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Möjligheter och förbehåll
– en diskursanalytisk studie av lesbiska kvinnors erfarenheter av 

att bilda familj genom assisterad befruktning inom svensk 
sjukvård

En ny generation regnbågsfamiljer – benämningen på de regnbågsfamiljer som 
har tillkommit under en tid av rättsligt erkännande, i vilken samkönade par har 
möjlighet att utöva ett gemensamt föräldraskap. Det handlar om familjeprojekt 
vilka har genomförts med hjälp av rådande lagstiftning, i jämförelse med de par 
som tidigare förmådde bli föräldrar trots rättsliga begränsningar. För dessa 
föregångare präglades tillvaron av att hitta alternativa vägar fram mot ett 
föräldraskap, vilket ofta uppnåddes med starka juridiska och normativa hinder – 
familjer vilka blev möjliga mot alla odds (Zetterqvist Nelson, 2007). Således går 
det här att tala om en ny generation regnbågsfamiljer, vars förutsättningar och 
utsikter skiljer sig från de pionjärer som har föregått dem. För dessa samkönade 
par har svensk lagstiftning redan berett vägen för ett föräldraskap som omfattas 
av juridisk trygghet, liksom tillgång till former för familjebildning vilka tidigare 
har varit förbehållna heterosexuella.

Till följd av två lagändringar under senare år har situationen för samkönade par 
till stora delar förändrats. Numera existerar möjligheten att få adoptera sin 
partners barn genom närståendeadoption, liksom att kunna prövas gemensamt 
som adoptivföräldrar. Dessutom innehar lesbiska par sedan 1 juli år 2005 rätten 
att genomföra assisterad befruktning inom svensk sjukvård med hjälp av en 
manlig donator. Emellertid saknas fortfarande en förståelse för vad dessa 
förändringar har för betydelse för samkönade pars familjebildningar. Som en del 
av forskningsprojektet En ny generations regnbågsfamiljer – Homosexuellas 
föräldraskap i en tid av rättsligt erkännande, av Karin Zetterqvist Nelson och 
Anna Malmquist, syftar detta examensarbete därför till att ur ett kvalitativt 
perspektiv generera kunskap kring de regnbågsfamiljer som har tillkommit 
under dessa nya former av svensk lagstiftning. Med utgångspunkt i de intervjuer 
som har genomförts med lesbiska par hamnar berättelsen om den egna familjen i 
centrum, liksom de överväganden som gjordes på vägen mot ett föräldraskap. 
Här framkommer även upplevelsen av att möta professionella inom sjukvård 
och myndighetsutövning, vilket blir en viktig del i förståelsen för hur dessa 
lesbiska föräldrar bemöts inom det offentliga.

Svensk lagstiftning och lesbiska pars föräldraskap
Homosexuella individers familjebildningar är ett förhållandevis nytt fenomen i 
den rådande samhällsbilden. Samkönade par har såväl i Sverige som 
internationellt länge saknat de juridiska förutsättningar som fordras för att kunna 
ingå i rättsligt erkända samlevnadsformer och utöva ett gemensamt föräldraskap 
(Zetterqvist Nelson, 2007). Att bilda familj har således kommit att bli så starkt 
förknippat med heterosexualitet att en relation mellan olikkönade individer har 
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fått utgöra den naturliga och självklara förutsättningen för ett föräldraskap 
(Magnusson & Marecek, 2010). Möjligheten för homosexuella individer att 
bilda en familj har därmed inte alltid varit en självklarhet, och är något som 
fortfarande står under pågående förändring (Andreasson, 2000). Sverige tillhör 
dock idag ett av de få länder där samkönade pars äktenskap inte särskiljs från 
heterosexuellas (SFS 1987:230), och där homosexuella både får prövas i 
egenskap av adoptivföräldrar och genomföra närståendeadoption, samt genomgå 
assisterad befruktning inom offentlig sjukvård (SOU 2007:3). En utgångspunkt 
för denna utveckling kom framför allt i samband med ett antal förarbeten och 
offentliga utredningar som lades fram i riksdagen, däribland Homosexuella och 
samhället (SOU 1984:63) samt Partnerskap (SOU 1993:98). Dessa avsåg bland 
annat att undersöka vilka kvarvarande former av diskriminering som existerade 
för gruppen homosexuella i svensk lagstiftning, samt att bana vägen för en 
juridisk reglering av samkönade pars samlevnadsformer.1 Lagen om registrerat 
partnerskap (SFS 1994:1117) möjliggjorde år 1995 för homosexuella par som 
levde i Sverige att omfattas av ett rättsligt skydd likt det som existerade för 
heterosexuella gifta par. Denna kom sedermera att övergå till den könsneutrala 
Äktensskapsbalk som infördes år 2009 (SFS 1987:230).

Efter rätten att ingå ett registrerat partnerskap skulle det emellertid dröja 
ytterligare en tid innan utövandet av ett gemensamt föräldraskap kom att 
realiseras även för samkönade par. Emedan det hade blivit allt vanligare med 
familjekonstellationer där homosexuella levde tillsammans och utövade ett 
gemensamt socialt föräldraskap, där en i förhållandet hade barn från en tidigare 
heterosexuell relation, kantades dessa familjebildningsprojekt ofta av stora 
begränsningar (Zetterqvist Nelson, 2007). I praktiken innebar detta att en av 
föräldrarna saknade det juridiska och sociala skydd som kommer av att vara 
barnets vårdnadshavare. I de utredningar som gjordes gällande homosexuellas 
föräldraskap ansågs det länge att ett föräldraskap skulle vara  förbehållet 
heterosexuella par (SOU 1984:63; SOU 1993:98). Som argument framfördes 
bland annat att det rådande forskningsläget inte på ett tillräckligt entydigt vis 
kunde fastställa att barnets bästa gick att garantera inom ramen för en samkönad 
familjebildning. Även om studier på homosexuellas föräldraskap hade bedrivits 
sedan länge, var det samlade bilden ännu inte enhällig (Anderssen, Amlie & 
Ytterroy, 2002). En del forskningsresultat visade på att det inte förelåg några 
skillnader mellan barn som växte upp under samkönade eller heterosexuella 
föräldrar (Halvorsen & Joner, 1999), medan andra fastslog att det ännu inte 
fanns ett tillräckligt starkt stöd för att dra några generella slutsatser (Baumrind, 
1995). Av denna anledning beslutades det därför att homosexuella som hade 
ingått partnerskap inte skulle omfattas av den lagstiftning som fanns tillgänglig 
för heterosexuella vad gällde adoption och assisterad befruktning (SOU 
1993:98).
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Det skulle följaktligen dröja ända till betänkandet Barn i homosexuella familjer 
(SOU 2001:10) innan denna syn på samkönade pars föräldraskap genomgick en 
förändring. Kommittén om barn i homosexuella familjer fastslog då att den 
samlade forskningen vid denna tidpunkt inte kunde visa på att ett barn som 
växer upp med homosexuella föräldrar påverkades vare sig psykologiskt eller 
socialt i sin utveckling. Ett samkönat föräldraskap ansågs därmed i samma 
utsträckning som ett heterosexuellt ge ett barn den fostran och sociala miljö som 
krävs för en gynnsam uppväxt. Därmed ansågs det inte längre föreligga några 
hinder för homosexuella att genomföra närståendeadoption av en partners barn, 
samt att i likhet med heterosexuella par få prövas gemensamt som 
adoptivföräldrar (SFS 1949:381). Tillgången till assisterad befruktning inom 
svensk sjukvård skulle däremot även fortsättningsvis vara förbehållet gruppen 
heterosexuella som lever under äktenskapsliknande förhållanden. Under en lång 
tid har lesbiska kvinnors föräldraskap därför präglats av andra former av 
lösningar för att kunna möjliggöra bildandet av en familj, även om de har saknat 
ett rättsligt erkännande av sitt gemensamma föräldraskap (SOU 2007:3). Detta 
har exempelvis kännetecknats av insemination i egen regi, liksom ofta 
förekommande insemination på en fertilitetsklinik utomlands (Zetterqvist 
Nelson, 2007).

I SOU 2007:3 beskrivs det att lesbiska par i många fall har valt att vända sig till 
Danmark för att bli befruktade med en anonym donators spermier på egen 
bekostnad, framför allt på den privata fertilitetskliniken Storkkliniken i 
Köpenhamn. Detta sammanfaller med att det länge har varit möjligt för såväl 
samkönade par som ensamstående kvinnor att genomgå en behandling i 
Danmark utan att omfattas av dansk lagstiftning (LOV nr 460 af 10/06/1997). 
Tidigare bestämmelser har enbart reglerat assisterad befruktning som har skett 
under en läkares ansvar, varför inseminationer utan denna översyn har kunnat 
genomföras även för andra grupper än heterosexuella. Sedan 1 januari år 2007 är 
det emellertid möjligt för såväl lesbiska par som ensamstående kvinnor att få 
tillgång till dessa former av behandling även inom den offentliga sjukvården 
(VEJ 1997:15057). Danmark har dock inte samma juridiska reglering vad gäller 
barnets rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung som Sverige, vilket innebär att 
donatorn förblir anonym (SOU 2007:3). Detta hindrar dock inte privata 
fertilitetskliniker, däribland Storkkliniken, att erbjuda möjligheten till blivande 
föräldrar att få tillgång till öppna Skandinaviska donatorer (Information inför 
insemination, 2011).
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Tabell 1
Närliggande länders juridiska bestämmelser gällande lesbiska pars tillgång till 
assisterad befruktning inom offentlig sjukvård, samt föräldraskapsreglering 2

Land Möjligt sedan Föräldraskapsreglering

Danmark 1 januari 2007* Närståendeadoption

Finland 1 september 2007 i.u.**

Norge 1 januari 2009 Automatisk

Island 27 juni 2006 Automatisk

Storbritannien 1 augusti 1991 Närståendeadoption
* Tidigare möjligt för lesbiska par och ensamstående att insemineras utan läkare
** i.u. – ingen uppgift, lesbiska par nämns inte explicit i rådande lagstiftning

Att genomföra assisterad befruktning i ett annat land har dock inneburit, och är 
fortfarande förenat med, vissa rättsliga komplikationer för det lesbiska par som 
vill utöva ett gemensamt föräldraskap i Sverige (SOU 2007:3). Enbart den 
kvinna som föder barnet blir automatiskt ansedd som barnets förälder, vilket 
innebär att en närståendeadoption måste genomföras (Prop. 2001/02:123). Även 
om denna möjlighet finns tillgänglig sedan år 2003 är det i många fall en osäker 
lösning. För att adoptionen ska godkännas av Socialnämnden måste ett 
faderskap fastställas, eller att en utredning om faderskap läggs ner, något som 
fördröjer processen (Prop. 2004/05:137). Dessutom har det förekommit fall där 
adoptioner har nekats för lesbiska par vilka hade fått barn via assisterad 
befruktning i Danmark respektive Finland (SOU 2007:3). Tingsrätten anförde i 
dessa fall att donatorns anonymitet, vilken reglerades i enlighet med respektive 
lands egen lagstiftning, inte var förenlig med svenska bestämmelser om barnets 
rätt att efterfråga sitt genetiska ursprung. Dessa beslut upphävdes emellertid 
senare i hovrätten (Haraldsson, 2006).

I Sverige öppnades möjligheten till assisterad befruktning inom svensk sjukvård 
först genom  departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad 
befruktning för homosexuella (DS 2004:19). Man hänvisade då bland annat till 
en undersökning av Statistiska centralbyrån som hade gjorts i samband med 
SOU 2001:10, och vilken pekade på att allt fler samkönade par bildade familj 
genom insemination utförd i egen regi eller i utlandet. Detta innebar i praktiken 
att allt fler barn saknade möjlighet att efterfråga information om den donator 
som användes vid behandlingen. DS 2004:19 fastslog därför att rätten till 
kännedom om sitt genetiska ursprung skulle kunna underlättas om barnet kom 
till i svensk sjukvård, något som blev ett viktigt argument i den kommande 
propositionen Assisterad befruktning och föräldraskap (Prop. 2004/04:137). Ett 
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förslag att ändra Lagen om insemination (SFS 1984:1140) samt Lagen om 
befruktning utanför kroppen (SFS 1988:711) till att även omfatta lesbiska par 
lades således fram. Denna röstades igenom och gav samkönade par tillgång till 
assisterad befruktning inom offentlig sjukvård från och med den 1 juli år 2005 
(SOU 2007:3). På motsvarande vis som i Sverige har även lagstiftningen 
öppnats för assisterad befruktning för lesbiska par i flera grannländer. I tabell 1 
återges en översikt över närliggande europeiska länders rättsliga bestämmelser 
gällande rätten för lesbiska par att genomföra assisterad befruktning inom 
respektive nations offentliga sjukvård.

Assisterad befruktning som metod och regelverk
Med begreppet assisterad befruktning avses de medicinska åtgärder som syftar 
till att underlätta en befruktning av en kvinnas äggceller (DS 2000:51). Vanligen 
består behandlingen av att spermier från en kvinnas make eller en så kallad 
okänd donator insemineras på konstgjord väg i slidans övre del eller 
livmoderhåla (Hreinsson, Hamberger & Hardarson, 2005). Assisterad 
befruktning innefattar dock även metoder där befruktningen äger rum utanför en 
kvinnas kropp, så kallad provrörsbefruktning eller in vitro fertilisation, IVF. 
Efter en hormonbehandling förs då äggceller ut från en kvinnas äggstockar, 
antingen den blivande moderns eller en okänd donators, och sammanförs 
därefter med spermier i en laboratoriemiljö. Utifrån de befruktade ägg som har 
övergått till preembryon väljs sedan i normala fall ett exemplar ut och återförs 
till kvinnans livmoder för att påbörja en graviditet (Hreinsson et al., 2005). 
Resterande befruktade ägg kan därefter väljas att förstöras, användas i 
forskningssammanhang, eller nedfrysas för att utnyttjas vid ett senare tillfälle, 
dock högst i fem år (SFS 2006:351). Vid såväl insemination som IVF fordras 
emellertid alltid att endera äggceller eller spermier kommer från en av de 
blivande föräldrarna. Både donerade äggceller och donerade spermier får 
däremot inte ligga till grund för samma graviditet, varför embryoadoption samt 
surrogatmödraskap inte är tillåtet (SOU 2007:3). Enligt SOSFS 2006:10 är det 
dessutom en riktlinje att inte använda vare sig spermier eller äggceller från en 
och samma donator så att det ger upphov till fler än sex barn.

Då assisterad befruktning utgör medicinska åtgärder avsedda att genomföras 
inom den offentliga sjukvården regleras följaktligen även omständigheterna 
kring utförande i svensk lagstiftning. Bestämmelser kring behandling genom 
såväl insemination som IVF återfinns i Lagen om genetisk integritet (SFS 
2006:351). Enligt denna får inte en behandling genom insemination av spermier 
från en okänd donator, eller IVF där endera spermier eller äggceller kommer 
från en okänd donator, utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus eller 
särskilda enheter vilka har fått tillstånd av Socialstyrelsen (SFS 2006:351). 
Vidare fastställs det att huvudansvar för denna behandling enbart tillstår läkare 
med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi, samt att anställda i 
vårdlaget måste besitta kunskap och erfarenhet av utredning och behandling av 
ofrivillig barnlöshet (SOFS 2006:10). Lagen om genetisk integritet stipulerar 
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dessutom att om behandlingen genomförs med hjälp av donerade spermier eller 
äggceller måste den aktuella enheten bedrivas på ett sjukhus där berört landsting 
har ett avtal med ett närliggande universitets läkarutbildning, så kallade 
universitetssjukhus (SFS 2006:351). I dagsläget innefattar det följande sju 
svenska sjukhus: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset i 
Stockholm, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes universitetssjukhus, 
Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 
samt Universitetssjukhuset i Örebro (SOU 2009:43).

Lagen om genetisk integritet (SFS 2006:351) fastställer emellertid också vilka 
förutsättningar som måste uppfyllas för att en individ ska få tillgång till 
assisterad befruktning. För såväl insemination som IVF gäller att en kvinna är 
gift3 eller sambo, samt att hennes partner skriftligen samtycker till den aktuella 
behandlingen. Om detta krav tillgodoses, och det till omständigheterna är 
sannolikt att barnet har avlats genom insemination eller IVF, ska den partner 
som har samtyckt till behandlingen automatiskt anses vara barnets förälder 
enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381). Detta gäller emellertid inte för 
homosexuella par. I dessa fall måste föräldraskapet för den individ som inte 
föder barnet fastställas genom bekräftelse eller dom, även om personen redan 
har samtyckt till behandlingen (SOU 2007:3). En bekräftelse för ett 
homosexuellt par ska då ske på samma sätt som en så kallad 
fadersskapsbekräftelse, det vill säga att den individ som inte föder barnet ska 
verifiera sitt föräldraskap inför två vittnen (JU 05:12). Denna bekräftelse kan 
genomföras såväl före som efter barnets födelse, men måste alltid godkännas av 
både den förälder som ska föda barnet samt Socialnämnden (SFS 1949:381).

Assisterad befruktning fordrar samtidigt att det par som ska genomföra en 
behandling måste prövas utifrån en helhetssyn av deras medicinska och 
psykosociala situation (JU 05:12). Enligt Lagen om genetisk integritet (SFS 
2006:351) innebär det att såväl insemination som IVF enbart får utföras om det 
kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. 
Detta medför att en barnlöshetsutredning alltid måste ligga till grund för en 
assisterad befruktning, vilket enligt Socialstyrelsens innefattar en särskild 
medicinsk bedömning av de båda blivande föräldrarna, och inte bara den individ 
som ska bära barnet (SOFS 2006:10). En läkare ska emellertid även ta hänsyn 
till andra psykiska och somatiska besvär och funktionsnedsättningar hos paret, 
utifrån en värdering av deras förmåga att tillgodose barnets behov under hela 
dess uppväxt. I detta ingår en bedömning av den presumtiva moderns ålder, 
vilken inte får ha överstigit gränsen för en avtagande fertilitet. Dessutom får inte 
moderns partner vara äldre än att ett fullgott föräldraansvar kan tas under hela 
barnets uppväxt (SOSFS 2005:17). Vidare rekommenderas en utredning av 
parets psykologiska och sociala lämplighet att bli föräldrar via assisterad 
befruktning, vilket bör göras gemensamt av läkare och personal med 
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beteendevetenskaplig kompetens. Enligt SOSFS 2005:17 innebär en sådan 
kartläggning att bedöma parets uppriktiga önskan om att bli föräldrar, att deras 
inbördes relation anses vara stabil, samt att de uppfattas besitta en adekvat 
förmåga att vårda och uppfostra ett barn. Detta innefattar även att försäkra sig 
om att båda blivande föräldrar kan acceptera barnet som deras eget, att de är 
förberedda på den ojämlikhet som kan uppstå genom att enbart en av dem har ett 
genetiskt band till barnet, samt att de kommer att berätta om dess tillkomst 
genom assisterad befruktning (SOSFS 2006:10).

Svensk lagstiftning reglerar emellertid inte föräldrarnas skyldighet att berätta för 
sitt barn, vilken har kommit till med hjälp av endera donerade spermier eller 
äggceller, om dess genetiska ursprung (SFS 2006:351). Däremot är det 
rekommenderat att paret får samtal med personal med beteendevetenskaplig 
kompetens kring vikten av att vara öppen om barnets tillblivelse (SOSFS 
2006:10). Barnet har dock alltid rätt att vid mogen ålder efterfråga information 
om sitt genetiska ursprung, samt att Socialnämnden är skyldig att hjälpa denne 
att ta fram uppgifter om donatorn i de journaler som sparas från 
behandlingstillfället (SFS 2006:351). En särskild kod anger sedan den donator 
som har givit endera spermier eller äggceller till denna behandling, vilken kan 
matchas med samma kod på donatorns journal. Barnet kan därigenom ta reda på 
uppgifter som kan tänkas ha ett värde för vetskapen om dess genetiska ursprung, 
exempelvis donatorns släkt- och familjeförhållanden, utseende, med mera.

