun berörde
ämnen som potentiellt kunde vara känsliga för intervjupersonerna. Med detta i
åtanke erbjöd vi deltagarna att få bestämma plats för intervjun. När deltagarna
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själva inte hade något förslag på intervjuplats, föreslog vi bibliotek eller caféer,
varpå deltagarna erbjöds möjligheten att godkänna eller avslå våra förslag. Det
bör anmärkas att då flertalet intervjuer skedde på offentliga platser, blev
deltagarna, men även vi som intervjuade, potentiellt mer återhållsamma än om
intervjuerna hade skett på privata och tystare platser. Vi försökte under
intervjuerna att vara uppmärksamma på när ämnen blev särskilt känslosamma och
antingen pausa eller leda in på ett nytt ämne vid dessa tillfällen. Våra erfarenheter
av samtalsmetodik ser vi som en tillgång för intervjusituationen. Vi ser det även
som en fördel att vi bägge medverkade vid samtliga intervjutillfällen då det gav
möjlighet till den som ej ledde intervjun att vara mer uppmärksam på att läsa av
intervjusituationen samt komma med nya infallsvinklar och följdfrågor. Denne
har även kunnat ge sin tolkning av deltagarens svar utifrån situationens kontext.
Även deltagarna har kunnat bidra med att försöka motverka detta. Att deltagarna
innan intervjun påbörjades meddelades om att de skulle få godkänna
transkriptionen av intervjun, samt hade möjlighet att kommentera eller ta bort
delar av den, anser vi har varit en viktig del i att trygga deltagarna då de ej behövde
oroa sig för att bli felrepresenterade. Sådan deltagarvalidering av
transkriptionerna kan också ses som ett sätt att stärka studiens trovärdighet
(Willig, 2013).
För att framställa resultatet av datamaterialet nyttjade vi tematisk analysmetod,
vilket vi har redogjort för i metodbeskrivningen. Vi ansåg att tematisk analys
lämpade sig särskilt väl för denna studie då det är en metod som med fördel
används för att utforska nya forskningsområden där inte mycket finns författat
ännu (Braun & Clarke, 2006, 2013). En av metodens styrkor är att den inte
begränsar sig till något enskilt teoretiskt ramverk utan kan nyttjas oavsett vilka
epistemologiska utgångspunkter som förekommer (Braun & Clarke, 2006, 2013;
Guest, MacQueen, Namey, 2011). Vi har därför kunnat anpassa metoden utifrån
vår kunskapssyn, våra frågeställningar och det framkomna datamaterialet. Braun
och Clarke (2006, 2013) skriver dock att utan ett förordnat teoretiskt
förhållningssätt till kunskap, blir det desto viktigare att forskarna själva är noga
med att formulera epistemologiska utgångspunkter för att kunna vara konsekventa
i sina analyser. Risken är annars att analyserna rör sig på olika kunskapsteoretiska
plan och slutsatser om resultatet blir således svåra att dra (Braun & Clarke, 2006).
Vi har försökt motverka denna risk genom att tydliggöra våra epistemologiska
antaganden och därtill formulera våra teman utifrån att vi tar deltagarnas utsagor
som en sann men begränsad reflektion av deras verklighet, vilket är i enlighet med
kritisk realism (Braun & Clarke, 2013; Willig, 2013). Innan studien genomfördes
övervägdes andra kvalitativa metoder som säkert också kunde ha gett värdefulla
resultat, men vi ansåg att tematisk analys passade vår frågeställning såväl som
aktuellt forskningsområde samt våra egna förmågor särskilt bra.