Antal genomförda behandlingar
Sedan lagändringen trädde i kraft har det löpt närmare sex år, men det saknas vid 
tillfället för detta examensarbete ännu officiell statistik över antalet behandlingar 
som har genomgåtts av gruppen lesbiska par. Socialstyrelsens senast publicerade 
genomgång över antal försök av olika former av assisterad befruktning sträcker 
sig enbart till år 2005, det vill säga det år då möjligheten för lesbiska par att 
behandlas tillkom (Hälsa och sjukdomar 2008:3). Av denna anledning har inte 
gruppen homosexuella separerats ut från den totala populationen, och det ter sig 
även rimligt att inga graviditeter hann fullbordas för samkönade par under år 
2005 eftersom lagändringen ägde rum i juli månad. Av statistiken framgår det 
emellertid att det totala antalet behandlingar med donerade spermier detta år 
uppgick till 509 stycken, vilket inkluderar såväl insemination som IVF.

Till följd av en avsaknad av statistik på området vad gäller samkönade par har 
således en insamling skett vid genomförande av detta examensarbete. Genom 
kontakt med ansvariga enhetschefer vid samtliga universitetssjukhus har data 
tagits fram för att besvara hur vanligt förekommande assisterad befruktning är 
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på den aktuella gruppen.4 Detta resultat återfinns nedan under tabell 2, i vilken 
det framgår att det totala antalet behandlingar som har genomförts på 
samkönade par mellan 1 juli år 2005 till 31 december år 2009 uppgår till 568 
stycken. Detta förtäljer dock inte hur många graviditeter eller förlossningar som 
har åstadkommits, utan enbart det antal patienter som har behandlats.

Tabell 2
Antal behandlingar på lesbiska par 1 juli 2005* – 31 december 2009
Sjukhus Behandlingar (par) Antal i kö (par)

Akademiska sjukhuset i Uppsala 97 i.u.**

Karolinska sjukhuset i Stockholm 200 45

Universitetssjukhuset i Linköping 14 i.u.

Skånes universitetssjukhus 91 20

Norrlands universitetssjukhus 68 30

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 72 i.u.

Universitetssjukhus i Örebro 26 i.u.

Totalt 568 95
* Behandling vid Skånes universitetssjukhus möjliggjordes 1 januari år 2007
** i.u. – ingen uppgift, vårdgaranti uppfylls eller patientgruppen särskiljs inte

Antalet genomförda behandlingar varierar mellan de olika enheterna, vilket 
bland annat kan bero på faktorer som regionens invånarantal samt geografiska 
läge. Det existerar emellertid även skillnader gällande vilka regler och praxis 
som tillämpas inom olika landsting, vilket således renderar i olika 
förutsättningar för lesbiska par beroende på aktuellt sjukhus. I en undersökning 
som har genomförts av Sveriges kommuner och landsting framgår det 
exempelvis att antalet erbjudna inseminationsförsök som ingår i en vanlig 
patientavgift5  varierar mellan två till sex stycken i 17 av de tillfrågade 
landstingen (Knutsson, 2008). I Östergötland kostar däremot två 
inseminationsförsök 3000 kronor, jämfört med heterosexuella par inom samma 
landsting som betalar enbart 250 kr per försök. Även landstingen 
Västernorrland, Västerbotten och Jämtland skiljer sig från de övriga genom att 
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inte erbjuda lesbiska par landstingsfinansierad insemination. Dessa får istället 
vända sig privat till exempelvis IVF-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus 
och betala 8000 kr per försök, till skillnad från heterosexuella par vilka betalar 
300 kr per försök. Vad gäller behandling med IVF i olika landsting varierar 
antalet behandlingar som lesbiska par får utföra mellan en till tre stycken, något 
som dock inte skiljer sig från heterosexuella par. Vidare visar Knutsson (2008) 
att möjligheten för lesbiska par att dela på sina försök mellan sig också beror på 
vilket landsting som är aktuellt.6 För insemination existerar inte detta alternativ 
alls i tio av fallen, medan man i några landsting erbjuder lesbiska par att dela 
behandlingstillfällena mellan sig, och i elva av fallen inte tillämpar några 
särskilda regler. Beträffande IVF kan lesbiska par inte dela på sina försök i 14 
landsting, för att i några enstaka fall kunna dela upp försöken sinsemellan, samt 
att det i de resterande fallen inte skiljer sig från de regler som omfattar 
heterosexuella par.

Tidigare forskning och teoretisk ansats
Längtan efter att bilda familj kan ses som ett uttryck för en grundläggande 
mänsklig önskan om att åstadkomma ett avtryck i historien (Perrin, 2002). 
Enligt detta perspektiv utgör ett föräldraskap en möjlighet att föra sin 
familjeberättelse vidare till nästkommande generation, och därmed en 
upplevelse om fortsatt existens bortom den egna tillvarons gräns. Tillkomsten av 
ett barn motiveras samtidigt med en förhoppning om att kunna skapa en trygg 
och kärleksfull familjetillvaro, i vilken en individ fullständigt hänger sig åt en 
annan i en nära och ömsesidig relation (Gartrell et al., 1999). Mot denna 
bakgrund liknas ett föräldraskap ofta vid en universell drivkraft, där samkönade 
par inte skiljer sig från befolkningen i övrigt (Chabot & Ames, 2004). Mezey 
(2008) konstaterar att i de berättelser som lesbiska kvinnor ger kring synen på 
moderskap återfinns fler likheter än olikheter med heterosexuella, och att 
längtan efter att bilda familj växer fram på samma sätt hos alla människor 
oavsett sexuell läggning.

Lesbiska pars familjebildning är emellertid ett relativt nytt fenomen i en 
samhällsbild präglad av föräldraskap mellan två människor av olika kön. Länge 
har homosexuella individer inte bedömts vara lämpliga att uppfostra ett barn 
utifrån en farhåga om konsekvenserna för dess psykiska välmående (Anderssen, 
Amlie & Ytterroy, 2002). Denna syn har återspeglats såväl i den allmänna 
debatten som i forskningssammanhang, och utgår framför allt ifrån antagandena 
att barn födda av homosexuella föräldrar riskerar att bli negativt bemötta, samt 
påverkas i sin identitetsutveckling (MacCallum & Golombok, 2004). Detta 
perspektiv har sedermera legat till grund för att lesbiska par under lång tid 
nekats tillgång till assisterad befruktning. Pennings (1999) identifierar två typer 
av principer som vanligen tillämpas i bedömningen om huruvida en patient ska 
få genomföra en fertilitetsbehandling eller inte; maximala välståndsprincipen, 
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respektive minimala tröskelprincipen. Enligt dessa riktlinjer bör ett barn enbart 
sättas till världen om omständigheterna endera är ideala, eller uppnår vissa krav. 
På grund av detta har fokus i forskningssammanhang kring samkönade 
familjebildningar framför allt kommit att kretsa kring barnets situation, och 
mindre på föräldrarna (Touroni & Coyle, 2002). I takt med att fler lesbiska par 
har fått tillgång till assisterad befruktning har detta dock kommit att förändras. 
Här nedan ges en överblick av de två mest framträdande områdena inom studier 
på lesbiska pars familjebildning.

Lesbiska pars familjebildning
Redan i inledningen av sin familjebildning uppstår en unik situation för lesbiska 
kvinnor till följd av att de biologiska förutsättningarna skiljer sig från 
heterosexuella (Chabot & Ames, 2004). Här återfinns ingen tydlig funktionell 
åtskillnad hos paret på samma sätt som mellan en man och en kvinna, vilket 
bland annat medför att det inte är lika självklart vem som kommer att bära 
barnet. Att besluta vem som ska inneha rollen som biologisk moder framtvingar 
därmed en diskussion som i många fall kräver noggranna överväganden (Dunne, 
2000). Dessutom innebär dessa omständigheter en påtaglig begränsning för 
parets möjligheter att själva kunna åstadkomma en graviditet, något som kan 
definieras som en social infertilitet (Baetens & Brawaeys, 2001). Att bilda familj 
innebär således även ett beslutsfattande kring hur man kan tillgodose den 
funktion som saknas, vilket ofta är förenat med ett flertal ställningstaganden. 
Framför allt är normen för hur man går tillväga i sitt föräldraskap inte lika tydlig 
i jämförelse med heterosexuella, vilket i förlängningen öppnar upp för fler 
möjligheter. Baetens (2002) menar att detta medför att paret måste tänka igenom 
konsekvenserna av vardera alternativ. Valet av en känd eller okänd donator, 
innebörden av olika föräldraroller, liksom betydelsen av det biologiska arvet blir 
här viktiga frågor att ta i beaktande.

Enligt Touroni och Coyle (2002) blir det tydligt hur lesbiska pars 
familjebildning på flera sätt skiljer sig från heterosexuellas, och att 
beslutsfattande får ta ett större utrymme i anspråk. Tidigare studier visar framför 
allt på vikten av att överväga olika faktorer som kan hota det egna autonoma 
föräldraskapet, varför inblandningen av en tredje part ofta undviks genom att 
välja en okänd donator på en fertilitetsklinik (Baetens & Brawaeys, 2001). 
Samtidigt medför ett sådant val automatiskt implikationer för barnets 
förutsättningar att efterfråga information om sitt genetiska ursprung, vilket anses 
ha betydelse för dess framtida identitetsutveckling (Baetens, 2002). Detta 
aktualiseras emellertid inte bara internationellt, utan blir även en viktig fråga för 
lesbiska par att ta ställning till i Sverige. I de fall då man har valt att vända sig 
till svensk sjukvård för att genomföra assisterad befruktning är rätten att ta reda 
på donatorns identitet stadfäst enligt lag (SFS 2006:351). Här lämnas inga 
möjligheter för en tredje part att hävda ett föräldraskap gentemot barnet, och 
utgör således inte ett risktagande i likhet med förhållanden i många andra länder. 
Trots detta väljer ändå vissa lesbiska par i Sverige andra tillvägagångssätt för sin 
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familjebildning, vilket bland annat motiveras av en vilja att skydda sin tillvaro 
från inblandning utifrån, men grundat på ett socialt snarare än juridiskt 
perspektiv (Werner & Westerståhl, 2008).

I en intervjustudie av Touroni och Coyle (2002) med nio lesbiska par i 
Storbritannien, presenteras de aspekter som ingick i ett beslutsfattande kring att 
bilda familj. Här framträder framför allt två separata grupper, hos vilka valet 
stod mellan en känd respektive okänd donator, och där olika argument anförs 
som grund. Bland de informanter som föredrog en känd donator framhävs 
barnets rätt till en fadersgestalt som obestridlig och central för dess utveckling, 
samtidigt som möjligheten till kontroll över behandlingsförutsättningarna också 
blev betydelsefullt. För de informanter som istället valde en okänd donator 
understryks däremot vikten av att inte blanda in en tredje part i ett föräldraskap i 
syfte att förhindra eventuella konflikter, samt för beakta den icke-biologiska 
moderns roll i familjen.

På liknande sätt visar en intervjustudie på 95 lesbiska par i Belgien på en 
förekomst av två skilda grupper, vilka kännetecknas av de som enbart hade valt 
insemination med okänd donator, respektive de som hade övervägt andra 
alternativ till sin familjebildning. Även här ställs barnets rätt till en fadersgestalt 
i centrum, där informanterna endera åberopar vikten av en manlig förebild, eller 
beskriver detta som mindre viktigt. Ungefär hälften av informanterna hade valt 
en okänd donator med hänvisning till att deras familj utgjordes av en dyad, i 
vilken en inblandning av en tredje part framställdes som ett hot. Hos dessa 
ansågs dessutom avsaknaden av en man som möjlig att kompensera genom 
andra sociala relationer i parets närhet (Baetens, 2002).

Även Chabot och Ames (2004) undersöker det beslutsfattande som förekommer 
inför ett föräldraskap inom samkönade relationer. I en intervjustudie med tio 
lesbiska par i USA framträder bilden av ett händelseförlopp i vilken 
informanterna återkommande ställs inför valmöjligheter i sin familjebildning, 
och inte enbart vid valet av en donator. Här liknas beslutet om att få barn vid en 
process i vilken uppfattningen av en sig själv som förälder långsamt vävs ihop 
med sin identitet som lesbisk kvinna, och där de inledningsvis inte hade 
föreställt sig kunna utöva ett föräldraskap. Vid valet av metod för sin 
familjebildning framhäver en majoritet av informanterna även här betydelsen av 
en okänd donator, genom vilken de kan utestänga andra individer och bibehålla 
kontroll över sin familj. Dock tillkommer det biologiska arvet som en viktig del 
i detta beslutsfattande, i syfte att säkerhetsställa möjligheten till eventuellt 
syskonförsök i framtiden.

Upplevelser av bemötande
Att bilda familj som samkönat par blir enligt Touroni och Coyle (2002) således 
synonymt med att göra överväganden, något som dessutom kompliceras av att 
befinna sig i en kontext där möjligheterna endera är begränsade eller tydligt 

11



reglerade av lagar och bestämmelser (Dunne, 2000). Samtidigt som lesbiska par 
ofta vänder sig till fertilitetskliniker för att få assisterad befruktning förekommer 
det ofta en oro hos lesbiska par inför mötet med dessa instanser (Werner & 
Westerståhl, 2008). Tidigare erfarenheter av heteronormativitet inom 
sjukvården, liksom en rädsla för att bli behandlade annorlunda är återkommande 
teman i de berättelser som framträder (Mezey, 2008). Studier i USA har bland 
annat visat att upp emot en tredjedel av alla homosexuella patienter avstår från 
att vidröra sina sexuella läggning på grund av en rädsla för att bli negativt 
bemött (Buchholz, 2000). Detta antas medföra komplikationer både vad gäller 
kvantitet och kvalitet i kontakten med vårdpersonal, samt att det kan påverka 
villigheten att söka adekvat hjälp vid försämrad hälsa (McManus, Hunter & 
Renn, 2006). För de lesbiska par som önskar bli med barn via fertilitetskliniker 
uppger även mer än en tredjedel att deras partner blev exkluderad från 
föräldraskapet under behandlingen, vilket kan yttra sig som alltifrån ett direkt 
ifrågasättande till ett undvikande av kontakt från personalens sida (Wilton & 
Kaufmann, 2000). Ett bra bemötande har således stor betydelse för upplevelsen 
av sin familjebildning som positiv, och kan rendera i ett flertal hälsobefrämjande 
konsekvenser. Trots detta visar Westerståhl, Segesten och Björkelund (2002) att 
medvetenheten om lesbiska pars situation är begränsad hos svenska läkare, och 
att en majoritet inte anser att patientens sexuell läggning är något som borde 
påtalas, såtillvida det inte har en medicinsk betydelse.

I en intervjustudie av Renaud (2007) med 21 lesbiska kvinnor i USA beträffande 
erfarenheterna av att bilda familj, understryks vikten av att vara proaktiv under 
behandlingsprocessen. Här framkommer det att många informanter väljer 
instanser utifrån rekommendationer eller hörsägen om personalens sätt att 
bemöta samkönade patienter. Få individer redogör emellertid att att de själva har 
erfarit homofobi eller öppet negativa attityder med anledning av sin sexuella 
läggning, men att upplevelsen av att bli bemött annorlunda ändock är 
återkommande i kontakten med sjukvårdspersonal. Framför allt kännetecknas 
detta av bristande kunskap kring de frågor som är specifika för lesbiska kvinnor, 
samt upplevelsen av att inte båda i paret inkluderas i det gemensamma 
föräldraskapet.

Homosexuella individers upplevelser av möten med sjukvårdspersonal i en 
svensk kontext återges i Röndahl (2005). I bland annat en intervjustudie med 27 
informanter framställs bemötandet från professionella utifrån att ofta vara 
präglat av heteronormativitet. Framför allt uppges kommunikationen med 
patienter kännetecknas av antagandet om att vara heterosexuell, vilket yttrar sig 
såväl verbalt som genom kroppsspråk. I många fall renderar detta i upplevelsen 
av att sjukvårdspersonal undviker att vidröra ämnen som kretsar kring sexualitet 
och relationer till andra av samma kön. Som en konsekvens uppger informanter 
en osäkerhet inför att komma ut som homosexuell med rädsla för att tillstöta 
negativa reaktioner, vilket gör att relaterade medicinska och psykosociala frågor 
inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning.
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Även Näslund (2009) har undersökt erfarenheterna av bemötande inom svensk 
sjukvård, genom intervjuer med nio lesbiska föräldrar. I denna studie, vilken inte 
enbart omfattar assisterad befruktning, beskrivs informanternas upplevelser vara 
varierande, men att många gemensamma aspekter ändock är återkommande. 
Framför allt framställs kunskapsnivån som bristande, och att personalen ofta var 
omedveten inför att kroppsspråk och verbala utsagor kunde uppfattas negativt av 
samkönade par. Här framträder även bilden av en sjukvårdsorganisation som 
präglas av en heteronormativ syn på familjebildning, i vilken informanterna inte 
upplevde sig passa in. Vidare redogörs även de former av strategier som 
tillämpades av paren för att hantera stressfyllda möten, i vilka undfallenhet, att 
vara förutseende, samt undvikande var vanligt förekommande.

Mot bakgrund av ovan forskningsgenomgång finns det anledning att betona 
vikten av att via kvalitativa studier bidra till en fördjupad förståelse av de 
specifika villkor som präglar lesbiska pars situation inför att bilda familj. Det 
gäller både förhållningssätt och beslutsprocesser inför valet av 
reproduktionsmetod, liksom när valet faller på assisterad befruktning i svensk 
sjukvård, hur de lesbiska paren uppfattat attityder och bemötande från möten 
med sjukvårdspersonal. Aktuellt examensarbete tar således sin utgångspunkt i 
ett diskursanalytiskt perspektiv, vilket i sin tur vilar på socialkonstruktionistisk 
grund. Det innebär en i grunden kritisk inställning till realistiska 
kunskapstraditioner som framhäver objektivitet som utgångspunkt för att nå 
kunskap om världen, särskilt kunskaper om individer och sociala relationer 
(Burr, 2003). Enligt detta synsätt är kunskap ingenting som existerar på förhand 
i vår tillvaro, utan snarare något som produceras socialt i interaktionen mellan 
individer (Magnusson & Marecek, 2010). Språket är här det medel genom vilket 
människor både skapar förståelse av sig själva och av varandra, vilket blir 
centralt i detta perspektiv eftersom det inte bara ses som villkor för 
kommunikation, utan också som bärare av sociala normer liksom kulturella 
koder och konventioner (Burr, 2003). Ett diskursanalytiskt perspektiv har inte 
tidigare begagnats vid studier av lesbiska pars möte med sjukvården inför 
familjebildning. Till skillnad från tidigare forskning kan detta på ett mer 
problematiserande sätt belysa och analysera hur informanterna väljer att 
framställa sin egen förståelse av verkligheten, liksom på vilket sätt samhället 
och normativa system gör sig gällande i dessa. Genom att beskriva och motivera 
för sitt val av familjebildning, samt återge sina upplevelser av bemötande, ges en 
inblick i de normer och värderingar som paret måste förhålla sig till.

Syfte och frågeställning
Till följd av de förändringar som har trätt i kraft i svensk lagstiftning erhöll 
lesbiska par rätten att genomgå assisterad befruktning inom den offentliga 
sjukvården. Möjligheten att få barn tillsammans, liksom att utöva ett gemensamt 
föräldraskap blev således stadfäst enligt lag, och därigenom en realitet för den 
grupp vilken tidigare har varit hänvisad till andra alternativ. Här framträder 
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följaktligen en ny form av familjebildning, vilken för med sig andra typer av 
överväganden och ställningstaganden jämfört med dem som är förknippade med 
insemination i egen regi eller utomlands. Mot bakgrund av detta blir det 
övergripande syftet med aktuellt examensarbete således att studera hur lesbiska 
par resonerar kring valet av reproduktionsmetod i sin familjebildning, och vilka 
argument som anförs gällande att genomföra assisterad befruktning i Sverige i 
relation till andra alternativ.

På samma gång innebär dessa lagändringar även en omställning för den 
vårdpersonal som tillgodoser assisterad befruktning. Från att tidigare enbart ha 
behandlat heterosexuella par, vilka kännetecknas av biologisk infertilitet, utgör 
lesbiska par en ny patientgrupp, vars infertilitet istället beror på avsaknaden av 
en manlig donator. Med anledning av detta förefaller det därför intressant att 
undersöka hur dessa omständigheter kan tänkas inverka på erfarenheten av att 
vara vårdtagare inom offentlig sjukvård. Aktuellt examensarbete syftar därmed 
till att belysa föräldrarnas situation, lika mycket som de normer som gör sig 
gällande inom svensk sjukvård. Följaktligen finns det grund för att närmare 
granska hur paren förhåller sig till dessa aspekter utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv som tar hänsyn till betydelsen av olika 
samhälls- och kulturdimensioner i parens sätt att skapa sina berättelser.

Examensarbetet ämnar att besvara följande frågeställningar:

1. Hur resonerade föräldrarna i sitt beslutsfattande kring vilken form av 
behandling som skulle genomföras, samt vilka faktorer som ledde fram till 
valet av metoden assisterad befruktning inom svensk sjukvård?

2. Hur r edogör fö rä ld ra rna fö r bemötande t av s åvä l svensk 
sjukvårdsorganisation som dess personal beträffande heteronormativitet samt 
inkludering av båda som föräldrar?

Metod

Intervju

Intervjudeltagare
Inom ramen för detta examensarbete genomfördes tio intervjuer med lesbiska 
par vilka hade genomgått assisterad befruktning inom offentlig sjukvård i 
Sverige. Ett inklusionskriterium var att barnet skulle vara fött vid 
intervjutillfället, och att ytterligare en tidsperiod hade förlöpt sedan 
förlossningen. Detta för att kunna tillgodogöra information om parets sätt att 
resonera kring  erfarenheter gjorda även efter själva behandlingsprocessen. 
Intervjudeltagare har således aktivt valts ut utifrån ett på förhand specificerat 
syfte, vilket ofta används inom kvalitativ metod för att generera kunskap om ett 
visst ämnesområde (Magnusson & Marececk, 2010). Vid samtliga intervjuer 
medverkande båda föräldrarna, förutom vid ett fall där den ena partnern på 
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förhand valde att avstå från ett deltagande. Denna intervju ingår dock i det 
samlade materialet eftersom den fortfarande bedöms ge svar på examensarbetets 
frågeställningar.

Intervjudeltagare rekryterades framför allt genom det forskningsprojekt i vilket 
detta examensarbete utgör en del: En ny generation regnbågsfamiljer – 
Homosexuellas föräldraskap i en tid av rättsligt erkännande, av Karin 
Zetterqvist Nelson och Anna Malmquist, vilka undersöker samkönade pars 
erfarenheter av familjebildning mot bakgrund av möjligheten till gemensamt 
rättsligt föräldraskap. Av forskningsprojektets sammantagna population 
kontaktades de lesbiska par vilka hade genomfört assisterad befruktning inom 
svensk sjukvård. Dessa mottog information om detta examensarbete brevledes 
för att ta ställning om en eventuell medverkan. De individer som därefter 
uppvisade ett intresse ombads i sin tur att vidarebefordra informationen till 
andra personer i deras bekantskapskrets med samma erfarenheter av assisterad 
befruktning. Detta tillvägagångssätt går ofta under benämningen 
snöbollsmetoden, och tillämpas framför allt vid studier av mindre grupper, eller 
där fokus är av mer privat karaktär (Magnusson & Marececk, 2010). 
Informanter kontaktades emellertid även via Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), samt annonser på 
Regnbågsfamiljer och Familjeliv7, och där rekryterade intervjupersoner ombads 
att vidarebefordra information om projektet till ytterligare individer i sin närhet.

Det totala antalet intervjupersoner uppgick till 19 stycken. Medelåldern för 
deltagarna var 33,6 år, med en åldersspridning från 26 till 45 år. Av dessa hade 
ungefär tre fjärdedelar en utbildning motsvarande högskole- eller 
universitetsnivå, och resterande en gymnasial skolgång. En majoritet av 
informanterna var sysselsatta inom vård och omsorg, liksom i utbildnings- och 
forskningssammanhang. En mindre andel var yrkesverksamma inom tjänste- 
eller produktionssektorn, eller var arbetssökande vid tillfället för intervjun. 
Rekrytering skedde över hela landet, vilket renderade i en jämn geografisk 
fördelning mellan södra, mellersta och norra Sverige, dock inte alla 
universitetssjukhus. Samtliga informanter hade blivit föräldrar mellan år 2006 
till och med januari år 2011. I enbart ett av fallen förelåg barn från en tidigare 
familjekonstellation, som hade blivit till genom insemination i hemmet 
tillsammans med ett manligt par.

Insamlingsmetod
I hälften av fallen utfördes intervjuerna hemma hos informanterna, medan 
resterande möjliggjordes på ett bibliotek eller ett kafé. Innan en intervju 
påbörjades besvarades alla de eventuella frågor som kunde föreligga, samt att 
information om anonymitet och frivillighet delgavs. Individerna fick då även 
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vetskap om rätten att avbryta intervjun utan att behöva avkrävas någon 
förklaring. Dessutom utdelades ett informerat samtycke (se appendix A) om att 
intervjudeltagarna hade blivit underrättade kring omständigheterna för en 
medverkan, samt ett informationsblad med kontaktuppgifter till samtliga 
involverade i examensarbetet (se appendix B). Intervjuerna utgör sammanlagt 
875 minuter material, och tog vardera mellan 72 och 108 minuter att genomföra. 
Dessa spelades in digitalt med hjälp av en diktafon. Informanterna blev därefter 
avtackade för sin medverkan, och meddelade när examensarbetet skulle 
färdigställas. Möjligheten att senare få ta del av resultatet genom ett hemskickat 
exemplar av den skriftliga uppsatsen delgavs, varpå samtliga par visade ett 
intresse för detta. Dessutom underrättades intervjudeltagarna om att eventuellt 
bli kontaktade fram till och med examensarbetets slutförande, i de fall då 
kompletterande information skulle kunna behöva inhämtas.

Intervjuguide
Inom ramen för detta examensarbetes datainsamling har en semistrukturerad 
intervjuform tillämpats. Enligt Willig (2008) är detta den mest använda metoden 
för att bedriva kvalitativ forskning inom psykologi, framför allt till följd av att 
materialet därigenom kan begagnas inom en rad olika teoretiska ansatser. 
Utgångspunkten är att en semistrukturerad intervju ger forskaren möjlighet att 
hålla samtalet inom ett visst intresseområde, men att informanten fortfarande har 
frihet att utveckla sina svar. Således är denna form av intervju mindre direktiv, 
dock utan att hamna för långt utanför relevanta frågeställningar. Till sin hjälp 
kan forskaren välja att använda sig av en intervjuguide, vilken håller samtalet 
med informanten innanför ramarna för vad som ämnas att  besvaras (Willig, 
2008). Eftersom en utgångspunkt för detta examensarbete har varit att ta del av 
intervjupersonernas egna resonemang om sina erfarenheter av assisterad 
befruktning, har en sådan följaktligen utnyttjats (se appendix C). Därmed har ett 
antal nyckelområden täckts in vid alla intervjutillfällen, men att samtalen i 
övrigt har kännetecknats av möjligheter för informanterna att vidareutveckla 
sina svar. Strukturen har varit kronologisk, det vill säga att intervjuguiden har 
följt samma ordning som behandlingsprocessen vid assisterad befruktning 
brukar se ut. Detta innebar emellertid inte att intervjuerna nödvändigtvis alltid 
följde denna struktur, men att det gav upphov till en översikt kring de 
nyckelområden som skulle omfattas. För att dessutom i största mån försäkra sig 
om att resultatet från intervjuerna skulle vidröra det examensarbetet har för 
avsikt att besvara, tillämpades även ett antal centrala begrepp och på förhand 
formulerade frågeställningar (Magnusson & Marececk, 2010). Eftersom fokus 
har legat på valet av reproduktionsmetod samt mötet med sjukvårdspersonal, har 
dessa områden därmed blivit mest framträdande i informanternas berättelser. 
Frågor som exempelvis rör parens inledande tankar om att bilda familj har 
därmed fått mindre utrymme, såväl i genomförandet av intervjuerna som i 
resultatgenomgången nedan.
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Bearbetning och analys av data

Transkription
Alla tio intervjuer har transkriberats i sin helhet, vilket även inkluderar de frågor 
och förtydliganden som har ställts av intervjuaren. Detta med anledning av att en 
intervju alltid bör ses som en aktiv och konstruerande process i vilken även 
intervjuaren är delaktig och påverkar innehållet (Potter, 2006). För att underlätta 
transkriberingsarbetet användes datorprogrammet Express Scribe v 5.108, med 
vilket hastigheten på inspelat material kan sänkas för att lättare uppfatta verbala 
yttranden. Därefter nedtecknades enbart intervjudeltagarnas tal, såtillvida inte 
ickeverbala uttryck såsom skratt och suckar var särskilt tydliga. I dessa fall har 
detta skrivits ner i den löpande texten, respektive inom (parentes) om 
deltagarens partner eller intervjuaren instämmer eller uttrycker något kortfattat. 
Beträffande längre pauser har dessa markerats med tre punkter, medan kortare 
uppehåll och meningsbyten har antecknats med ett kommatecken. Vidare har 
transkribering genomförts i skriftspråk, det vill säga att dialektala eller 
sammansatta ord har nedtecknats i enlighet med hur de skrivs. Exempelvis har 
”landstingena” omskrivits till landsting, och ”sånahärna” till sådana här. Totalt 
omfattar transkriptionen 187 sidor. Samtliga excerpt som återges i detta 
examensarbete återfinns i det samlade materialet genom hänvisning till aktuell 
sida samt det fingerade namnet på intervjudeltagaren/intervjudeltagarna.

Diskursanalys och diskurspsykologi
Enligt diskursanalytisk metod består språket inte enbart av en uppsättning 
grammatiska regler som används för att kommunicera ett budskap till andra. 
Språket utgör här en aktiv handling vilken åstadkommer något i sociala 
sammanhang (Potter, 1996). Genom att behärska denna förmåga kan människan 
göra sin verklighet begriplig, skapa och omskapa sin identitet, liksom redogöra 
för sina motiv och handlingar (Magnusson, 2006). I ett samspel med andra 
individer, en diskursiv praktik, konstrueras därmed vår förståelse för omvärlden, 
samtidigt som vi även påverkas av den kontext vi befinner oss i. Människan är 
således både en aktör som uträttar något med sitt språk, på samma gång som vi 
även är dess produkt (Magnusson & Marecek, 2010).

I detta sammanhang har framför allt diskurspsykologin kommit att fokusera på 
hur språk används för att hantera och åstadkomma något i sociala sammanhang 
(Willig, 2008). Här ligger fokus på att studera hur en diskursiv praktik tillämpas 
av en individ för att uppnå egna syften, och hur en ståndpunkt kan bevakas eller 
förstärkas retoriskt (Magnusson & Marecek, 2010). Framför allt är det av 
intresse att förstå på vilket sätt ett resonemang byggs upp som trovärdigt i 
interaktionen med andra. Magnusson (2006) beskriver hur diskursiva tekniker 
blir en viktig del av detta, genom vilka en individ kan försvara ett resonemang 
eller berättelse. Gemensamt för dessa är att de förekommer när det existerar ett 
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behov av att tillvarata ett intresse i ett socialt samspel. Med hänvisning till 
externa och ”faktiska” förhållanden framstår individens beskrivning av något 
som sann, och mindre en del av ens egen subjektiva uppfattning.

Magnusson (2006) redogör för de vanligaste formerna av diskursiva tekniker 
med hänvisning till Edwards och Potter (1992). Här återfinns 
kategoriberättande, i vilket tillhörigheten med en viss grupp framhäver ett 
kunskaps- eller färdighetsövertag som stärker trovärdigheten i en berättelse, 
exempelvis några informanters hänvisning till sin profession som socionom. En 
annan form är att tillämpa en livlig beskrivning, vars många och målande 
detaljer ger intrycket av att individen har varit närvarande när något hände. En 
trovärdig narrativ sekvens framställer en berättelse som sanningsenlig genom att 
en viss händelse i den krävs för att historien ska gå ihop. Argumentretorik 
framställer en åsikt genom att hänföra en vanlig förekommande argumentation. 
Vidare innebär systematisk vaghet att ett flertal otydliga beskrivningar används 
för att göra berättelsen svårare att genomskåda, medan empiristiskt redogörande 
ökar trovärdigheten då särskilda källor åberopas i syfte att framställa en 
redogörelse som objektiv. Extremfallsformuleringar renderar i en maximering av 
ett fenomen för att rättfärdiga det sagda, till exempel att ”alla” upplever något 
”hela tiden” (Edwards, 2000). Kontraster å sin sida blir användbara genom att 
belysa diametrala motsatser till ett givet fenomen. Samstämmighet och 
bekräftelse kan samtidigt tillämpas för att hävda att många andra kan bekräfta en 
utsaga, vilket lätt kan övergå till normativitet och anförandet av en rådande 
norm. Samtidigt återfinns även subjekspositioner, vilka kan beskrivas som de 
positioner en individ önskar uppnå eller undvika i ett socialt samspel 
(Magnusson, 2006).

Ett annat sätt att beskriva en diskursiv praktik är att begagna sig av begreppet 
tolkningsrepertoar. Till skillnad från hur socialpsykologer tidigare har försökt att 
förklara hur individen uppfattar fenomen i sin omgivning utifrån attityder, 
övertygelser och tillskrivningar, utgår tolkningsrepertoarer istället från 
människans sätt att språkligt konstruera sin syn på verkligheten. Potter och 
Wetherell (1987) definierar detta som de återkommande mönster vilka uppträder 
i sättet en person talar om olika fenomen eller händelseförlopp. En repertoar 
handlar följaktligen om de termer, ord, uttryck och liknelser som används av en 
individ när den framställer sin berättelse, och är resultatet av de diskursiva 
tekniker som har delgivits ovan. I följande examensarbete tillämpas begreppet 
tolkningsrepertoar för att beskriva det sätt på vilket informanterna konstruerar 
sin berättelse som trovärdig under intervjuerna (Magnusson, 2006). I det 
sammanhang där de aktuella intervjuerna har genomförts blir 
tolkningsrepertoarer och subjektspositioner viktiga i förståelsen för de 
resonemang som framträder. Här blir utgångspunkten inte primärt vad som 
återges i informanternas berättelser, utan snarare på vilket sätt ståndpunkter 
byggs upp och positioner bevakas. Användningen av diskurspsykologisk metod 
blir därmed ett sätt att analysera det insamlade materialet utifrån vad olika 
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diskurser gör i samtalet, snarare än vilka åsikter och värderingar som gömmer 
sig bakom människans kognitiva processer (Potter, 2005). Detta har dessutom 
visar sig vara ett användbart verktyg i förståelsen för vad en interaktion 
åstadkommer i en sjukhuskontext (Potter & Hepburn, 2005a). Således anses 
metoden svara väl mot de frågeställningar som detta examensarbete ämnar att 
besvara, då fokus riktas mot hur informanterna resonerar kring valet av 
reproduktionsmetod och mötet med professionella, och där tolkningsrepertoarer 
förmodas ingå i ett försök att skapa sig en förståelse för sina upplevelser.

Analytiskt tillvägagångssätt
För att kunna åstadkomma en bearbetning av ett insamlat material fordras det 
ofta inom kvalitativ metod någon form av systematisering. Enligt Potter (2006) 
utförs detta inte i syfte att generera något resultat per se, utan enbart för att 
underlätta ett senare analysarbete. Vanligen innefattar processen någon form av 
kategorisering, genom vilken forskaren aktivt väljer ut data i enlighet med de 
frågeställningar man har för avsikt att besvara. Vid ett initialt skede inkluderas 
dock allt material som kan tänkas vara relevant för studien, vilket även bör 
omfatta sådant som mindre explicit tycks svara mot dess syfte (Willig, 2008). I 
utförandet av detta examensarbete gjordes följaktligen en genomläsning av hela 
det transkriberade materialet innan en systematisering påbörjades. Under denna 
period summerades dessutom innehållet på varje enskild sida i syfte att kunna 
åstadkomma en bättre översikt. Respektive intervju sammanfattades därefter i 
sin helhet, vilket renderade i tio separata sammandrag på en sida vardera.

Denna inledande systematisering möjliggjorde att det insamlade materialet 
sedan kunde tolkas och analyseras utifrån examensarbetets fokus. Ett sätt att 
främja en sådan process åstadkoms genom att forskaren kontinuerligt nedtecknar 
de idéer som uppkommer vid genomläsningen av en intervju. Enligt Auerbach 
och Silverstein (2003) kan idéerna därefter jämföras med dem från andra 
intervjuer, för att därigenom underlätta identifieringen av aspekter som tycks 
vara återkommande hos flera informanter. Dessa utgör sedan byggstenarna för 
ett tema, vilket på ett tydligt sätt synliggör de idéer som upprepar sig genom alla 
intervjuer, samt kan tillämpas i en senare analys. Denna process medför 
emellertid en risk för att många andra delar av materialet inte inkluderas i 
bearbetningen, varför en fullständig analys inte alltid är möjlig. Potter och 
Wetherell (2006) påpekar dock att detta inte hindrar att samma material kan 
utnyttjas vid flera tillfällen för att finna ytterligare infallsvinklar.

Etiska överväganden
Detta examensarbete har genomförts som en del av forskningsprojektet En ny 
generation regnbågsfamiljer – Homosexuellas föräldraskap i en tid av rättsligt 
erkännande, vilket har tagit hänsyn till ett antal etiska överväganden. Dock 
bedöms varken aktuell studie eller forskningsprojektet i sin helhet omfattas av 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 
Detta med anledning av att informanterna själva har anmält intresse att 

19



medverka, samt att informerat samtycke har inhämtats från alla 
intervjudeltagare. Därigenom genomsyras detta examensarbete av frivillighet, 
och alla informanter har underrättats om möjligheten att fram till och med 
examensarbetets slutförande kunna avbryta sitt deltagande utan att avkrävas 
någon förklaring. Vidare har alla informanter meddelats om detaljerna kring 
hanteringen av personuppgifter och insamlat material: att aktuella inspelningar 
kommer att raderas, samt att transkriberingar kodas på ett sådant sätt att 
anonymitet bibehålls. För att tillgodose detta har åtgärder vidtagits för att inga 
enskilda individer ska kunna gå att identifiera utifrån insamlat material. Detta 
innebär att all transkribering genomfördes på ett sådant sätt att detaljerad 
information om såväl intervjupersoner som geografiska platser har utelämnats. 
Därmed har namnen på de personer som är aktuella i intervjuerna bytts ut mot 
fingerade diton, vilket även gäller för exempelvis sjukvårdspersonalen inom de 
instanser informanterna har varit i kontakt med. På samma sätt har namn på 
städer, orter samt sjukhus tagits bort, om inte befolkningsmängden överstiger det 
antal då det inte bedöms vara möjligt att identifiera enskilda individer.