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Med syfte att stärka studiens tillförlitlighet har vi försökt utföra tematisk analys i
enlighet med det tillvägagångssätt som Braun och Clarke (2006) förordar i sin
beskrivning av hur tematisk analys kan användas inom psykologi. Vi har gjort
vissa avvikelser, exempelvis genom att lägga till ett ytterligare steg i processen
där vi kategoriserade koder utifrån områden som föreföll vara iögonfallande för
oss. Vi anser att det var en fördel att gå till väga på detta sätt, eftersom vi
därigenom motarbetade att våra subjektiva och på förhand skapade föreställningar
om vad vi skulle finna i datamaterialet fick styra formuleringen av teman. Istället
fick vi en tydlig överblick över deltagarnas svar samt över vad som verkligen var
representerat i datamaterialet. Det blev därmed tydligt i vissa fall att våra
subjektiva föreställningar om vad som var iögonfallande inte hade stöd i
datamaterialet. I de fallen togs dessa områden bort innan de teman som faktiskt
kom att analyseras skapades.
I analysavsnittet såväl som resultatdiskussion har vi strävat efter att synliggöra
och diskutera avvikande data och litteratur som inte bekräftar vårt resultat för att
läsaren ska kunna göra alternativa tolkningar av de fynd som framkommit. I vårt
arbete har vi främst granskat varandras datainsamling och databearbetning, och
utifrån våra liknande positioner har vi kanske inte på bästa sätt kunnat bedöma
graden av subjektivitet i den andres arbete. I samarbetet med handledaren lyftes
dock infallsvinklar som vi själva inte hade sett, och sätt att konceptualisera
fenomen eller lyfta fram viktiga teman. Vi har också under analysen
uppmärksammat vissa skillnader oss emellan när det gäller kodning. Den ena av
oss konstruerade mer abstrakta koder medan den andres koder var mer konkreta
och nära vad som sades i intervjun. Under kodningsprocessen och
kategoriserandet av intresseområden jämfördes dock koderna och vi fann
generellt mycket samstämmighet i deras innehåll.
Personlig reflexivitet
Som forskare tolkar vi och förstår kunskap genom våra egna erfarenheter och
positioner utifrån aspekter som kön, sexuell läggning, erfarenhet, intresse, ålder,
ideologi (Berger, 2015) och genom att beskriva och resonera kring hur dessa
påverkat hur intervjumaterialet producerats, förståtts och analyserats ges läsaren
en rättvis bild av studiens förutsättningar och möjlighet att kritiskt granska dess
resultat (Langemar, 2008).
Som forskare har vi båda två högst liknande bakgrunder och således positioner.
Vi är båda kvinnor i tjugofemårsåldern, vi har båda vuxit upp med två yngre
syskon i varsin kärnfamilj, vi är båda heterosexuella och utan egen erfarenhet av
att skaffa barn eller hur det är att inte ha genetiska band till någon av sina föräldrar,
eller ens ha en förälder utan juridiska band till en själv. På de punkter som kanske
framförallt fångar deltagarnas inkludering i denna studie skiljer vi oss från dem.
Vad vi dock har haft och vad som har lett oss in på detta forskningsområde är ett
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stort intresse för barns rättigheter samt jämställdhet och jämlikhet, och vi
benämner oss själva som feminister.
Berger (2015) skriver att grupper som i samhällsdebatten eller i mötet med
myndigheter ofta är i någon typ av underläge, kan känna sig mer trygga i mötet
med någon som är novis inom ett forskningsområde, vilket vi var, både som
forskare och privatpersoner. Vår bristande erfarenhet kan även ha bidragit med
nya och innovativa sätt att se på och tolka data eftersom vi inte har varit färgade
av det rådande forskningsläget i så hög grad (Berger, 2015). Då vissa deltagare
dock efterfrågade våra egna erfarenheter av området, kan vår brist på sådan
inverkat negativt på deras förtroende för oss och vår förmåga att förstå deras
upplevelser. Oförmåga att fullständigt förstå deltagarna, att ta saker för givet eller
missa viktiga ledtrådar i svaren är sådant som Berger (2015) lyfter som risker när
forskaren inte har erfarenhet av deltagarnas upplevelser. I de fall forskaren delar
erfarenheter med de beforskade, kan denne dock behöva kämpa med att hålla isär
de egna och andras upplevelser (Berger, 2015), vilket vi har sluppit.
Flera deltagare uttryckte att det var positivt att vi som psykologstudenter tog oss
an detta forskningsområde, vilket speglar ett förtroende för psykologens förmåga.
Det är alltså möjligt att vår akademiska position öppnade en väg in till
forskningsområdet som annars kunde ha varit svårare att nå. Rollen som
psykologstudent kan dock ha begränsat vissa deltagare i deras svar, då vi fick en
känsla av att vår position i vissa fall hämmade dem att tala fritt. Vissa uttryckte
explicit att de hade en uppfattning om något, men att vi utifrån vår roll säkert
visste bättre än dem.
Även de föreställningar om vad studiens resultat kommer att vara kan spela roll
för hur datan upplevs och tolkas (Willig, 2015). Under studien har vi som forskare
uttryckt förvåning över vissa delar av vad våra deltagare berättat för oss.
Föreställningar om genetikens stundom faktiska betydelse och hur förändring av
lagstiftningen faktiskt kan inverka negativt på vissa familjer har fått oss att
granska våra egna ideologiskt färgade föreställningar och odla en ödmjukhet kring
områdets komplexitet. Tanken om att vi skulle lägga grunden för en förändring
av lagstiftningen har gått över i en förståelse för att även detta område är långt
ifrån svartvitt och att gruppen som vi intervjuat är högst heterogen.
Det är omöjligt att belysa alla de sätt som dessa positioner haft inverkan på
genomförandet av vår studie och de resultat som vi producerat (Willig, 2013),
men genom att ha diskuterat några av dem hoppas vi kunna ge vårt arbete en större
trovärdighet och transparens.
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Slutsatser och förslag till fortsatt forskning
Vår examensuppsats har syftat till att undersöka ungdomars och unga vuxnas
perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung i egenskap
av att ha tillkommit genom könscellsdonation och/eller vuxit upp i en
regnbågsfamilj. Detta har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med tio
ungdomar och unga vuxna i åldern 17 till 32 år.
Genom användandet av metoden tematisk analys har mönster och teman i de
ungas sätt att tala om och se på föräldraskap, vikten om kännedom om genetiskt
ursprung och erfarenheter av och perspektiv på juridiska processer identifierats. I
deltagarnas berättelser om föräldraskap har vi funnit samstämmighet i det att
föräldraskap primärt definieras som en aktiv och interaktiv process föräldrar och
barn sinsemellan. I dessa processer premieras socialt föräldraskap framförallt och
genetiska band ses som förhållandevis oviktiga i utövandet av föräldraskap.
Likaså framkommer det att avsaknad av rättsliga band ej utgör ett oöverkomligt
hinder för utövandet av socialt föräldraskap, både i avseende på att skaffa barn
och sedermera uppfostra och sörja för det. Föräldrarna och barnen skapar istället
strategier för att kringgå, motarbeta eller anpassa sig till juridiska begränsningar,
vilket är ett nytt forskningsfynd inom fältet. Samtliga deltagare lyfter även vikten
av att ha möjlighet till kännedom om genetiskt ursprung och därtill att det ska vara
barnets intresse som styr vilken information som delges vid vilken tidpunkt. Det
framkommer dessutom att detta intresse för kännedom om ursprung och
information om tillkomst hos deltagarna i denna studie uppstod mycket tidigare
än vad tidigare forskning har rapporterat. Dessa funderingar kring ursprung
upplevs av flertalet deltagare idag vara avklarade.
Det framträder också att det finns delade åsikter om genetikens betydelse och
inverkan men att det finns ett värde i att ha viss information om genetiskt ursprung
med hänsyn till likheter och ärftlighet för sjukdomar. Oavsett hur mycket vikt
genetiken tillskrivs är samtliga deltagare överens om att andra faktorer såsom
omsorg och personlighet är betydligt mer avgörande för relationerna i familjen
och den egna utvecklingen. Synen på donatorn skiftar mellan deltagare, från
donatorn som utförare av tjänst till donatorn som en förälder, där det också finns
sätt att konceptualisera donatorns roll som existerande mellan dessa poler.