Resultatsammanställning

Introduktion
Följande resultatgenomgång är uppdelat i enlighet med de två frågeställningar 
som utgör grunden för detta examensarbete. Inledningsvis redogörs parens 
beslutsfattandeprocess kring valet av reproduktionsmetod och de resonemang 
som fördes gällande att utföra assisterad befruktning inom svensk sjukvård. 
Därefter presenteras de resonemang som framkommer kring erfarenheter gjorda 
i möten med professionella under behandlingsprocessen. Till följd av den 
systematisering och analysprocess som har skett i sammanställningen av 
insamlat material går det emellertid inte att helt förvissa sig om att andra 
relevanta teman kan ha utelämnats. Följande resultatgenomgång fångar dock de 
mest framträdande och återkommande aspekter som lyftes under 
intervjutillfällena, och återger därmed de mest centrala tolkningsrepertoarer som 
anfördes. Intervjuerna fångar samtidigt en mångfacetterad bild av dessa samt 
angränsande områden, och visar därmed på vitt skilda sätt att återge de 
upplevelser och tankar som finns kring att bilda familj i Sverige. Det går således 
att se varje enskild berättelse som unik, och att paren väljer att betona händelser 
och resonemang olika beroende på hur just deras erfarenheter har sett ut.  Trots 
denna variation i intervjumaterialet och risk för informationsbortfall har det 
dock varit möjligt att urskilja ett par gemensamma faktorer i informanternas  
framställning av sina upplevelser, vilket visar sig i resultatet nedan.

Att bilda familj i Sverige
Beträffande synen på sin egen familjebildning har fokus för detta examensarbete 
legat på de resonemang som informanterna tillämpar sig av för att framhäva och 
förstärka de beslut som har tagits. Utgångspunkten har härmed varit att lyfta 
fram de argument som är återkommande i parens berättelser, och genom vilka 

20



assisterad befruktning i svensk sjukvård ges företräde. I analysen av 
intervjumaterialet synliggörs i synnerhet tolkningsrepertoarer vilka tillämpas av 
informanterna i sin framställning av deras beslut som trovärdiga. Här blir det 
tydligt att många par väljer att anföra olika argument som hämtar legitimitet och 
stöd från externa omständigheter, och kännetecknas av ett samhällsperspektiv. 
Detta handlar framför allt om föreställningen om offentlig sjukvård och 
myndighetsutövning som ”tryggt och svenskt”; att inneha lagstiftningen på sin 
sida, förekomsten av upparbetade rutiner, samt tillgången till subventionerad 
behandling. Samtidigt innehåller detta perspektiv även resonemang som bottnar 
i en tacksamhet mot det svenska samhället och möjligheten att få tillgång till 
assisterad befruktning. Detta blir särskilt tydligt när paren beskriver 
lagändringen som en symbol för homosexuellas lika värde, eller belyser 
kontrasten till förhållanden i andra länder.

Samma tolkningsrepertoarer framträder dock även hos vissa informanter i 
samtal beträffande synen på sin egen familjebildning. I detta sammanhang blir 
de externa omständigheterna snarare betydelsefulla utifrån vilka konsekvenser 
de får för det gemensamma föräldraskapet och familjens inbördes relationer, och 
kan således sägas karakterisera ett familjeperspektiv. Beslutet att genomföra 
assisterad befruktning i Sverige blir följaktligen en möjlighet för paret att skapa 
”en fullvärdig familj”, att inte behöva blanda in en tredje part i sitt föräldraskap, 
samt att passa in i rådande samhällsnorm. Vidare innefattar detta perspektiv 
dessutom synen på barnets genetiska ursprung, i vilket samtliga par betonar 
vikten av en juridisk rättighet att ta reda på donatorns identitet. Även här anförs 
externa omständigheter som argument för att framhäva sitt beslut som 
trovärdigt. Genom att återkommande hänvisa till svensk lagstiftning går det 
genetiska ursprunget således inte att bestrida, utan framställs snarare som en 
möjlighet för barnet.

Samhällsperspektiv
Inom ramen för sin familjebildning återfinns hos samtliga par en beslutsprocess 
i vilken man tar ställning för ett genomförande av assisterad befruktning i 
Sverige. En vanligt förekommande form av tolkningsrepertoar i detta 
sammanhang grundar sig på ett samhällsperspektiv, utifrån vilket paren anför 
olika faktorer på en extern samhällsnivå som förklaring till varför man har valt 
att vända sig till svensk sjukvård. Dessa beskrivs på många olika sätt i 
intervjuerna, men kännetecknas oftast av noggranna överväganden kring för- 
och nackdelar mellan de alternativ som står till buds. I detta avsnitt ges exempel 
på de argument som informanterna tillämpar för att ge legitimitet åt sitt beslut, 
och som används för att avfärda andra former av familjebildningar.

Att ha lagen på sin sida
I intervjuerna framhäver samtliga par att den juridiska trygghet som uppkommer 
av rådande lagstiftning utgör det viktigaste skälet till att genomföra assisterad 
befruktning i Sverige. Framför allt hänvisar man till att lagen ger båda individer 
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samma möjligheter att utöva ett gemensamt föräldraskap, samt att även 
behandlingsprocessen per se innefattas av rättsliga bestämmelser.

Excerpt 1
”Så att jag tror ju att den var nog ganska tydlig, att vi kände att vi ville göra barn 
i Sverige för att, ha den tryggheten juridiskt (mmm). Att inte den som var gravid 
kan säga att nu vill inte jag ha barn med dig längre, och att den andra står utan 
rättigheter då (mmm).” Jenny, s. 3

I excerptet ovan synliggörs vikten av att båda individer står under samma 
lagstiftade rätt att vara föräldrar, en faktor som betonas i uttalandet ”den var 
ganska tydlig”. Här lyfts vetskapen om att omfattas av svensk lagstiftning som 
något centralt, ”ha den tryggheten juridiskt”, vilket kan ses som ett uttryck för 
viljan att förankra sin familjebildning i samhället. Samtidigt blir detta viktigt 
även i regleringen av inbördes skyldigheter som föräldrar och partners, ”att inte 
den som var gravid kan säga att nu vill inte jag ha barn med dig längre” och 
därmed utestänga någon från det gemensamma föräldraskapet. Resonemanget 
bygger därmed upp betydelsen av en lagstiftning som garant för familjens 
trygghet, och att andra sätt att få barn än via svensk sjukvård ter sig mindre 
önskvärda.

Excerpt 2
Beata: ”Vi förändras så mycket och...ja men vi hängde på låset i alla fall för att, 
 vi ville ju gärna, och det var ju jag också som tyckte det, att det var bra 
 att...eftersom jag har erfarenhet av att vara  full förälder utan några som 
 helst rättigheter, jag får inte, jag fick inte ens hämta ut
Josefina: Skolfoton.” Josefina och Beata, s.4

Liknande argument anförs även av vissa par genom att retoriskt belysa 
motsatsen till att omfattas av dessa juridiska rättigheter. Framför allt framträder 
bilden av andra former för en familjebildning som ”otrygg” och ”komplicerad”. 
I ovanstående excerpt blir detta påtagligt genom att paret återger tidigare 
erfarenheter av en fyrklöverskonstellation, och där enbart den kvinna som hade 
burit barnet erkändes som vårdnadshavare. Uttalandet ”eftersom jag har 
erfarenhet av att vara full förälder utan några som helst rättigheter” tydliggör 
hur denna upplevelse har påverkat synen på ett föräldraskap. Här beskrivs en 
förändringsprocess där innebörden av en juridisk reglering har blivit allt 
viktigare. Emedan rollen som ”full förälder” inte är avhängig en lagstiftning, 
blir detta ändock viktigt för att åtnjuta vissa grundläggande befogenheter. 
Inlägget”jag får inte, jag fick inte ens hämta ut” barnets skolfoton, fångar den 
utsatthet som uppkom av att inte besitta ett juridiskt föräldraskap. Utifrån detta 
perspektiv ter sig beslutet att välja assisterad befruktning i Sverige som rimligt, 
och förstärker betydelsen av att ha ett föräldraskap förborgat externt i samhället.
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Att slippa adoptera
I de sammanhang där tolkningsrepertoarer rörande svensk lagstiftning uppträder, 
förekommer även resonemang kring möjligheten att genomföra assisterad 
befruktning i Danmark. Denna form av familjebildning ses av de flesta par som 
ett rimligare alternativ än heminsemination eller fyrklöverskonstellation, och 
uppkommer i samtliga intervjuer. Danmark får här i många fall representera 
motpolen till offentlig sjukvård i Sverige, och beskrivs ofta vara ”privat” 
och”serviceinriktad”. Framför allt antas sjukvårdspersonalen ha större 
erfarenhet av samkönade patienter, vilket förväntas innebära ett bättre 
bemötande. Samtidigt präglas dessa diskussioner också av överväganden 
beträffande de rättsliga bestämmelser som omger en assisterad befruktning 
utomlands, och där många par via bekanta eller ryktesvägen har hört talas om 
den närståendeadoption som krävs för att båda ska kunna utöva ett gemensamt 
föräldraskap.

Excerpt 3
”Ja, det verkar ju, när man har det valet så verkar Danmark så väldigt väldigt 
läskigt. Om jag skulle bära barnet och någonting hände mig och du inte hunnit 
adoptera, nä men gud skitläskigt tyckte jag.” Bodil, s. 3

De juridiska förhållandena i de två länderna ställs ofta i relation till varandra, 
och återges här som en rädsla för vad som skulle kunna hända familjen om den 
som har burit barnet förolyckas. Valet att genomföra assisterad befruktning i 
Danmark beskrivs i detta sammanhang som ”väldigt väldigt läskigt”, och står i 
skarp kontrast till den trygghet svensk lagstiftning innebär. I resonemanget 
framkommer i synnerhet en farhåga inför den tidsperiod som löper mellan 
barnets födsel och att en adoption har gått igenom, under vilken ”någonting 
hände mig”, den kvinna som automatiskt räknas som förälder. Det går då att 
anta att barnet skulle sakna en vårdnadshavare i juridisk mening, eftersom ”du 
inte hunnit adoptera”. Detta förstärks i sin tur genom uttalandet ”nä men gud 
skitläskigt tyckte jag”, och pekar på att detta alternativ inte var att föredra. 
Beslutet att vända sig till svensk sjukvård försvaras därmed retoriskt genom att 
belysa kontrasten med den osäkerhet som en behandling i Danmark innebär, 
vilket medför att andra reproduktionsmetoder kunde avfärdas med tryggheten 
som grund.

Excerpt 4
”Ja vi läste på, och sen ehhh, fick vi en del av Marianas syster som också är ehhh 
gift med en annan kvinna, och har barn, men har gått via Storken i Danmark. Och 
alternativen var ju Danmark eller här, men då tyckte vi att det var ganska skönt 
att slippa adoptionsprocessen och sådär...ehhh, som man gör om man är här, så 
då...då tyckte vi att det verkade smidigast.” Sophie, s.1

I excerptet ovan berättar informanten om hur paret införskaffade kunskap om 
olika tillvägagångssätt att bli föräldrar på, och att ett syskon utgjorde en viktiga 
källa i sammanhanget. Denna syster ”som också är ehhh gift med en annan 

23



kvinna, och har barn, men har gått via Storken i Danmark” utgör här motsatsen 
till ett genomförande i Sverige, vilken kan antas ha fungerat som en referensram 
i parets eget beslutsfattande,”alternativen var ju Danmark eller här”. Med detta 
som utgångspunkt framställs valet att vända sig till svensk sjukvård som 
förståeligt då ”det var ganska skönt att slippa adoptionsprocessen och sådär”. 
Genom att härigenom hänvisa till systerns familjebildning, samt att  konstruera 
en retorisk kontrast i jämförelsen med Danmark, skapas legitimitet bakom parets 
beslut. Att ”slippa” den adoptionsprocess ett syskon har erfarenhet av, 
framställs som något eftersträvansvärt, vilket paret således kan undvika genom 
att vända sig till Sverige.

Tacksamhet
I samband med att flera par berättar om tryggheten som svensk lagstiftning 
innebär, återfinns även en tolkningsrepertoar som handlar om ”tacksamhet” 
inför den möjlighet man har blivit tilldelade juridiskt. Här uttrycker några 
informanter att den lagändring som trädde i kraft också kan ses som ”en 
symbol” för homosexuellas lika värde i samhället, och att det utifrån detta 
perspektiv blir viktigt att genomföra assisterad befruktning inom svensk 
sjukvård.

Excerpt 5
”Sen var det väl lite stort också, i och med att lagen kom då också, att liksom vara 
lite sådär nu äntligen när vi har den möjligheten, att man vill göra det här i 
Sverige.” Kristina, s. 4

I excerptet ovan beskrivs upplevelsen av den ändrade lagstiftningen som något 
storartat, ”sen var det väl lite stort också, i och med att lagen kom då också”, 
vilket kan ses som uttryck för att den nyvunna rättigheten var både betydelsefull 
och önskvärd. Detta utgör även den grund på vilken man retoriskt bygger upp ett 
resonemang kring skälet att vända sig till svensk sjukvård, ”nu äntligen när vi 
har den möjligheten, att man vill gör det här i Sverige”. Härigenom framställs 
frågan om parets familjebildning utifrån en generell dimension, något som rör 
mer än enbart deras eget föräldraskap. Uttrycket”nu äntligen” återspeglar 
samtidigt den längtan som många samkönade par hade haft på en lagändring, 
och vilken kan antas ha gjort valet mer självklart för paret i sina överväganden. I 
resonemanget framställs följaktligen bilden av en önskan som har blivit 
uppfylld, och att det föreligger en form av förpliktelse hos paret att utnyttja den 
möjlighet man har tilldelats.

Excerpt 6
”Och den andra sidan av myntet är ju nån slags, det här låter lite (hehehe), man 
lever i nån slags tacksamhet för att vi lever i ett land där den här möjligheten 
faktiskt finns.” Zahar, s.6

På liknande vis framför andra par att Sverige är ett av få länder där lesbiska 
kvinnor har möjlighet att genomföra assisterad befruktning, vilket illustrerar 
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ytterligare en aspekt av denna  tolkningsrepertoar. Även här blir ”tacksamhet” 
en viktig del i ett beslutsfattande, vilket synliggörs i uttalandet ”man lever i nån 
slags tacksamhet för att vi lever i ett land där den här möjligheten faktiskt 
finns”, och tydliggör en uppskattning inför de rättigheter man har blivit 
tilldelade juridiskt. Ordet ”faktiskt” kan i detta sammanhang tolkas som ett 
uttryck för att Sverige är ett undantag, ett land som sticker ut från mängden vad 
gäller sin lagstiftning på området. Situationen här kan följaktligen tolkas som 
exceptionell där ”tacksamhet” blir ett uttryck för att man värdesätter denna 
möjlighet. Samtidigt går det även att urskilja en tvekan inför att uttala detta 
explicit, något som framkommer i repliken ”det här låter lite”. Detta skulle 
kunna ses som ett retoriskt sätt att på förhand försvara ett uttalande, i syfte att 
inte bli tillskriven en negativ egenskap. Även om paret upplever ”tacksamhet” 
inför svensk lagstiftning, framträder här bilden av något som inte ska behöva 
uttryckas, och att rätten till sin familjebildning bör ses som en självklarhet.

Tryggt och svenskt
Parens resonemang kring olika behandlingsalternativ sätts i relation till  deras 
erfarenheter av att vara vårdtagare. Här framträder en tolkningsrepertoar som 
handlar om upplevelsen av den offentliga sjukvården. Detta är något som ofta är 
återkommande under intervjuerna, och som inte alltid framställs som odelat 
positiv. I valet mellan att utföra en behandling i Sverige eller utomlands 
tillskrivs dock det egna landets sjukvård många gånger egenskaper som 
”tryggt”, ”säkert” och ”svenskt”, vilket kan ses som ett uttryck för offentliga 
instanser som välorganiserade och bekanta för informanterna. Dessa aspekter 
anförs ofta som en av anledningarna till att man valde att utföra assisterad 
befruktning inom svensk sjukvård.

Excerpt 7
”Jag kände mig väldigt trygg hela tiden. Det känns liksom så svenskt och tryggt, 
särskilt efter att ha varit i Danmark så där. Det känns som att då vet vi att det är 
helt lagligt och det är ingen som frågar hehe sådana där ja...det är lite stelbent 
och det tar lite tid och det är lång kö och det är byråkratiskt och sådär. Men det 
är svenskt och det är tryggt.” Rebecca, s.15

I ovanstående excerpt återges upplevelsen av trygghet under hela 
behandlingsprocessen, vilket retoriskt ställs i skarp motsättning till 
erfarenheterna av Danmark. Uttalandet ”Det känns liksom så svenskt och tryggt” 
anspelar på en föreställning om det egna landets sjukvård som bekant och 
pålitlig, i jämförelse med hur det uppfattades att vara utomlands. ”Svenskt” och 
”tryggt” bygger härigenom upp ett resonemang som hänvisar till en 
samstämmighet och bekräftelse i hur Sverige anses vara. Detta förstärks 
ytterligare genom inlägget”det är helt lagligt och det är ingen som frågar”, 
vilket kan tolkas som en beskrivning av mötet med sjukvården som naturlig och 
okonstlad. Samtidigt får denna aspekt, det som är ”svenskt”, inte stå helt 
oemotsagd, då den även framställs som ”stelbent” och att ”det är lång kö och 
det är byråkratiskt och sådär”. Dessa aspekter undermineras däremot ganska 
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omgående i påföljande replik ”Men det är svenskt och det är tryggt”, och antas 
spegla en acceptans av de negativa sidor som svensk sjukvård också innebar.

Excerpt 8
”Alltså bara en sån grej att när vi åkte till Danmark var det ju extra mycket man 
behövde ha kollat upp, allting själv. Och så är det ju, det är ju det valet man gör, 
men det blir ändå en otrolig stress och jag är övertygad om att anledningen till att 
det inte blev någonting där var på grund stressen. Liksom hur man ska åka, när 
man ska åka. Det slapp man ju i Sverige. Dom sade ju verkligen till oss att den 
dagen gör ni det här med liksom sprutor och nässprayer, och den här dagen åker 
ni hit och då ska ni bo på vårdhotellet här och. Ja men liksom.” Therese, s.9

Samma tolkningsrepertoar lyfts även av andra par genom att hänvisa till 
upparbetade rutiner och en välfungerande organisation. Ofta skildras detta 
genom användandet av livliga beskrivningar kring upplevelserna av att ha varit 
vårdtagare i både Danmark och Sverige, vilket kan ses som ett sätt att förstärka 
trovärdigheten i ett resonemang. I berättelsen ovan framställs de många resorna 
till kliniken i Danmark som att man utsattes för ”en otrolig stress”. Informanten 
förklarar att man var tvungna att hålla koll på många detaljer själva, ”hur man 
ska åka, när man ska åka”, vilket påtalas som en förklaring till varför man inte 
lyckades med en graviditet. Detta ställs sedan i relation med förhållandet inom 
svensk sjukvård, en retorisk kontrast som blir påtaglig genom uttalandet ”Det 
slapp man ju i Sverige”, och som antas betyda att denna stress inte längre fanns 
eller var avsevärd reducerad. Yttrandet ”Dom sade ju verkligen till oss” 
återspeglar hur omständigheterna istället var i Sverige, där ansvaret för 
behandlingen kunde överläggas på någon annan. Att slippa den stress som 
resorna utomlands medförde blir därmed ett viktigt argument i parets 
överväganden, samtidigt som man tillskriver den svenska sjukvården egenskaper 
som karakteriseras av trygghet och rutinarbete.