I deltagarnas åsikter om aktuell lagstiftning framkommer skilda meningar om
huruvida likhet i fastställande av föräldraskap mellan olika föräldrapar väger
tyngre än barnets möjligheter till kännedom om ursprung. Däremot framförs
upplevelse av och kritik mot heteronormativitet i lagstiftningen av samtliga
deltagare, vilket inte är ett oväntat men sällan rapporterat resultat.
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Våra resultat bör tolkas med försiktighet eftersom den aktuella studien är
begränsad i sin omfattning och dessutom den första i sitt slag att undersöka dessa
perspektiv och erfarenheter hos personer som tillkommit via könscellsdonation
och/eller vuxit upp i regnbågsfamiljer i Sverige. Fortsatt forskning på detta
område kan med fördel göras eftersom det är ytterst aktuellt med avseende på att
alltfler människor växer upp utanför den heterosexuella kärnfamiljsnormen och
fortsatt teknisk utveckling av befruktningshjälp möjliggör att fler personer kan få
barn. En fortsatt förändrad lagstiftning skapar även nya förutsättningar för
föräldraskap som kan studeras. Under studiens gång uppmärksammade vi att
många deltagare hade syskon som de saknade genetiska såväl som rättsliga band
till och att detta också innebar intressanta upplevelser av syskonskap. Detta
rymdes tyvärr ej i vår studie men vore också ett intressant område för fortsatt
forskning. Ytterligare studier kan även med fördel fokusera på personer som
tillkommit genom äggdonation eller familjer som utgörs enbart av pappor som
föräldrar, vilka ej fanns med i denna studie, för att undersöka hur kvinnliga
donatorers roll förhandlas kring med hänsyn till vad som traditionellt betecknar
mammarollen.
Avslutningsvis vill vi lyfta det som vi ser som centralt i våra fynd: att människor
söker och finner vägar till föräldraskap trots begränsande lagstiftning, bristande
tillgång till assisterad befruktning och heteronormativ syn på familj och
föräldraskap.
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Bilaga B
Informationsbrev

Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt
Den här informationen riktas till dig som är ungdom eller ung vuxen i ålder 16-30 år, som
vuxit upp i en regnbågfamilj och/eller har tillkommit med hjälp av donerade spermier eller
ägg. Det är en förfrågan om du vill delta i forskningsprojektet:

Barn och ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung:
Underlag för en statlig utredning om modernare reglering av föräldraskap
Bakgrund
Just nu pågår en statlig utredning vid regeringskansliet som handlar om att se över regler
kring fastställande av rättsligt föräldraskap. Detta gör för att nu gällande regler har kommit att
bli omoderna och inte tillräckligt väl möter den mångfald av familjeformer som finns idag.
Exempelvis fastställs föräldraskap på olika vis för sam- och olikkönade par, där samkönade
par i vissa fall behöver genomföra närståendeadoptioner för att båda ska bli rättsliga föräldrar.
Även frågor om kännedom om ursprung vid könscellsdonation (donation av ägg och
spermier) ses över i utredningen. Utredaren har därför gett forskare i uppdrag att genomföra
en studie där barn, ungdomar och unga vuxna intervjuas. Resultaten av studien kommer att
användas som del av det underlag utredningen baseras på.
Om forskningsprojektet
I forskningsprojektet genomförs intervjuer med ungdomar och unga vuxna åldern 16-30 år. I
en separat studie intervjuas även barn och unga under 16 år. Vi vänder oss till dem som växt
upp i en regnbågsfamilj och/eller blivit till genom könscellsdonation.
Om du är positiv till att medverka i studien så kommer intervjun att äga rum på ett ställe som
passar dig. 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. Intervjufrågorna är utformade så att
de tar utgångspunkt i dina erfarenheter från din familj. Du avgör själv vad och hur mycket du
vill berätta för forskaren.
Intervjun kommer att spelas in och endast forskarna i projektet kommer att ha tillgång till
ljudupptagningarna. De inspelade intervjuerna skrivs ut i text och utskrifterna används för
forskarnas analys. Allt som rör individer avidentifieras vid utskriften. Detta innebär att
personnamn, ortsnamn och/eller annan information som ökar risken för att berättelserna kan
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härledas till en viss individ, kommer att avidentifieras genom fingerade personnamn och
ortsnamn.
Endast forskarna i projektet kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. De inspelade
intervjuerna och transkriptionerna kommer att förvaras inlåsta och separat från varandra och
sparas av forskarna i minst tio år. Allt material sparas på extern hårddisk med lösenordsskydd.
All hantering av intervjumaterialet är i enlighet med personuppgiftslagen. Om du har frågor
om personuppgiftshantering, kontakta projektledaren som kan sätta dig i kontakt med
personuppgiftsombud vid Linköpings universitet.
Information om studiens resultat
Du som deltar i projektet har möjlighet att själv läsa igenom en utskrift av intervjun för
eventuella synpunkter. Resultat från hela projektet kommer att presenteras i
examensuppsatser samt i en rapport till den statliga utredningen och i vetenskapliga
publikationer. Vetenskapliga texter kommer att skrivas på ett sådant sätt att enskilda
individers identiteter inte synliggörs. 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 tidigare erfarenheter av forskning och annat arbete
med regnbågsfamiljer och hbtq-frågor. Forskningsledaren är psykolog och forskare vid
Linköpings universitet. I projektgruppen ingår också psykologstudenter som går sista året på
psykologprogrammet vid universiteten i Linköping och Göteborg.
Om du har frågor, funderingar eller vill ha ytterligare information om studien är du
välkommen att kontakta någon av oss. Även efter att intervjun är genomförd går det bra att
kontakta projektledaren om funderingar eller behov av stöd uppstår kring de frågor som tas
upp i studien.
Anna Malmquist, forskningsledare
Leg. psykolog, fil.dr
013-282127
anna.malmquist@liu.se
Sandra Andersson
Psykologstuderande
sanan998@student.liu.se

Julia Salomonsson
Psykologstuderande
julsa750@student.liu.se
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Bilaga C
Samtyckesblankett

Du har fått skriftlig information om forskningsprojektet ”Barn och ungas perspektiv på
föräldraskap och ursprung: Underlag för en statlig utredning om modernare reglering
av föräldraskap,” och är självklart välkommen att ställa frågor om projektet till någon av
forskarna.
Du har informerats om att vi söker intervjupersoner till studien. Varje intervju tar ca 1 timme
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.
Du som är positiv till att delta i studien kan här lämna ditt 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
Namnförtydligande
Telefonnummer
E-post
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Bilaga D
Intervjuguide för ej tillkomna genom könscellsdonation
Inledning
Presentation av intervjuaren och projektet
• Regeringsdepartementet utreder huruvida en förändring av föräldralagstiftningen bör
göras för att bättre inkludera alla typer av familjekonstellationer
• Denna studie är en del av den utredningen. Vi undersöker barns upplevelse av
föräldraskap och ursprung, med fokus på socialt och genetiskt föräldraskap, då det finns
ett behov av att få in barnperspektivet i utredningen.
• Vi är psykologstudenter vid Linköpings universitet. Denna studie kommer mynna ut i
en rapport som kommer ingå i en statlig offentlig utredning, samt i ett examensarbete
som vi kommer lägga fram. När vi har slutfört examensarbetet kommer vi skicka det till
dig om du vill och statens utredning kommer du kunna ta del av genom deras hemsida
(regeringen.se).