Ekonomiska överväganden
En annan tolkningsrepertoar som framträder grundar sig i ett ekonomiskt 
perspektiv på parets  familjebildning. I nästan samtliga intervjuer framställs 
alternativet att vända sig utomlands som dyrare än vad det kostar att genomföra 
assisterad befruktning inom svensk sjukvård, vilket anförs som ett skäl till att 
föredra Sverige framför Danmark. I de flesta fall utgör dock inte detta den 
huvudsakliga orsaken till parets beslut, men vävs samtidigt in i andra 
tolkningsrepertoarer som kretsar kring externa omständigheter och får Sverige 
att framstå som det bästa alternativet.

Excerpt 9
”Ja för att slippa adoptionsprocessen och sen var det ju...mycket enklare och 
ekonomiskt, också en aspekt, slippa behöva betala massor i Danmark (mmm). Så 
det var ja, ja det var det.” Sophie, s.1
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Här synliggörs det hur ekonomi, om än en underordnad aspekt i parets 
beslutsfattande, samtidigt blev en viktig del i övervägandet kring huruvida man 
skulle vända sig till svensk sjukvård, vilket framträder i uttalandet ”och 
ekonomiskt, också en aspekt”. Här ställs de ekonomiska förutsättningarna länder 
emellan i relation till varandra, och det framkommer att valet av Sverige 
handlade om att ”slippa behöva betala massor i Danmark”. Det går således att 
förmoda att det ur en ekonomisk synvinkel var rimligt att föredra svensk 
sjukvård framför att åka utomlands, men att det retoriskt inte lyfts som den 
enskilt viktigaste faktorn, utan vävs in i ett större resonemang. Liknande 
tolkningsrepertoar byggs samtidigt upp av andra par genom att framställa sig 
själv i rollen som skattebetalare, och att man därmed besitter rätten till att få en 
behandling finansierad.

Excerpt 10
”Och vi har pratat om Danmark också, men vi var nog, vi hade inte så god 
ekonomi och tyckte att Sverige var bra på så sätt att det inte kostar så mycket. 
Och sen också att man känner att vi, ja men vi kommer att delta, bidra till ehhh, 
betala skatt, då vill vi också få glädje av dom rättigheterna vi har.” Jenny, s.3

Även i detta fall tydliggörs det hur ekonomi inverkade på parets överväganden 
kring reproduktionsmetod, ”Sverige var bra på så sätt att det inte kostar så 
mycket”. Detta argument byggs upp genom att belysa hur paret saknade det 
finansiella underlaget för att göra på ett annat sätt, ”vi hade inte så god 
ekonomi”, vilket kan tolkas som att man de facto saknade reella valmöjligheter. 
Informanten väljer dock att använda ett retoriskt kategoriberättande, och sätta 
sig och sin partner i positionen som svenska medborgare, vilka kommer att 
”delta” samt ”bidra” till att betala skatt. Därmed försvaras parets sätt att anföra 
ekonomiska faktorer som viktiga i sitt beslutsfattande, genom att framhäva sig 
själva som personer vilka ”kommer att” bidra till samhällets resurser i 
framtiden, och således har rätt att göra ett anspråk den gemensamma välfärden.

Praktiskt och enkelt
Inom ramen för resonemang om externa omständigheter återfinns även en 
tolkningsrepertoar som berör de praktiska aspekterna av en familjebildning. I 
dessa fall framträder bilden av ett genomförande i Sverige som ”enkelt” och 
”smidigt”, utifrån hur behandlingsprocessen inverkar på parets vardagliga liv. 
Här framställer man ofta retoriska kontraster mellan hur ett utförande i Danmark 
får vissa praktiska konsekvenser som man ”slipper” inom svensk sjukvård. Likt 
ekonomiska överväganden blir dessa faktorer sällan avgörande för ett 
beslutsfattande, men anförs inte desto mindre i varierande utsträckning av 
samtliga par som något att beakta.

Excerpt 11
”Det är närmre, det är enkelt att åka till staden, det är...jaaa, smidigt, det kändes 
mycket jobbigare att sitta och åka ner till Danmark än att...än att vara kvar i 
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Sverige och ha fem mil att åka (mmm). Så det var mycket bekvämlighets...biten.” 
Jessica, s. 4

I excerptet ovan synliggörs bekvämlighet som en viktig anledning till att 
genomföra assisterad befruktning i Sverige. Uttalandet ”Så det var mycket 
bekvämlighets...biten”, framhäver betydelsen av denna aspekt i parets 
resonemang. Genom att samtidigt belysa en tillvaro där man befinner sig i fysisk 
närhet till den plats där behandlingen ska ske, ter sig ”att åka till staden” 
väsentligt enklare än ”att sitta och åka ner till Danmark”. Uttryck som 
”smidigt” kontrasteras mot ”mycket jobbigare” och förstärker att det finns 
tydliga skillnader i bekvämlighet mellan de två alternativen. Därigenom 
konstrueras bilden av två diametrala motsatser i hur de två alternativen påverkar 
paret rent praktiskt, vilket framhåller beslut att vända sig till Sverige som 
rimligt.

Excerpt 12
”Att slippa behöva hålla på och resa, för alla dess kontroller och...planera, så 
man nästan inte kan planera, som jag förstått att alla andra får göra som åker 
långt liksom (mmm), det är ett himla trixande, ja men finns det tågbiljetter eller 
hur det nu ser ut liksom...så det fanns ju en sån princip i det också, att det var 
enklare att smita ifrån jobbet och bara åka upp till sjukhuset...fast det var ju inte 
huvudorsaken på nåt sätt (nejnej), men det var ju en del.” Sara, s.2

Samma orsaker tas även upp av flera par, men där man istället tillämpar en livlig 
berättelse som ett sätt att framhäva hur praktiska omständigheter blev en viktig 
del i ett beslutsfattande. Här beskrivs det ofta hur en behandling i Danmark är 
förknippat med en ansenlig mängd planerande, och således har en negativ 
påverkan genom att förorsaka stress. I ovanstående excerpt förstärks 
trovärdigheten i en sådan berättelse med extremsfallsformuleringen ”som jag 
förstått att alla andra får göra som åker långt liksom”. Detta kan ses som ett 
sätt att skapa större tyngd åt ett resonemang, trots att man själv kanske saknar 
erfarenhet av de praktiska förhållanden som omger en behandling utomlands. 
Istället har informanten i detta fall ”förstått” att det är så det ser ut, eftersom 
”alla andra” antas uppleva detta när de åker till Danmark. Därigenom ter sig 
fördelarna med att vända sig till svensk sjukvård som större, samtidigt som paret 
väljer att betona att detta inte var centralt för deras beslut, ”fast det var ju inte 
huvudorsaken på nåt sätt”. Istället återges de praktiska omständigheterna som 
”en del” i ett större resonemang som får antas innehålla även andra faktorer.

Familjeperspektiv
I de resonemang som uppkommer under samtalen om parens val av 
reproduktionsmetod framträder även en form av tolkningsrepertoar som kretsar 
kring den egna familjebilden. Till skillnad från de samhällsaspekter som har 
nämnts ovan ger denna uttryck för individernas egen syn på sitt föräldraskap, 
såväl under deras beslutsfattande som perioden efter behandlingen. Här 
framkommer argument som handlar om hur paren väljer att se på familjen som 
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begrepp, vilka faktorer som anses utgöra ett föräldraskap, samt vilken roll 
biologiska aspekter och genetik spelar i deras familjebildning. I vissa fall 
uppträder denna form av tolkningsrepertoar i direkt relation till parens 
resonemang om hur de gick tillväga i valet av reproduktionsmetod. I andra 
sammanhang anförs dessa aspekter i samtal om parens syn på familjen i 
framtiden, samt eventuella försök att åstadkomma ett syskon till deras barn.

Att bara vara två i föräldraskapet
En vanligt förekommande tolkningsrepertoar kretsar kring tanken om ett 
fullvärdigt föräldraskap, och vilken anför vikten av att känna sig som ”förälder 
på heltid”. Detta yttrar sig även i en önskan om att inte behöva ”blanda in” en 
tredje part i sin familjebildning, samt att båda kvinnor kan uppleva sig ha lika 
stor roll i utövandet av ett gemensamt föräldraskap. För att framhäva innebörden 
av dessa aspekter lyfts ofta kontrasten mot andra former av föräldraskap som är 
vanliga bland lesbiska par, exempelvis en fyrklöverskonstellation eller att 
involvera en manlig bekant. Inte sällan framställs dessa former av 
familjebildning som problematiska, och förmågan att bibehålla kontroll över det 
egna föräldraskapet framstår då som centralt i ett beslutsfattande.

Excerpt 13
”Ehhh, asså vi kom nog ganska snabbt fram till också av vänner som det inte har 
gått så bra för som har skaffat barn, asså, två kvinnor en man eller asså två 
kvinnor två män, att det inte har varit så enkelt alla gånger, och att vi nog ville 
vara föräldrar på heltid och inte på...deltid från start så att säga, så att den delen 
var ganska enkel (jaja).” Sara, s.2

I excerptet ovan skildras valet av reproduktionsmetod som förhållandevis 
självklar genom att man ”ganska snabbt” bestämde sig för att välja assisterad 
befruktning i Sverige. Som underlag för detta beslutsfattande beskrivs det hur 
vänner, ”som det inte har gått så bra för”, blev en viktig referenspunkt som 
paret kunde väga sina alternativ mot. Fram växer bilden av en involverad pappa 
”två kvinnor en man” samt en fyrklöverskonstellation ”två kvinnor två män” 
som problematisk, vilket förtydligas genom uttalandet att det ”inte har varit så 
enkelt alla gånger”. Samtidigt innehåller detta resonemang även de tankar paret 
har beträffande innebörden av att dela sitt föräldraskap med andra. 
Uttrycket”deltid från start” kan här tolkas som en beskrivning av den tillvaro 
som kommer av att involvera fler personer. I jämförelse med detta återfinns 
motsatsen,”vara föräldrar på heltid”, det vill säga att inte behöva dela 
vårdnaden av barnet med någon annan. Genom att visa på valet mellan att vara 
föräldrar på deltid respektive heltid, återges parets beslutsfattande som ”ganska 
enkel”.

Excerpt 14
”Innan så tänkte vi på nån känd donator i våran om, alltså som vi känner i våran 
omgivning. Och där blev vi ganska klara med att vi vill vara en familj själva, och 
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ha en...en alltså mer, ingen donator som vi har relation till (mmm) på nåt sätt.” 
Linnea, s.2

Vikten av att få vara ensamma i sitt föräldraskap uttrycks under intervjuerna av 
flera par, vilka på liknande sätt ställer sin egen familjebildning i relation till att 
exempelvis engagera en känd donator i sin närhet. Även i utdraget ovan återges 
det hur alternativet med att involvera en bekant till paret ter sig problematiskt, 
men genom att istället belysa detta utifrån att han befinner sig i deras sociala 
gemenskap. En känd donator blir här som någon ”vi känner i våran omgivning”, 
vilket kan ses som ett uttryck för någon närbelägen, en person som paret har en 
relation till. Att detta är bekymmersamt framkommer i påföljande inlägg ”Och 
där blev vi ganska klara med att vi vill vara en familj själva”, i vilken ”vara en 
familj själva” betonar betydelsen av att inte blanda in en tredje part. I detta fall 
framstår det följaktligen som viktigt att få vara ensam i sin föräldraroll, och att 
kunna leva med vetskapen om att donatorn inte återfinns i deras omgivning.

Excerpt 15
”Ja jag tror att det var dels för att det var smidigt (mmm), och sen ja för att då är 
det bara vi som är ansvariga, vi som har kontroll över situationen. Man vet ju 
aldrig vad, hur bra vän man än är, och nu känner inte vi att vi har en, någon 
sådan nära vän, som som vi vill liksom, nä men som vi ville blanda in i vår 
innersta familj liksom (mmm). Så det var egentligen ja, smidigheten framför allt.” 
Jane, s. 2

Samma tolkningsrepertoar framträder i ovanstående excerpt, men i vilken en 
mer livlig berättelse tillämpas för att förstärka trovärdigheten i parets beslut om 
att vända sig till Sverige. I detta fall beskrivs aspekter som att vara ”ansvariga” 
samt att man ”har kontroll över situationen” som centrala för deras 
familjebildning. Detta framställs som något man enbart kunde uppnå genom att 
utöva sitt föräldraskap själva, vilket möjliggjordes genom att utestänga andra 
individer. Därigenom går det att förmoda att paret kunde besitta en större 
kontroll över sin tillvaro, vilket förstärks av uttalandet ”då är det bara vi”. I 
denna berättelse går det även att urskilja hur problematiskt det förmodas vara att 
involvera en tredje part genom kommentaren ”man vet ju aldrig”. Här antyds att 
något oväntat alltid kan inträffa som rör deras familjebildning, och det föreligger 
en risk för detta oavsett ”hur bra vän man än är”. Relationen mellan paret och 
den kända donator utmålas således här som ett hot mot det egna föräldraskapet, 
och inget som ”vi ville blanda in i vår innersta familj”.

Att bli accepterad av samhället
När några par väljer att tala om sitt sätt att bilda familj på uppträder en 
tolkningsrepertoar som anknyter till heteronormativitet och viljan att passa in i 
den rådande samhällsbilden. I dessa berättelser uttrycker informanterna att deras 
familj, trots att den särskiljer sig genom att bestå av två samkönade föräldrar, 
fortfarande rör sig inom ramen för vad som tillhör normen. Härigenom går det 
även att tolka valet av att vara ensamma i sitt föräldraskap som ett sätt för paret 
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att stämma överens med den syn på familjebildning som föreligger i ens 
omgivning.

Excerpt 16
Zahar: ”Sen tror jag att man, kanske i många ögon, i andra ögon upplevs som 
 mer som alla andra (ja). För nu har vi på nåt sätt gjort svenne-
 hetero- valet liksom. Ja men nu är vi så nära kärnfamiljen vi kan bli
Bodil: Ja precis, jag känner mig mera accepterad
Zahar: Då blir folk lite avslappnade på nåt sätt
Bodil:  Det är faktiskt sant, jag känner mig mer accepterad...gud vad galet. Jag 
 som trodde att det skulle bli tvärtom.” Zahar och Bodil, s.21

I excerptet ovan beskriver paret en förvåning över hur väl beslutet att bilda 
familj mottagits av människor i deras närhet. I uttalandet ”i andra ögon upplevs 
som mer som alla andra” framträder en illustrativ bild över hur en tillvaro med 
barn tolkas av andra som att tillhöra den gängse normen. Genom att beskriva sig 
själva som ”kärnfamiljen” och att ha gjort ”svenne-hetero-valet” väljer paret att 
retoriskt belysa sin roll utifrån denna kategori. Som kärnfamilj betraktat 
upplever paret att de känner sig ”mera accepterade”, och att folk runtomkring 
dem är ”avslappnade”, till skillnad från hur det kan antas ha varit innan de blev 
föräldrar. Således tolkas deras berättelse som ett uttryck för en positiv syn på att 
tillhöra normen i samhället, och att därigenom välja att röra sig inom dess 
premisser. Detta byggs upp som något oväntat i parets diskussion, och 
framkommer som en överraskning i inlägget ”gud vad galet”, samt att man 
antog ”att det skulle bli tvärtom”. Här synliggörs att ett tillhörande av den 
gängse normen inte var en del av parets ursprungliga beslutsfattande, men att det 
framställer valet som mer självklart i efterhand.

Excerpt 17
”En, en skillnad är väl också att innan man, innan vi fick barn så kunde jag ju lite 
mer känna så här att man kanske väljer att inte säga att vi lever två tjejer ihop. 
Att det mer för att jag tänkte att den personen mittemot mig känner, kanske inte 
vill veta det, eller kanske inte kan ta det. Medans nu känner man att det är 
ingenting som...alltså det känns väldigt självklart, att ehhh...för barnens skull.” 
Linnea, s.14

Samma tolkningsrepertoar blir även tydlig hos några par i berättelser kring hur 
deras familjebildning har påverkat dem i vardagen. Genom att göra jämförelser 
med tiden före och efter ett föräldraskap används härigenom en retorisk kontrast 
som framhäver skillnader i öppenhet. Att tidigare enbart ha varit ett samkönat 
par beskrivs då i egenskap av större slutenhet, ”man kanske väljer att inte säga 
att vi lever två tjejer ihop”. Detta ställs därefter i relation till nuvarande situation 
som samkönade föräldrar, där öppenhet beskrivs mer i termer av att något 
naturligt och otvunget, ”alltså det känns väldigt självklart”, men även viktigt 
”för barnets skull”. Därmed framstår det som att valet av reproduktionsmetod 
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också har haft en påverkan på deras öppenhet, vilket kan tolkas vara en 
konsekvens av att lättare passa in i rådande norm.

Barnets genetiska ursprung
En central aspekt i tolkningsrepertoarer om externa omständigheter kretsar kring 
barnets möjlighet att kunna ta reda på sitt genetiska ursprung. I samtliga 
intervjuer väljer paren att beröra denna fråga, och det tycks råda konsensus 
beträffande det positiva i att barnet besitter en lagstadgad rättighet att kunna 
efterfråga information om den donator som har använts vid en assisterad 
befruktning. Utgångspunkten för denna tolkningsrepertoar bottnar 
huvudsakligen i resonemang om att man i rollen som förälder inte besitter rätten 
att frånta sitt barn från ”möjligheten” att ta reda på sitt ursprung, och att det är 
en ”valfrihet” som enbart barnet får lov att utnyttja.

Excerpt 18
Rebecca: ”För det var ju viktigt för oss, och det var ju dyrare [i Danmark] 
  om man ville ha en öppen donator, men det valde vi i alla fall
Therese:  För det har ju varit viktigt hela tiden. Inte för vår skull men för 
  henne
Rebecca: Ja att det liksom inte är vi som har gjort valet att hon inte kan ta 
  reda på vem donatorn är utan det får hon välja själv så vi kände 
  väl att vi stänger ingen dörr utan hon får...när hon blir äldre 
  liksom bestämma det själv.” Rebecca och Therese, s.3

I excerptet ovan synliggörs en diskussion om vikten av att kunna ta reda på sitt 
genetiska ursprung. Denna aspekt framhävs flera gånger under intervjun, bland 
annat i form av uttalandena ”För det var viktigt för oss”, samt ”För det har 
varit viktigt hela tiden”. Att frågan var central för parets överväganden om sin 
familjebildning förstärks dessutom av en beskrivning kring situationen i 
Danmark, där man ofta kan betala extra för att barnet ska få tillgång till 
information om donatorn, ”det var ju dyrare om man ville ha en öppen 
donator”. Ekonomiska aspekter framställs här som underordnade i 
sammanhanget, ty ”det valde vi i alla fall”, vilket kan anses vara ett uttryck för 
den betydelse valmöjligheten innebär. Genom att sedan retoriskt beskriva sig 
själva utifrån kategorin föräldrar, framställs deras resonemang i första hand att 
handla om barnets rättigheter, att valet bör göras ”inte för vår skull men för 
henne”. Härigenom avfärdas parets beslut som något de själva är i position att 
avgöra, och att oavsett deras egen ståndpunkt i frågan så är det ”henne”, barnet 
som står i fokus. Således är det inte föräldrarna, ”vi”, som kan fatta ett beslut 
om att ta reda på vem donatorn är, utan något enbart barnet får bestämma över, 
”det får hon välja själv”.