• I alla publikationer kopplade till studien kommer du att vara anonym.
Information om ramar för intervjun
• Du har när som helst utan krav på förklaring rätt att avbryta intervjun, ta paus
eller avstå att svara på frågor. Du bestämmer själv hur mycket du vill svara på
olika frågor.
• Du får ställa frågor till oss närsomhelst under intervjun om det är något du undrar
över
• Vi kommer transkribera intervjun och skicka detta till dig för godkännande. Du
har då möjlighet att eventuellt ta bort, lägga till eller förtydliga något i
transkriptionen.
• Vi beräknar att intervjun kommer ta en till 1 1/2 timme.
• Intervjun är indelad i tre huvudsakliga områden: föräldraskap med fokus på din
familj, betydelsen av att känna till genetiskt ursprung och reglering av rättsligt
föräldraskap. Vi kommer börja med att ställa bakgrundsfrågor.
• ___ kommer ställa intervjufrågorna medan ___ kommer främst lyssna och
eventuellt hoppa in med följdfrågor
Bakgrundsfrågor
Vilket; om något; kön identifierar du dig med?
Hur gammal är du?
Vad är din sysselsättning? Vad är din högsta avslutade utbildning?
Vad är din/-a förälders/-rars sysselsättning? Vad är hens/deras högsta avslutade utbildning?
Om vad föräldraskap är
Vill du berätta om vilka som ingår i din familj?
• Fråga om personen vill rita ett “familjeträd” över familjekonstellationen med
ringar för de olika personerna och streck som illustrerar relationerna dem
emellan. Alternativt ritar intervjuaren upp bilden när intervjupersonen berättar.
Placera gärna bilden så att alla ser.
Vill du berätta om vilka som är dina föräldrar?
Vad är det som gör dem till dina föräldrar?
Vill du berätta om hur du kom till?
• Vad ser du för skillnad på genetiska föräldrar och de som inte är genetiska (dvs
de som inte bidragit med könsceller/arvsanlag)?

78

•
•
•
•

Har du pratat med dina föräldrar om hur du kom till/omständigheterna du kom
till genom? Har du fått kunskap om detta på annat sätt? Hur?
Minns du när ni pratade om det första gången?
Hur pratar ni om detta?
Vad har du för tankar om hur du blev till/omständigheterna du kom till genom?
Vilken betydelse har det för dig?

Om betydelsen av att känna till sitt genetiska ursprung
Spelar det någon roll om man vet vilket ens genetiska ursprung är, tycker du? Med genetiska
ursprung menar jag de personer som hade ägget och spermien som blev du [eventuellt förtydliga
med hjälp av familjekartan].
Vad är det som gör att det spelar roll/inte spelar [så stor] roll, tycker du?
• Vad betyder det för dig att känna till vilka som bidrog till att du kom till?
• Har den vetskapen varit mer eller mindre viktig vid olika tillfällen? Berätta.
Hur skulle du rekommendera andra personer som ska skaffa barn mha donator att göra kring
kännedom om donator? Hålla okänd/känd?
Hur skulle du göra själv om du var i din/dina föräldrars sits och skulle vilja skaffa barn?
Om reglering av rättsligt föräldraskap
Introducera området: Du kanske redan vet detta men vi tänkte börja med att förklara skillnaden
mellan vårdnadshavare och rättslig förälder. Vi förklarar detta för att alla intervjupersoner ska
kunna reflektera utifrån samma utgångspunkt.
• Vet du vem/vilka som är/var din/dina vårdnadshavare?
• Vet du vem/vilka som är/var din/dina rättslig förälder?
• Vet du hur hen/de blev din/dina vårdnadshavare/rättsliga föräldrar?
Om social förälder finns som ej har haft vårdnad:
Om du tänker på hur det är/var i din vardag, märks/märktes det att X är din vårdnadshavare och
Y inte är det? Kan du berätta om det?
Vad har det haft för betydelse för dig att ha en förälder som inte är/var vårdnadshavare? I
relation till skolan/sjukvård/boende?
(Hur) har det påverkat er relation att Y inte är/var din vårdnadshavare?
Om adoption har krävts för att båda föräldrarna ska bli vårdnadshavare:
Vad innebär det för dig att Y har adopterat dig?
Hur hade det varit för dig om Y inte hade adopterat dig? Hade det känts annorlunda? Vill du
berätta om det?
Till alla:
Eftersom studien fokuserar på genetiskt och socialt föräldraskap samt tankar om kännedom om
ursprung och hur dagens föräldralagstiftning ser ut, kommer vi nu försöka förklara hur
föräldraskap fastställs i olika familjekonstellationer och vilka alternativ som tagits upp till
denna och/eller finns utomlands:
• Skulle du kunna berätta om vilka fördelar och nackdelar som du ser med
nuvarande bestämmandegång?
• Vilka fördelar och nackdelar ser du att det finns med de alternativ som lagts
fram/finns utomlands?
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Avslutning
Är det någonting som vi inte har frågat om som du skulle vilja berätta?
Har du några frågor till oss, om intervjun eller studien?
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Bilaga E
Intervjuguide för tillkomna genom könscellsdonation
Inledning
Presentation av intervjuaren och projektet
• Regeringsdepartementet utreder huruvida en förändring av föräldralagstiftningen bör
göras för att bättre inkludera alla typer av familjekonstellationer
• Denna studie är en del av den utredningen. Vi undersöker barns upplevelse av
föräldraskap och ursprung, med fokus på socialt och genetiskt föräldraskap, då det finns
ett behov av att få in barnperspektivet i utredningen.
• Vi är psykologstudenter vid Linköpings universitet. Denna studie kommer mynna ut i
en rapport som kommer ingå i en statlig offentlig utredning, samt i ett examensarbete
som vi kommer lägga fram. När vi har slutfört examensarbetet kommer vi skicka det till
dig om du vill och statens utredning kommer du kunna ta del av genom deras hemsida
(regeringen.se).
• I alla publikationer kopplade till studien kommer du att vara anonym.
Information om ramar för intervjun
• Du har när som helst utan krav på förklaring rätt att avbryta intervjun, ta paus
eller avstå att svara på frågor. Du bestämmer själv hur mycket du vill svara på
olika frågor.
• Du får ställa frågor till oss närsomhelst under intervjun om det är något du undrar
över
• Vi kommer transkribera intervjun och skicka detta till dig för godkännande. Du
har då möjlighet att eventuellt ta bort, lägga till eller förtydliga något i
transkriptionen.
• Vi beräknar att intervjun kommer ta en till 1 1/2 timme.
• Intervjun är indelad i tre huvudsakliga områden: föräldraskap med fokus på din
familj, betydelsen av att känna till genetisk ursprung och reglering av rättsligt
föräldraskap. Vi kommer börja med att ställa bakgrundsfrågor.
• ___ kommer ställa intervjufrågorna medan ___ kommer främst lyssna och
eventuellt hoppa in med följdfrågor
Bakgrundsfrågor
Vilket; om något; kön identifierar du dig med?
Hur gammal är du?
Vad är din sysselsättning? Vad är din högsta avslutade utbildning?
Vad är din/-a förälders/-rars sysselsättning? Vad är hens/deras högsta avslutade utbildning?
Om vad föräldraskap är
Vill du berätta om vilka som ingår i din familj?
• Fråga om personen vill rita ett “familjeträd” över familjekonstellationen med
ringar för de olika personerna och streck som illustrerar relationerna dem
emellan. Alternativt ritar intervjuaren upp bilden när intervjupersonen berättar.
Placera gärna bilden så att alla ser.
Vill du berätta om vilka som är dina föräldrar?
Vad är det som gör dem till dina föräldrar?