Excerpt 19
”Jag vet att vi tyckte att det var bra, det var en bra tanke i alla fall (ja). Att det 
liksom, jag tror att det kanske, eller vi hoppas att det kanske kan ta fokus från den 
biten, om det nu...dyker upp frågetecken hos vår son ehhh allteftersom. Vem den 
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här donatorn är och så, så möjligheten att ta reda på det så småningom, att ha 
den möjligheten kan på nåt sätt kanske, gör att det inte är en så stor grej. Ehhh, 
det vet jag var någonting som vi diskuterade.” Zahar, s.4

Liknande resonemang anförs av andra par men med utgångspunkt i att denna 
valmöjlighet förhoppningsvis tar fokus från frågan om det biologiska arvet. Här 
antyds det att användandet av en donator i sin familjebildning skulle kunna få 
konsekvenser för barnets identitetsskapande, att det ”dyker upp frågetecken”, 
vilket antas relatera till dess utveckling i inlägget ”allteftersom”. Genom att då 
ge barnet ett val att själva ta reda på sitt genetiska ursprung, ”den biten”, hoppas 
paret att det ”kan ta fokus” ifrån denna fråga, och att det inte längre blir lika 
viktigt för barnet att veta vem donatorn är. Denna typ av resonemang kan tolkas 
som ett sätt för paret att förskjuta ansvar i frågan till barnet, att det blir ett beslut 
som det själv får ta ”så småningom”. Dessutom blir det ett förhållningssätt som 
föräldrarna kan åberopa för att värna om den inre familjen, att reducera den roll 
genetiken utgör för barnet, ”att det inte är en så stor grej”, och därmed inte ett 
hot mot deras egna inbördes relationer.

Excerpt 20
”Sen vill inte jag veta om han jobbar eller om han är intelligent och, eller vad 
han har för utbildning och vart han bor, eller liksom såna grejer är ju helt 
irrelevanta, men just det här, finns det ärftliga sjukdomar, finns det nåt liksom.” 
Linda, s.21

Att fokus för tolkningsrepertoaren om det genetiska ursprunget kretsar kring 
barnet framkommer även genom att paret framhäver hur deras ståndpunkt 
grundar sig på annat än subjektiva åsikter. I ovanstående excerpt beskriver 
informanten att det för hennes del inte är betydelsefullt vem donatorn är, ”såna 
grejer är ju helt irrelevanta”. Här framstår aspekter som yrke, intelligens och 
utbildning som oväsentligt genom den retoriska kontrast som görs med 
uttalandet ”finns det ärftliga sjukdomar”. Vikten av att barnet kan ta reda på sitt 
genetiska ursprung utmålas därmed till en fråga om hälsa och välmående, att 
kunna besitta möjligheten att undersöka om det föreligger ”ärftliga sjukdomar”. 
Detta kan tolkas som ett sätt att framställa parets egen inställning i frågan som 
mindre väsentlig i jämförelse med vad det skulle kunna betyda för barnet i 
framtiden.

Biologins betydelse
En ofta angränsande tolkningsrepertoar i resonemangen om det genetiska 
ursprunget kännetecknas av synen på biologins roll i en familjebildning. I 
många fall blir detta framför allt viktigt i relation till barnets identitetsskapande, 
och framställs som en central fråga att ta i beaktande vid ett eventuellt 
syskonförsök. Denna aspekt får emellertid sällan stå helt oemotsagd, och utgör 
något som även kan dela paren sinsemellan beträffande deras åsikt i frågan. 
Oftast framträder dock bilden av biologin som betydelsefull, vilket anförs med 
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att barnet redan har möjligheten att ta reda på sitt genetiska ursprung, och att det 
utifrån denna synvinkel ter sig försvarbart att också bejaka biologin.

Excerpt 21
”Eftersom den möjligheten finns nu, jag vet inte ah...det blir ju att göra biologi 
till ett stort nummer nu i alla fall (precis). Men det är så här, ja men om man nu 
ska växa upp i den här familjen ehhh som är lite annorlunda ehhh...så...ja men det 
kan vara sjyst att känna igen sig hos varandra som två syskon. Att ha nån 
slags...nä jag vet inte (mmm) så.” Zahar, s.19

Formuleringen ”Eftersom den möjligheten finns nu” beskriver här inte enbart 
hur det rättsliga läget ser ut i Sverige, utan bygger även upp ett ambivalent sätt 
att förhålla sig till frågan om biologi i efterföljande resonemang. Då 
”möjligheten” redan existerar blir den inte förhandlingsbar, och således 
ingenting som kan påverkas av parets egna beslut. Därigenom blir informantens 
sätt att tala om betydelsen av biologi mindre beroende av att berättigas retoriskt, 
ty ”möjligheten” har funnits alltsedan inledningen av parets familjebildning. 
Biologiska aspekter kan därför tillåtas att få utrymme, och att göras till en viktig 
del i ett syskonförsök, ”ja men det kan vara sjyst att känna igen sig hos 
varandra som två syskon”. Att få dela en biologisk koppling till varandra 
utmålas därefter som något värdefullt för relationen mellan två barn inom 
samma familj, vilket förstärks med beskrivningen ”att känna igen sig”, och som 
kan tolkas som ett uttryck för en rent utseendemässig likhet. Detta förstärks 
dessutom ytterligare genom att man sätter sin familjebildning, ”som är lite 
annorlunda” i skarp kontrast till hur det ser ut under andra förhållanden. Även 
här blir biologiska aspekter betydelsefulla, och kan antas vara uttryck för något 
man bör hålla fast vid.

Excerpt 22
”Nä men tankarna har gått väldigt mycket. Egentligen ska inte biologin betyda 
någonting, men men när valmöjligheten finns då, då känns det ändå, i alla fall 
tyvärr i det samhälle som vi fortfarande lever i, det är inte så öppet som man tror, 
och det är hela tiden en process att gå igenom och normer att bryta, och man 
kommer ju ut hela tiden egentligen, för det är ett heteronormativt samhälle, så är 
det ju tyvärr (mmm). Och alla bäckar små, det lilla man kan göra, ehhh...och då 
när vi ställdes inför valet att, ja men använda en helt ny, det tog ju egentligen 
bara några dagar eller några timmar av prat och så var vi ju egentligen tillbaks 
från början då vi tänkte när vi valde om vi skulle inseminera eller inte.” Jane s.11

Betoningen på en redan existerande möjlighet återkommer i fler intervjuer där 
biologins betydelse i en familjebildning lyfts fram som något viktigt. I excerptet 
ovan återges parets diskussion kring att genomföra ett syskonförsök, och 
uttrycker inledningsvis att ”Egentligen ska inte biologin betyda någonting”. 
Därmed framställs biologins roll som underordnad i en familj, samtidigt som 
barnets rättighet synliggörs genom uttalandet ”när valmöjligheten finns”. Detta 
kan tolkas som ytterligare ett sätt att framhäva ”valmöjligheten” retoriskt, och 
uttrycker en ambivalent hållning gentemot det biologiska perspektivets 
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utrymme. Här förstärks samtidigt dess betydelse genom att retoriskt hänvisa till 
normativitet, där skillnaden mellan ”ett heteronormativt samhälle” och den 
egna familjen blir tydlig. Inte nog med att barnet skulle riskera att möta ”ett 
heteronormativt samhälle”, det skulle även sakna en biologisk grund att stå på. 
Att då bejaka biologin, och ställa sig positiv till ”valmöjligheten”, ter sig 
således naturligt, vilket inte minst märks i replikerna ”och alla bäckar små” 
samt ”det lilla man kan göra”.

Excerpt 23
”Jag har ju jobbat på ett ungdomsboende tidigare, och för mig var det nog 
ganska klart att jag såg ofta att dom sökte efter sin identitet och bakgrund, 
ursprung, och på det sättet blev det rätt självklart att, att om vår dotter nu ska 
komma till på det här sättet att hon ändå har möjlighet att få veta någonting om 
sin bakgrund, även om det inte betyder att hon har en pappa (mmm), men ändå 
veta nåt...jag tror att vi var ganska överens om det (mmm).” Sara, s.2

Biologins betydelse för barnets identitetsskapande framkommer även hos några 
par på ett mer explicit vis, och där innebörden för individens utveckling ofta 
framhävs. Det är i dessa fall vanligt att informanten hänvisar till en viss 
utbildning eller profession, oftast inom ett människovårdande område, för att 
förtydliga sin ståndpunkt. Detta kan ses som ett sätt att uppnå legitimitet i sitt 
anförande, eller för att bevaka en viss position under intervjun. Informanten i 
ovanstående excerpt berättar exempelvis om hur erfarenheterna från ett tidigare 
arbete på ett ungdomsboende blev viktiga i hennes förhållningssätt till det 
biologiska arvet. Här framförs det att ”jag såg ofta att dom sökte efter sin 
identitet och bakgrund, ursprung”, vilket i denna kontext ter sig som en svår 
och komplexfylld process. Det blev följaktligen ”rätt självklart” att parets 
dotter skulle ha en möjlighet att ta reda på sitt genetiska ursprung, i jämförelsen 
med ”dom” på ungdomsboendet. Om barnet således ”ska komma till på det här 
sättet”, det vill säga med en donator, framstår det som viktigt att beakta den 
biologiska aspekten, framför allt utifrån den positiva inverkan det antyds ha 
inom ramen för barnets identitetsutveckling.

Upplevelser av bemötande
Beträffande mötet med sjukvårdspersonal och myndighetsutövare har detta 
examensarbete utgått från de sätt på vilka informanterna väljer att framställa 
sina upplevelser av behandlingsprocessen. Här framträder bilden av såväl 
positiva som negativa situationer i bemötande och inkludering som samkönade 
föräldrar. Det blir således tydligt att intervjuerna synliggör både ljuspunkter och 
frustrationsmoment, och att det föreligger en stor variation i sättet att skildra 
sina erfarenheter. Gemensamt för samtliga par är emellertid att 
heteronormativitet, okunskap och stereotypa könsroller vid ett eller flera 
tillfällen aktualiserades under familjebildningsprocessen. Utgångspunkten har 
därmed varit att belysa de aspekter som är återkommande i dessa berättelser, 
med fokus på hur informanterna väljer att framställa sina upplevelser.
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I analysen av intervjumaterialet framkommer framför allt hur två skilda former 
av tolkningsrepertoarer används i redogörelsen av bemötanden. Den ena handlar 
om utsatthet i rollen som vårdtagare och samkönat par, och kännetecknas av 
upplevelsen av att vara utelämnad och sårbar. Detta kretsar bland annat kring 
erfarenheten av att tvingas konfrontera okunskap och bristande information, 
liksom att inte kunna påverka den behandlingsprocess man befinner sig i. Här 
återfinns samtidigt en upplevelse av att vara annorlunda, vilken karakteriseras av 
berättelser om rutiner och pappersexercis avsedda för en annan patientgrupp än 
den man själv tillhör, samt en lagstiftning som i praktiken gör skillnad mellan 
heterosexuella och samkönade par.

Denna utsatthet kan därefter sättas i kontrast med den ytterligare form av 
tolkningsrepertoarer som framkom under intervjuerna, vars utmärkande drag är 
den acceptans av negativa upplevelser många par återger. Med hjälp av denna 
väljer vissa informanter att framhålla en förståelse för de erfarenheter som har 
gjorts, genom vilken man försöker förklara bristande bemötande eller 
inkludering utifrån andra faktorer än orsakat av deras sexuella läggning per se. 
Här återfinns bland annat olika sätt att hänvisa till en strukturell tröghet inom 
offentlig sektor, eller att tillskriva situationer rådande samhällsnorm. Samtidigt 
framkommer även uttryck av tacksamhet inför den lagstiftning som ger 
möjligheten till ett juridiskt föräldraskap, liksom olika strategier som paret 
t i l lämpar för att reducera potentiell t stressfyllda möten under 
behandlingsprocessen. I detta avsnitt ges exempel på de berättelser som 
beskriver möten med professionella, och som ger uttryck för varierande sätt att 
tolka och tackla de händelser som uppkommer i bildandet av en familj.

Utsatthet
En vanlig form av tolkningsrepertoar karakteriseras av en upplevelse av 
utsatthet. Detta blir framför allt tydligt i resonemang vilka rör rollen som 
vårdtagare, och där ”sårbarhet” och en oförmåga att påverka olika situationers 
förlopp framstår som påtagligt. Här uppstår bilden av att vara utelämna i dubbel 
bemärkelse, både som patient och som samkönat par, i vilken man får agera 
”informationspelare” åt den personal man möter. En avsaknad av att bli 
”omhändertagen” och att kunna överlämna ansvaret för behandlingen till 
professionella blir särskilt framträdande, och beskrivs som stressfyllt i en miljö 
där många par önskar omvårdnad och stöd. Samtidigt synliggörs även en 
upplevelse av att vara ”annorlunda” genom att inte passa in i den 
”standardmall” som tillämpas av organisationer och myndigheter, baserad på en 
heteronormativ syn på föräldraskap.

Att befinna sig i en sårbar position
En återkommande tolkningsrepertoar karakteriseras av berättelser om sårbarhet 
och upplevelsen att vara utelämnad. Många par väljer framför allt att beskriva 
sina erfarenheter som vårdtagare utifrån känslan att vara ”i behov av stöd”, eller 
att uppfatta sig som ”skör” och ”sårbar”. Ofta framställs detta som en utsatthet 
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i dubbel bemärkelse, i vilken paret inte bara innehar rollen som vårdtagare, utan 
även bemöts annorlunda med utgångspunkt av att ha en annan sexuell läggning 
är normen.

Excerpt 24
”I perioder så tyckte jag också, att, man är rätt så skör när man är inne i en 
behandling. Man vet inte hur det ska bli, det handlar rätt mycket om existentiella 
frågor...om hur livet ska se ut, om vi kommer ha barn eller inte, och, då inte asså 
igen behöva förklara sin situation som det ofta var (ja), så, nä det var jobbigare 
ibland och gick ju bättre ibland, som du säger.” Sara, s.4

I excerptet ovan återges en berättelse om behovet av att informera 
sjukvårdspersonalen om vilka rutiner och regler som gäller för samkönade par, 
samtidigt som det förelåg en önskan om att få bli omhändertagen. Här beskrivs 
situationen att vara vårdtagare som att ”man är rätt så skör när man är inne i en 
behandling”, och att det är många frågetecken som uppstår, såväl medicinska 
som mer ”existentiella frågor”. Detta kan ses som ett sätt att framställa 
behandlingsprocessen som påfrestande, och att man i egenskap av patient är 
”skör” och sårbar. Att under dessa omständigheter ”behöva förklara sin 
situation”, sin sexualitet och förhållande till en annan kvinna, framstår som 
krävande, och i stark motsättning till vad som förväntas av rollen som patient. 
Uttalandet ”nä det var jobbigare ibland och gick ju bättre ibland”, beskriver 
samtidigt hur upplevelsen av att vara ”skör” varierade, men att det i vissa 
situationer under behandlingen var ansträngande att ”behöva förklara sin 
situation” till den vårdpersonal man möter.

Excerpt 25
”Fast det handlar så mycket om hur sårbar man är i situationen tycker jag, för att 
när man är frisk så är man stark...alltså, då kan man ju göra så. Kommer man i 
en situation då man är sjuk...ehhh, och i behov, då är man inte lika stark.” 
Josefina, s.16

Även i andra intervjuer återkommer beskrivningen av att vara ”skör” och 
”sårbar” i rollen som vårdtagare. I dessa fall används ofta en retorisk kontrast 
över hur människor i allmänhet agerar ”när man är frisk”, och framställning av 
situationen som patient, ”då man är sjuk”. Därigenom görs en distinktion 
mellan hur man väljer att skildra sig själv som person, och hur man befattar sig 
med rollen som vårdtagare. Även om en individ kan vara”stark” under normala 
omständigheter, ser situationen annorlunda ut i ett behandlingssammanhang, 
”då är man inte lika stark” samt ”i behov”. Detta kan tolkas som ett sätt att 
beskriva upplevelsen av att ha varit patient, i vilken man inte förmår att vara 
”stark” och agera i linje med hur man vanligen uppfattar sig själv. Följaktligen 
blir denna typ av resonemang inte bara ett uttryck för den påfrestning 
situationen medför, utan kan också ses utifrån ett försök att skapa sig en 
förståelse för två till synes oförenliga bilder av sig själv.
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Excerpt 26
”Nej såklart inte. Det är det nog ingen som har vågat göra, för man är i ett så 
utsatt läge liksom. Det är ju enormt utsatt läge att, jag menar, om vi 
överhuvudtaget skulle vilja ha barn så är vi ju jätteberoende av att, att dom utför 
inseminationen (mmm), så är det ju.” Jane, s.7

För vissa par synliggörs upplevelsen av sårbarhet och utsatthet istället i 
beskrivningar av hur man kom att hantera negativt bemötande under 
behandlingsprocessen. I dessa fall beskrivs upplevelsen av att vara ”skör” 
utifrån det förhållande som förelåg mellan vårdtagare och sjukvårdspersonal, 
personer vilka man är ”beroende av” i sin familjebildning. I utdraget ovan 
besvaras frågan om huruvida paret påtalade sina negativa erfarenheter av 
bemötandet inom vården, vilket avfärdas med uttalandet ”Nej såklart inte”. Här 
framträder bilden av en självklarhet, att det var otänkbart att agera på ett annat 
sätt än man gjorde. Samtidigt framhävs den position man befinner sig i som 
vårdtagare, något som benämns återkommande som ett ”utsatt läge”. Detta 
förstärks genom inlägget ”om vi överhuvudtaget skulle vilja ha barn”, vilket 
både ger uttryck för sårbarhet, samt en rädsla för att även riskera sin egen 
familjebildning. Härigenom konstrueras en trovärdig narrativ sekvens, i vilken 
det framstår som svårt att agera annorlunda i bemärkelsen att reagera och klaga.

Att behöva vara informationspelare
Inom ramen för tolkningsrepertoarer om utsatthet som återkommer i parens 
berättelser, uttrycker samtliga par ett stort behov av att kunna ta del av 
information som rör den behandlingsprocess man befinner sig i. Att vara 
vårdtagare framställs ofta som synonymt med att bli omhändertagen, en position 
där man kan tillåta sig själv ”vara lite dum”, att ”bli bemött som vem som helst” 
och inte behöva ”upplysa” den vårdpersonal man är i kontakt med. I samtliga 
intervjuer uppträder emellertid en motsatt bild av de möten som uppträder i 
kontakten med vårdpersonal. Här framstår istället en tolkningsrepertoar om 
paren som ”informationspelare”, en roll som består av att behöva underrätta de 
professionella om vilka regler och rutiner som gäller inom svensk sjukvård.