Vill du berätta om hur du kom till?
• Vad ser du för skillnad på att vara donator och att vara förälder?
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•
•
•
•
•

Vad ser du för skillnad på genetiska föräldrar och de som inte är genetiska (dvs
de som inte bidragit med könsceller/arvsanlag)?
Har du pratat med dina föräldrar om hur du kom till? Har du fått kunskap om
detta på annat sätt? Hur?
Minns du när ni pratade om det första gången?
Hur pratar ni om detta?
Vad har du för tankar om hur du blev till? Vilken betydelse har det för dig?

Om betydelsen av att känna till sitt genetiska ursprung
Spelar det någon roll om man vet vilket ens genetiskt ursprung är, tycker du? Med genetiskt
ursprung menar jag de personer som hade ägget och spermien som blev du [eventuellt förtydliga
mha familjekartan].
Vad är det som gör att det spelar roll/inte spelar [så stor] roll, tycker du?
Vet du något om donatorn? Vill du berätta om det?
Tänker du någon gång på donatorn? Vill du berätta om vad du tänker då?
Händer det att du undrar något om donatorn? Vill du berätta om det?
Om känd donator:
• Vad betyder det för dig att känna till vem som bidrog till att du kom till?
• Har den vetskapen varit mer eller mindre viktig vid olika tillfällen? Berätta.
Om okänd donator:
• Vad betyder det för dig att inte känna till den som bidrog till att du kom till?
• Har du önskat att du visste vem donatorn var?
• Har du gjort försök att få kännedom om donatorn?
Tror du kännedomen/icke-kännedomen om donator påverkat dina föräldrar på något sätt? Hur?
Hur skulle du rekommendera andra personer som ska skaffa barn mha donator att göra kring
kännedom om donator? Hålla okänd/känd?
Hur skulle du göra själv med kännedom om du skaffade barn med hjälp av donator?
Om reglering av rättsligt föräldraskap
Introducera området: Du kanske redan vet detta men vi tänkte börja med att förklara skillnaden
mellan vårdnadshavare och rättslig förälder. Vi förklarar detta för att alla intervjupersoner ska
kunna reflektera utifrån samma utgångspunkt.
• Vet du vem/vilka som är/var din/dina vårdnadshavare?
• Vet du vem/vilka som är/var din/dina rättslig förälder?
• Vet du hur hen/de blev din/dina vårdnadshavare/rättsliga föräldrar?
Om social förälder finns som ej har haft vårdnad:
Om du tänker på hur det är/var i din vardag, märks/märktes det att X är din vårdnadshavare och
Y inte är det? Kan du berätta om det?
Vad har det haft för betydelse för dig att ha en förälder som inte är/var vårdnadshavare? I
relation till skolan/sjukvård/boende?
(Hur) har det påverkat er relation att Y inte är/var din vårdnadshavare?
Om adoption har krävts för att båda föräldrarna ska bli vårdnadshavare:
Vad innebär det för dig att Y har adopterat dig?
Hur hade det varit för dig om Y inte hade adopterat dig? Hade det känts annorlunda? Vill du
berätta om det?
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Till alla:
Eftersom studien fokuserar på genetiskt och socialt föräldraskap samt tankar om kännedom om
ursprung och hur dagens föräldralagstiftning ser ut, kommer vi nu försöka förklara hur
föräldraskap fastställs i olika familjekonstellationer och vilka alternativ som tagits upp till
denna och/eller finns utomlands:
• Skulle du kunna berätta om vilka fördelar och nackdelar som du ser med
nuvarande bestämmandegång?
• Vilka fördelar och nackdelar ser du att det finns med de alternativ som lagts
fram/finns utomlands?
Avslutning
Är det någonting som vi inte har frågat om som du skulle vilja berätta?
Har du några frågor till oss, om intervjun eller studien?
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Bilaga F
Flödesschema över fastställande av föräldraskap för intervjuerna
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