Excerpt 27
”När det är privatpersoner så tycker jag att det är jättekul. Det är värre när det 
är, när man får vara upplysningscentral till vården. För där tycker man att där är 
det ju vi som är patienter, det är ju vi som är i behov av svar på frågor och sådär. 
Men när vårdpersonal inte vet någonting eller när dom säger att ’det där vet jag 
ingenting om det måste jag fråga min chef’ och så vill dom fråga oss och passa 
på, ’för det är så intressant och roligt och spännande så är det okej om jag 
frågar?’. Och visst det är ju, jag är ju helt öppen med allting, och jag svarar 
gärna på frågor till vilken läkare som helst. Men jag tycker att han borde ju fråga 
mig om jag vill veta någonting först och främst (mmm). Men för han sitter ju inte 
på några svar, eller hon. Och det är det som jag upplever som lite jobbigt, eller 
det märks så tydligt att det är en ovanlig situation (mmm). Men sen när 
privatpersoner frågar så är det bara kul. Det är ju liksom av intresse för deras del 
att dom kanske är i samma situation som vi var.” Rebecca, s.2
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I ovanstående excerpt återges kontakten med sjukvården utifrån erfarenheter av 
en rollen som vårdtagare. Här utgör ”vi” ett kategoriberättande där 
utgångspunkten är upplevelserna som patient. ”Vi som patienter” framställs som 
de i behov av information, vilket står i stark motsättning till att själva behöva 
upplysa andra ”när vårdpersonalen inte vet någonting”. Därmed uppstår en 
konflikt i förväntningen av att vara vårdtagare, att inte tillåtas vara ”vi” som 
mottar information, utan istället behöva agera ”upplysningscentral för vården”. 
Resonemanget utesluter dock inte en ömsesidighet i informationsutbytet mellan 
patient och personal, men att relationen i första hand bör fokusera på ”vi” som 
vårdtagare. Samtidigt förstärks bilden av att befinna sig i ett utsatt läge genom 
det påföljande inlägget ”han sitter ju inte på några svar”, och att ”det är en 
ovanlig situation”, ett läge som inte stämmer överens med bilden av att vara 
vårdtagare.

Excerpt 28
”Jo men det är klart, för att...det vore konstigt annars (jaaa), men att det kan man 
känna att, man har, man är inte alltid på humör för att komma ut och vara en 
informationspelare, utan ibland vill man bara kunna bli bemött som vem som helst 
(ja).” Josefina, s.10

Föreställningen om vad som utgör rollen som vårdtagare knyts även ihop med 
upplevelsen av att bli bemött annorlunda på grund av att man är ett samkönat 
par. Här uttrycker många informanter en förståelse för rådande norm, samtidigt 
som det framkommer en önskan om att ”kunna bli bemött som vem som helst”. 
Därigenom framträder bilden av att det är förväntat att få frågor om parets 
familjebildning, ”det är klart” samt ”det vore konstigt annars”, på samma gång 
som det framställs som beklagansvärt i relation till att vara patient. Uttalandet 
”ibland vill man bara kunna bli bemött som vem som helst” antyder en vilja om 
att inte alltid bli sedd som annorlunda, samt att kunna inneha valmöjligheten att 
berätta om aspekter som rör deras sexualitet eller inte.

Excerpt 29
”Det var ju nånting där vid första mötet där vi tyckte att hon hade inte alls koll 
(jaaa). Hon den hära, om det nu var läkare eller vad det var som skulle berätta 
hur det gick till. Och hon hade inte riktigt koll på allt, kände vi som visste mer 
(jaaa).” Linnea, s. 6

Att behöva vara ”informationspelare” åt sjukvårdspersonalen beskrivs samtidigt 
av många par som en upplevelse av att ”veta mer” eller ”behöva uppfostra” de 
personer vilka har i uppgift att tillgodose den vård man söker. I excerptet ovan 
återges en inledande kontakt i parets familjebildning. I denna situation beskrivs 
mötet med en professionell som att paret besatt mer kunskap om de medicinska 
åtgärder som skulle genomföras. Inlägget ”vi tyckte att hon hade inte alls koll” 
tydliggör det sätt paret uppfattade situationen på. Här konstrueras en retorisk 
kontrast mellan det egna kunskapsläget, ”kände vi som visste mer”, och den 
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person som skulle berätta om behandlingen, ”Och hon hade inte riktigt koll på 
allt”, vilket synliggör den skillnad som förelåg gällande att besitta information 
under parets familjebildning.

Att inte passa in i standardmallen
Hos samtliga par liknas mötet med såväl sjukvård som olika myndigheter vid ett 
utanförskap som uppkommer till följd av att inte passa in i rådande rutiner. Här 
framträder återkommande en tolkningsrepertoar om en skild tillämpning av 
procedurer mellan samkönade och heterosexuella par, liksom upplevelsen av 
pappersexercis som inte är anpassade åt de som skiljer sig från normen. 
Upplevelsen av utsatthet blir på detta sätt oerhört påtaglig genom att paren 
tydligt kan exemplifiera blanketter, informationsblad, och bemötanden där 
upplevelsen av att vara ”annorlunda” gör sig gällande. Ofta uttrycks en 
”frustration” över att behöva bli ”särbehandlade” när man anser sig ha 
tilldelats rätt till assisterad befruktning, vilket förstärks av uppfattningen att vara 
”diskriminerad” genom sjukvårdspersonal och myndighetsutövare som försöker 
passa in dem i ”standardmallen”.

Excerpt 30
”Lite känns det som att dom är mer vana att behandla ofrivilligt barnlösa 
heteropar, och är van att tänka utifrån det (mmm), men här kommer ju fullt friska 
lesbiska kvinnor som aldrig har försökt vara gravida innan...att där kanske man 
behöver andra typer av behandlingar, ja.” Jenny, s.6

I många intervjuer går det att urskilja hur de medicinska åtgärder som används 
vid en assisterad befruktning ursprungligen är anpassad efter en annan 
patientgrupp än samkönade par. Genom att belysa skillnaden mellan 
heterosexuella, de ”ofrivilligt barnlösa”, och ”fullt friska lesbiska kvinnor” blir 
kontrasten tydlig, vilket ger informanternas berättelser större tyngd. Här 
framträder bilden av en behandling som primärt ska användas vid 
fertilitetskomplikationer, och följaktligen inte är anpassad för de ”fullt friska” 
samkönade paren. Istället efterfrågas ”andra typer av behandlingar”, riktade 
mer specifikt mot den patientgrupp som lesbiska kvinnor utgör, vilket därmed 
antyder ett annat behov än de som är ”ofrivilligt barnlösa”.

Excerpt 31
”Ja det var ju hela...hahaha, det det fick vi faktiskt säga till om, för att vi fick 
papper det hela tiden stod eh om mannen, och vi fick papper där stod vart 
mannen skulle lämna sina spermaprover och det ena med det andra. Och så hade 
dom strukit det för hand med en bläckpenna, ett stort kryss över, och sen lämna 
över, och det sa vi faktiskt till att det...det kändes inte helt okej (mmm) ehhh. Och 
det är en sån lätt ändring, jag menar det, det är en stencil, det kan vem som helst 
gå in och ändra om man är engagerad i det (ja), så det vet jag att det påpekade vi 
faktiskt, att dom inte skulle skriva pappan och mannen, utan, vad dom än, ordet 
partner eller vad, närstående eller vad dom nu väljer att använda.” Sophie, s.4
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På liknande sätt anförs ofta formulär och blanketter som ett sätt att synliggöra 
hur rutiner är anpassade efter rådande norm. Livliga beskrivningar tydliggör 
upplevelsen av att vara ”annorlunda”, vilket framträder i ovanstående excerpt. 
Här redogör man för parets erfarenheter av pappersexercis som utgick ifrån ett 
heteronormativt perspektiv, och där partnern förutsattes vara ”mannen”. Uttryck 
som ”hela”, ”hela tiden” och ”vem som helst” bygger upp berättelsen kring 
extremfallsformuleringar, vilka kan tolkas som ett sätt att ytterligare förstärka 
framställningen av sin position som särskilt utsatt. Utgångspunkten blir således 
att paret ”hela tiden” mottog papper som inte var anpassade för dem, något som 
förstärks ytterligare av uttalandet att ”vem som helst” hade kunnat förmå att 
ändra dessa, ”om man är engagerad i det”. Berättelsen knyter därmed an till 
upplevelsen av utsatthet, och kan tolkas som att samkönade par bör utgå ifrån att 
bemötas heteronormativt inom sjukvården.

Excerpt 32
”Vid nåt tillfälle när vi skulle in och göra IVF på mig så vet jag också att dom sa 
’så kan mannen komma in så att han får lämna sperma’, ursäkta? Var ska vi hitta 
honom? Alltså då har man inte ens kollat, utan då svarar man nåt 
standardmässigt liksom, att ’då är du välkommen och din man ska gå dit’ och 
ja...okej, hehehe, man får upplysa liksom, för att dom inte har läst journalen 
ordentligt tänker jag.” Sara, s.4

När de patienter som ska behandlas förutsätts vara heterosexuella synliggörs 
detta också i det språk som används av sjukvårdspersonalen. I excerptet ovan 
återges hur ett telefonsamtal med en fertilitetsklinik förlöpte, och där man utgick 
ifrån att partnern var en man. Här blir ”standardmässigt” ett uttryck för den 
norm som råder, i vilken samkönade inte passar in. Paret antas sålunda ingå i det 
som är ”standardmässigt”, och där föräldrarnas roller blir definierade utifrån 
funktioner enligt en heterosexuell mall; mannen ska ”lämna sperma” medan 
kvinnan behandlas. Genom att framställa sjukvårdspersonalens förväntningar 
som något ”standardmässigt” blir det tydligt hur paret avviker när de inte har 
förutsättningarna att leva upp till dessa roller.

Lika inför lagen?
I anslutning till framställningen av behandlingsprocessen och byråkratiska 
rutiner som bristande i sin anpassning till samkönade par, tillkommer även 
upplevelsen av att särbehandlas juridiskt och regelmässigt. Detta yttrar sig 
framför allt genom att många par pekar på skillnader mellan heterosexuella och 
samkönade par i rådande lagstiftning, samt att de regelverk som existerar kan 
skifta kraftigt inom olika landsting. Bland annat uttrycker paren både 
”förvåning” och ”förvirring” beträffande vilka bestämmelser som tycks gälla, 
samt ett ofta ambivalent förhållningssätt till den lag som har möjliggjort 
tillgången till assisterad befruktning i Sverige.
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Excerpt 33
”Ja det är lite som att man, ni har samma rättigheter, men bara nästan (jaaa). 
Men så är det ju lite hela tiden.” Sophie, s.11

Ofta synliggörs denna tolkningsrepertoar genom att informanten beskriver 
rättsläget som tvetydigt: att å ena sidan besitta ”samma rättigheter” som 
heterosexuella, samtidigt som de faktiska omständigheterna visar på något 
annat. Här framställs upplevelsen av utsatthet tydligt genom att paret ”bara 
nästan” få åtnjuta ”samma rättigheter”.

Excerpt 34
”Och så tänker jag att när dom bereder en sån här lagstiftning, vilka är det som 
gör det? Det kanske är personer som inte kan tänka sig in hur det praktiskt 
egentligen går till, med alla instanser som kopplas. Dom kanske inte har 
kunskapen dom som bereder dom här frågorna, och jag menar hur det faktiskt 
påverkar den enskilde individen, det som vi ser (mmm), att vi är jätteglada när det 
blir en lagändring som gynnar oss, men följderna? Alltså att man tänker igenom 
hur det praktiskt går till, i praktiken, att man har ett tänkande kring hela 
processen (mmm), och att det går.” Beata, s.7

Även i ovanstående excerpt framträder bilden av en skarp kontrast mellan 
rådande lagstiftning och den situation som paret befinner sig i. Ansvariga 
personer bakom beslutet att ge samkönade par tillgång till assisterad befruktning 
tillskrivs rollen som ”dom”, och antyds vara frånkopplade från den verklighet 
som råder. ”Dom” blir individer vilka ”inte kan tänka sig in hur det praktiskt 
egentligen går till”, som saknar insikt i hur behandlingsprocessen ser ut. 
Uttalandet blir således ett kategoriberättande där ”dom” ses som 
världsfrånvända, till skillnad från ”vi” som patienter, vilka antas har större 
kunskap om de praktiska omständigheter som föreligger, ”det som vi ser”. Även 
om det finns ett uttryck av tacksamhet, ”att vi är jätteglada när det blir en 
lagändring som gynnar oss”, framkommer kritik mot hur det ser ut i realiteten 
genom frågan ”men följderna?”.

Excerpt 35
”Om man kollar på Hälso- och sjukvårdslagen så ska det vara samma, nu vet man 
ju att det inte stämmer ändå, men det ska ju egentligen vara lika vård för alla vart 
man än bor (ja), och det borde man ju, lagstiftningen vara väldigt tydlig med. För 
det står fortfarande på hemsidan i staden att det bara är ett barn man hjälper till 
med, i den andra staden [ett annat landsting] är det ju två, och det är vi helt säkra 
på. Stadens hemsida kollade vi ju för några veckor sen, så att, det är konstigt.” 
Mariana, s.13

I flera intervjuer synliggörs särbehandlingen av samkönade par genom att 
hänvisa till lagar eller föreskrifter. Denna form av empiristiskt redogörande 
stärker de argument som används, och framställer berättelsen som mer trovärdig. 
I excerptet ovan blir detta tydligt genom att informanten åberopar ”Hälso- och 
sjukvårdslagen”, vilken härigenom får utgöra en objektiv källa att luta sig mot 
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när hon sedan belyser sina upplevelser av sjukvården. Ord som ”samma” och 
”lika” blir utgångspunkten för ett resonemang som handlar om hur det ”ska” se 
ut, vilket står i motsatsförhållande till hur det ter sig i praktiken. Här 
exemplifieras detta genom att peka på skillnader i riktlinjerna kring 
syskonförsök mellan olika landsting. Även i denna jämförelse anförs en 
empiristisk redogörelse, ett faktiskt förhållande som står att finna på 
”hemsidan”, och som därmed gör berättelsen mer tillförlitlig.

Det löpande bandet
Mötet med den svenska sjukvården framställs av flera par med hjälp av termer 
som härrör ur en industriella kontext, där behandlingsprocessen beskrivs som 
”ett löpande band” eller ”fabrik”. Här framförs en kritisk syn till mötet med 
den offentliga sjukvården som organisation, vilken återges som ”byråkratisk”, 
eller med avsaknad av ”stöd” och ”omsorg”. Ofta lyfter paren jämförelser med 
sina egna erfarenheter av, eller hörsägen om, privata alternativ i Danmark eller 
andra sjukvårdsinstanser, vilka får stå i skarp kontrast till den 
behandlingsprocess man har befunnit sig i.

Excerpt 36
”Jag har aldrig varit med om maken till löpande bandsprincip, jag har hört att 
det är likadant på bröstkliniken numera, men ahhh...” Sara, s.7

I excerptet ovan ges en illustrativ bild över upplevelsen av att genomföra 
assisterad befruktning i Sverige. Här framträder ett uttryck av förvåning över 
hur behandlingsprocessen yttrar sig genom repliken ”Jag har aldrig varit med 
om maken till löpande bandsprincip”, vilket samtidigt gör en analogi med 
tillverkningsprocessen inom industrin. Detta kan tolkas som att mötet med 
sjukvården kännetecknas av att vara mekanisk och rutinmässig, vilket förstärks 
genom att hon drar paralleller till hur det antas vara inom ett annat av dess 
områden, ”jag har hört att det är likadant på bröstkliniken numera”. Genom att 
anta en distanserad position till sitt uttalande, ”jag har hört”, framstår liknelsen 
med situationen på ”bröstkliniken” som mer trovärdig eftersom det antas återge 
ett faktiskt läge snarare än personens eget synsätt.

Excerpt 37
”Det känns lite som i Sällskapsresan när dom tar foton: ’in, ut, nästa, in, ut, 
nästa’.” Therese, s.9

Upplevelsen av behandlingsprocessen som industriell beskrivs även i 
ovanstående excerpt, men där en jämförelse istället görs med en sekvens ur 
filmen ”Sällskapsresan”. Bilden av en automatisk process i vilken patienter 
slussas in och ut i sjukvården synliggörs tydligt i citatet ”’in, ut, nästa, in, ut, 
nästa’”. Detta kan samtidigt ses som ett uttryck för en passivitet i upplevelsen 
av att vara vårdtagare, till skillnad från ”dom” som tillhandahåller 
behandlingen, de som ”tar foton”.
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Excerpt 38
”Men som vi sa tidigare så är det ju en ehhh...göra barn-fabrik på sjukhuset, så 
det är ju inte så himla ’jaha hur känns det nu’, det är inte...det fokuset finns inte, 
utan dom har ett jobb, dom ska göra barn, that’s it. Det är inte så mycket 
stöttande kring det.” Josefina, s.12

Framställningen av sjukvården som ett ”löpande band” knyts återkommande 
ihop med upplevelsen av att befinna sig i en sårbar position som vårdtagare. 
Härigenom tydliggör många par konsekvenserna av en mekanisk 
behandlingsprocess för dem som enskilda individer. Detta synliggörs även i 
excerptet ovan, vilken skildrar informantens syn på mötet med sjukvården som 
en ”göra barn-fabrik”. Den industriella tonen förstärks sedan genom 
uttalandena ”dom har ett jobb” samt ”dom ska göra barn”, vilket kan ses som 
ett uttryck för att det finns lite utrymme över till stöd och omvårdnad. 
Erfarenheten av att vara vårdtagare återges härmed primärt som en fråga om att 
bli gravid, medan ”stöttande kring det”, omsorg och uppmärksamhet, kommer i 
andra hand.

Acceptans
Tolkningsrepertoarer som anför upplevelsen av utsatthet i mötet med svensk 
sjukvård och myndighetsutövning återfinns i samtliga intervjuer. Därmed liknas 
rollen som vårdtagare framför allt vid att vara ”utelämnad” och ”sårbar” under 
behandlingsprocessen. Samtidigt förekommer det även ett diametralt motsatt sätt 
att beskriva sina upplevelser, i vilken många par i första hand resonerar kring 
sina erfarenheter utifrån ett synsätt som kretsar kring acceptans. Här hamnar 
inte alltid mötet per se i fokus för en berättelse om bemötande under 
behandlingsprocessen, utan snarare sättet på vilket paret väljer att hantera 
situationer som kännetecknas av utsatthet. Gemensamt för dessa intervjuer är 
således inte huruvida de redogör för möten som har uppfattats vara 
problematiska eller inte. Istället synliggör de olika tolkningsrepertoarer som 
används för att förklara orsakerna bakom negativa upplevelser, eller vilka 
strategier som tillämpas för att i så stor utsträckning som möjligt undvika 
situationer av utsatthet. Tolkningsrepertoarer som kretsar kring acceptans 
innebär således inte att stå handfallen inför de händelser som uppstår, utan 
anknyter snarare till ordets etymologiska betydelse, vilket kännetecknas av att 
omfamna och leva med.

Tacksamhet och förståelse
Inom ramen för sina berättelser om möten förekommer det hos många par en 
tolkningsrepertoar som karakteriseras av tacksamhet och förståelse. Detta 
kommer dels till uttryck genom att förbise negativa upplevelser till följd av 
”tacksamhet” inför möjligheten att få genomföra assisterad befruktning i 
Sverige. Dels uppträder ett mått av ”förståelse” för situationer som anses vara 
bekymmersamma, och i vilka paret tillämpar olika typer av förklaringsmodeller 
till att ha blivit bemötta på ett felaktigt sätt.
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Excerpt 39
”Mmm, men dom har faktiskt haft kontakt med samma person som vi (mmm), så, 
har upplevt väldigt olika...sen blir det ju också den aspekten att eftersom det är en 
ny lag, man vet att det inte har varit en självklarhet att, eh, så kommer man ju in 
med attityden, med viss måtta av tacksamhet, för att å äntligen har lagen ändrats, 
äntligen kan vägen öppnas även för oss...där i det, tror jag att man kanske på, ett 
omedvetet plan har en tendens att...ehhh, ja, låta vissa saker passera, okej dom 
visste inte det, men okej vi får i alla fall...ehhh, så att man inte är riktigt lika 
kritisk som man kanske skulle kunna vara, rätt...(mmm).” Annika, s.6

Användningen av ett kategoriberättande påträffas ofta hos de par som begagnar 
sig av tacksamhet och förståelse för att beskriva situationer av bristande 
bemötande. I dessa fall görs vanligen en åtskillnad mellan hur man själv 
upplever en händelse, och hur andra samkönade par antas reagera. I excerptet 
ovan synliggörs detta tydligt genom att skildringen av en kontakt med en person 
på sjukhuset. Här har ”dom”, ett annat samkönat par, och ”vi” haft olika 
erfarenheter av samma individ, vilket uppträder i repliken ”har upplevt väldigt 
olika”. Detta kan ses som ett uttryck för att det inte enbart är bemötandet som 
avgör huruvida det ses som negativt, utan även på vilket sätt paret själva väljer 
att tolka situationen. Genom att framställa ”tacksamhet” som en metod att 
hantera problematiska möten, framkommer det även hur man har valt att agera 
annorlunda jämfört med ”dom”. Till skillnad från ”dom” har paret valt att ”låta 
vissa saker passera”, vilket antyder att upplevelserna av bemötande också är 
avhängigt ens eget sätt att tackla negativa erfarenheter. Samtidigt framträder 
även bilden av att förbise saker som upplevs fel på ”ett omedvetet plan”, att ha 
överseende för vissa saker i bemötande till förmån för det lagstiftning som råder.

Excerpt 40
”Alltså jag kan ju uppleva litegrann inom, alltså, inom många, alltså vi känner 
ganska många regnbågsfamiljer, det har ju blivit så. Ehhh, men men, det är 
många som på nåt sätt kräver av hela sin omgivning och hela samhället att...att 
dom ska ha hängt med till 100 %. Det känns så orättvist, för att...alltså, vi, vi är 
en familj som alla andra bara att vi är två mammor. Men det är ju ändå inte så 
som normerna har sett ut. Så jag tycker att man, man måste kunna ha lite tolerans 
och förståelse, gentemot, och kanske ge...ah, att allt tar, ja sin takt. Sen så är det 
väl klart att, får man så här att det är nån som absolut är oinformerad eller inte 
vet och, men så fort dom kommer på det, om man fortfarande får ett annat 
bemötande, då kan man ju...men jag vet inte, jag tycker att vi lever, vi är ändå en 
minoritet eller vad man ska säga. Och då får man ju acceptera att...att det...att 
inte alla, att det inte är självklart för alla (mmm).” Linnea, s.13

Även i ovanstående excerpt blir ett kategoriberättande viktigt för att framhäva 
vikten av tacksamhet och förståelse i hanteringen av möten. Informanten 
konstruerar här en distinktion mellan parets eget synsätt på heteronormativitet 
under behandlingsprocessen, och hur ”många regnbågsfamiljer” förmodas vara. 
Därmed skapas bilden av att det föreligger en rådande samstämmighet bland 
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majoriteten av samkönade par, vilka antyds vilja att samhället ska ”ha hängt 
med till 100%”. Detta får stå i skarp kontrast till det synsätt som åberopas i 
denna berättelse, i vilken ett tillkännagivande av rådande norm anförs. Här utgör 
”tolerans” och ”förståelse” viktiga faktorer i hanteringen av negativa möten 
med sjukvårdspersonal och myndighetsutövare. Som samkönat par ska man 
härigenom ”acceptera” att det tar tid att förändra rådande norm, och att det rent 
av är ”orättvist” att inneha förväntningen att bli behandlade jämlikt.

Laissez-faire
I anknytning till en tolkningsrepertoar som kretsar kring tacksamhet och 
förståelse, framträder även olika former av resonemang som kan liknas vid 
laissez-faire, en låt-gå mentalitet inför negativt bemötande. Utgångspunkten i 
detta består mindre av att visa tacksamhet inför rådande lagstiftning, och utgör 
mer ett uttryck för de förväntningar man har av hur ett bemötande kommer att se 
ut. Ett flertal par beskriver på detta sätt att problematiska situationer var att 
vänta sig, att heteronormativitet och bristande förståelse var ”typiskt” och 
ingenting att bli upprörd över. Därigenom framkommer en strategi att låta saker 
och ting ”bero”, att inte ”fästa vikt vid” möten som har varit negativa, samt att 
hitta olika sätt att förklara händelser på.

Excerpt 41
”Så tänker jag, alltså, alla kommer ju inte alltid kunna allt, stackars 
socialsekreteraren har många, många saker som ligger på sitt bord, och så länge 
man har ett öppet sinne och är beredd att lära sig så tycker jag att det är ingen 
större skada skedd liksom (mmm), så jag känner mig rätt nöjd när vi gick därifrån 
ändå (mmm).” Kristina, s.12

I ovanstående excerpt synliggörs ett vanligt förekommande resonemang, vilket 
bygger upp en bild av negativt bemötande som baserat på andra aspekter än 
parets sexualitet per se. Här anförs ofta situationsspecifika förhållanden som 
antas ha påverkat mötet mellan paret och en professionell, vilket kan ses som ett 
sätt att bortse från heteronormativitet. I detta fall byggs det upp kring en 
extremfallsformulering i vilken ”alla kommer ju inte alltid kunna allt”, vilket 
kan tolkas som en markering mot att samkönade par bör förvänta sig att ”alla” 
man möter i behandlingsprocessen ska besitta kunskap om ”allt”. Detta 
förstärks i uttalandet genom att hänvisa till ”stackars socialsekreteraren” vilken 
har ”många, många saker” att hålla reda på. Utifrån detta synsätt blir det 
trovärdigt att felaktigheter kommer att tillstöta. Samtidigt framställs en viss 
egenskap som viktig för ett bra bemötande, något som tillskrivs ”ett öppet 
sinne”. Detta kan ses som ett uttryck för en beredvillighet att låta saker passera, 
så länge personen man möter besitter ”ett öppet sinne”.

Excerpt 42
”Ja jag vet inte, arga röda kommentarer skriver, jag stryker över liksom ehhh...nä 
jag vet inte om jag...nu försöker jag minnas om det verkligen var så...då. Jo men 
det var nån gång, nånting jag fyllde i (mmm). Hur upplevde jag det? Att det är 
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förväntat, på nåt sätt. Ehhh, nån slags liksom såhär ja...hehehe, neutral 
besvikelse. Ja men jo det är så här det är liksom. Det är inte så att jag kände mig 
kränkt för det, det är typiskt så mmm.” Zahar, s.10

Även i excerptet ovan anförs en tolkningsrepertoar om att låta saker och ting 
passera. Informanten återger här parets sätt att hantera olika former av 
pappersexercis som inte inkluderar båda i föräldraskapet, vilket man 
allteftersom slutade att kommentera i skrift. Uttryck som ”det är förväntat” och 
”det är typiskt” kan ses som ett sätt att förhålla sig till den norm man 
konfronteras med. Därigenom uppträder bilden av möten med professionella 
som kantade av heteronormativitet, vilket skapar en förmodan av att inte bli 
bemötta jämlikt. Med detta som utgångspunkt, att ”det är förväntat” att bli 
behandlade annorlunda, framstår negativa upplevelser som mindre 
bekymmersamma. Här framträder istället ”en neutral besvikelse”, att något man 
har förutsätt också blir uppfyllt, och därmed inte lika påfrestande. Negativa 
upplevelser kan följaktligen avfärdas som förväntade, och inget paret behöver 
lägga någon större vikt vid.

Humor och ironi
Hos vissa par uppträder emellertid en tolkningsrepertoar som handlar om att 
tackla negativa erfarenheter med humor och ironi. Istället för att påtala brister i 
rutiner och bemötande explicit, blir ”skämt” och ”spydigheter” ett alternativt 
sätt att hantera problematiska situationer. Även dessa par väljer att framställa 
brister som förväntade, men reducerar samtidigt dess inverkan ytterligare genom 
att avvisa dem med hjälp av komiska redogörelser av händelser från sin 
familjebildning.

Excerpt 43
”Sen, sen så har vi ju tagit det mesta med ganska mycket humor nu ehhh, för att 
när man ser mammor, för att man kan ju dra...alltså det har ju blivit att man 
ironiserar kring allting snarare, tycker jag att vi gör nu. Ehhh, t.ex. det här att 
bara mammor får äta, man kan ju dra det hur långt som helst när man är trött 
liksom och inte har sovit, ehhh...och leka med tanken så här ja. Så jag tror att vi 
handskas mer med det så nu, och att jag sa till mer förut faktiskt, så sist sa jag ju 
inte till.” Mariana, s.8

Genom att retoriskt belysa kontrasten mellan hur paret har hanterat jobbiga 
upplevelser tidigare, och hur man numera använder sig av humor, anknyter 
informanten till tolkningsrepertoarer som handlar om acceptans. Här framstår 
paret som luttrade och vana vid att bli bemötta annorlunda, något som framställs 
genom att ofta åberopa hur man är ”nu” jämfört med tidigare. Nuförtiden kan 
man det mesta med ”humor”, och att det går att ”ironiserar kring allting 
snarare”, vilket åter belyser skillnaden med hur paret har agerat tidigare. I 
excerptet ovan exemplifieras en skylt på BB som beskriver att enbart mammor 
får äta av sjukhusmaten som serveras, och vilken paret kan ”dra det hur långt 
som helst” i sina skämtsamma yttringar. Härigenom framställs det hur man 
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”nu” accepterar rådande normer, genom att använda sig av humor och ironi i 
hanteringen av påfrestande situationer.

Excerpt 44
”Då måste jag göra en könsbytesoperation först, som jag sa vid något tillfälle då 
jag blev irriterad, hahaha.” Sara, s.4

Bruket av humor blir även ett mer direkt sätt att avväpna en potentiellt negativ 
upplevelse under behandlingsprocessen. I ovanstående excerptet synliggörs 
detta genom en situation där den kvinna som inte ska bära barnet uppmanas att 
skriva under som fader på en blankett. Här reagerar paret på att inte passa in i 
den norm som råder genom att uttrycka sig sarkastiskt, ”Då måste jag göra en 
könsbytesoperation först”. Därmed belyser informanten det omöjliga i att 
underkasta sig rollen som pappa, samtidigt som en konfrontation med 
sjukvårdspersonalen kan antas ha blivit mindre påtaglig genom bruket av humor.

Att ligga steget före
Tolkningsrepertoarer som handlar om acceptans i behandlingsprocessen 
kännetecknas även av olika strategier som kretsar kring att föregå ett negativt 
bemötande. Här framträder en tydlig förväntan hos samtliga par av att möta 
potentiella stressorer, vilka man således i största möjliga utsträckning försöker 
att reducera. Inom ramen för denna tolkningsrepertoar återfinns framför allt 
resonemang som kretsar kring att agera proaktivt; att ”söka upp”, ”välja aktivt” 
samt ”byta ut”. I många intervjuer synliggörs bilden av behovet att göra 
nödvändiga val, däribland att vända sig till instanser eller personer man har 
kännedom om och ”kan lita på”. I andra fall framkommer detta genom att paret 
är aktiva och pålästa, för att därigenom få ett kunskapsövertag gentemot den 
personal man möter. Gemensamt för dessa par är ett behov av att hela tiden ligga 
steget före – att föregå snarare än att förgås.

Excerpt 45
”Ja det var ju bara för att slippa...slippa dra hela ’ja jag lever med en annan 
kvinna’, plus att jag hade hoppats på att dom hade lite mer kunskaper istället för 
att jag ska sitta där och rabbla allting jag behöver och kanske glömma nånting. 
Och så visade det sig vara också, så det var ju, det kändes som rätt beslut att ta. 
Det är så mycket mer avslappnande att gå till nån som man inte behöver förklara, 
där man kan vara lite dum. Där man kan vara lite dum och lite sig själv och 
slippa vara så perfekt och duktig liksom, för att man representerar en hel 
folkgrupp känns det som.” Bodil, s.9

I excerptet ovan framträder en önskan om att ”slippa” saker i mötet med 
professionella, något som också är återkommande i många andra intervjuer. 
Framför allt återfinns en vilja om att ”slippa” behöva förklara sin relation till en 
annan kvinna, eller aspekter som rör ens sexuella läggning. Här synliggörs detta 
genom att belysa skillnaden mellan en situation i den offentliga sjukvården man 
var tvungen att befinna sig i, samt omständigheter som paret själva kunde välja. 
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Kontrasen blir tydlig genom redogörelsen av en förhoppning om att inte behöva 
”rabbla allting” som inte blev tillgodosedd, ”så visade det sig vara också”, och 
vilket föranledde beslutet att göra aktiva val. Detta ställs sedan i relation till 
mötet med ett privat alternativ, vilket beskrivs som ”mycket mer avslappnande”, 
och där man kan tillåta sig få vara ”lite dum”. Därmed ter sig beslutet att vända 
sig någon annanstans som mer självklart, och förstärker bilden av att behöva 
ligga steget före.

Excerpt 46
”Men där tror jag att det är en jättestor skillnad, för där har vi verkligen valt 
aktivt (ja), och det har man inte möjlighet kanske att göra när det är ens första 
barn, då kan jag, många tror jag också tänker så här ’men jag ska kunna gå till 
vilken mödravård som helst, och föda på vilken förlossning som helst’...ehhh och 
det ska man ju givetvis kunna, men jag tror att dom kanske upplever annorlunda. 
För vi har verkligen gjort dom här aktiva valen (mmm).” Josefina, s.16

Samma tolkningsrepertoar uppkommer även ofta genom ett kategoriberättande 
där parets upplevelser av en situation antyds skilja sig från andras. I dessa fall 
förefaller beslutet av att ha agerat proaktivt, att ha ”valt aktivt”, som rimligt 
genom hänvisning till parets egen subjektiva uppfattning. Därmed framstår 
alternativa synsätt som mindre trovärdiga, eftersom ”dom kanske upplever 
annorlunda” än ”vi”, vilket framställer argumentet för att ha ”valt aktivt” som 
trovärdigt.

Excerpt 47
Linda: ”Ja Familjerätten hade vi kontakt med innan (okej) eftersom vi då är 
 socionomer haha
Jenny: Vi känner till att man får gå dit innan hahaha
Linda: Även om många inte vet om det så, vi var det första paret i staden som 
var där  innan barnet  var fött för att skriva under föräldraskapsbekräftelsen.” 
Linda  och Jenny, s.16

Under intervjuerna blir tolkningsrepertoaren samtidigt tydlig genom att vissa par 
berättar om sina upplevelser utifrån att besitta en viss kunskap eller kompetens. 
Här reduceras potentiella stressorer under behandlingsprocessen genom att man 
utnyttjar särskilda resurser som ger fördelar i mötet med professionella. I en del 
fall kännetecknas detta av tillgången på information som blir betydelsefull i 
hanteringen av vissa rutiner, vilket bland annat visar sig i ovanstående excerpt. 
Genom framhäva sin yrkesroll, ”eftersom vi då är socionomer”, synliggörs ett 
sätt att föregå negativa upplevelser. Här frångår paret en position som vårdtagare 
i berättelsen, och väljer istället att framställa sig själva utifrån det yrke man har 
till vardags. På detta sätt tillskansar man sig ett övertag i sin familjebildning, ”Vi 
känner till att man får gå dit innan”, som andra personer i samma situation inte 
känner till eller har möjlighet att utnyttja, ”Även om många andra inte vet om 
det så”. Därigenom föregår paret en potentiell stressfylld händelse genom att 
ligga steget före.
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Diskussion

Resultatdiskussion
Inom ramen för detta examensarbete har två separata frågeställningar varit 
aktuella. Den första  handlar om parets resonemang vid beslutsfattandet av 
vilken reproduktionsmetod som ska ligga till grund för en familjebildning. 
Fokus har då framför allt legat på de argument som anförs i valet av att genomgå 
assisterad befruktning i Sverige, och därmed på vilket sätt detta alternativ ges 
företräde rent retoriskt. Tolkningsrepertoarer som framför allt kretsar kring 
externa omständigheter gör sig gällande, och kan förstås utifrån ett sammanhang 
där normer och bilden av ett föräldraskap utgör viktiga delar. Den andra 
frågeställningen har kretsat kring upplevelser av möten med professionella inom 
den svenska sjukvården, och följaktligen hur detta återges i berättelser om 
behandlingsprocessen. I detta sammanhang har bemötande från 
sjukvårdspersonal och olika myndighetsutövare varit av intresse, och hur man 
har uppfattat detta i egenskap av samkönat par. Här återfinns 
tolkningsrepertoarer vilka framställer rollen som vårdtagare som utsatt och 
sårbar, samtidigt som olika sätt att hantera brister synliggörs. Under 
nedanstående diskussion kommer det inledningsvis att presenteras en översikt av 
de resonemang som visar hur paren väljer att framställa sin familjebildning, 
samt på vilket sätt detta går att förstå utifrån ett större samhällsperspektiv. 
Därefter ges en redogörelse för hur paren bygger upp sina berättelser runt 
erfarenheterna av att ha varit vårdtagare, samt hur detta knyter an till deras 
argument om att bilda familj i Sverige.

Att bilda familj i Sverige
I resultatgenomgången synliggörs de olika tolkningsrepertoarer som används 
och knyter an till informanterna sätt att konstruera berättelsen om sin egen 
familjebildning. Här framkommer skiftande redogörelser för de resonemang 
som föregick parets beslut att vända sig till svensk sjukvård, men vilka alla på 
olika vis anför externa omständigheter som grund för det beslut man har tagit. 
På detta sätt framträder bilden av samhällsfaktorer som en överhängande del i de 
argument som återkommer under intervjuerna, och kan ses som en viktig del i 
förståelsen för hur informanterna väljer att framställa sitt eget föräldraskap. Att 
begagna sig av en diskursanalytisk ansats har därmed varit användbar, eftersom 
det är i interaktionen med andra i sociala sammanhang som en individs 
verklighet blir begriplig. Genom att belysa de tolkningsrepertoarer som 
uppträder blir det följaktligen möjligt att förstå hur både synen på att bilda familj 
och det egna föräldraskapet framställs utifrån olika externa omständigheter. 
Nedan kommer detta att presenteras genom att redogöra för de mest 
framträdande tolkningsrepertoarerna i resultatet från insamlat material, liksom 
hur de kan sättas samman för att ge en övergripande helhetsbild.

Parens berättelser om sin familjebildningsprocess synliggör i första hand en 
tydlig önskan om att omfattas av gällande lagstiftning. Här framstår möjligheten 
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att få genomföra assisterad befruktning i Sverige som något att föredra utifrån 
den juridiska trygghet som tillkommer. Att erkännas som förälder, samt att 
kunna förankra sin familj inom ramen för samhällets rättsliga bestämmelser, blir 
därmed centrala aspekter i de resonemang som förs under intervjuerna. Enligt 
denna tolkningsrepertoar framstår andra tillvägagångssätt för en familjebildning 
som ”osäkra” och ”komplicerade” i jämförelse, och utmålas i skarp kontrast till 
de omständigheter som föreligger inom svensk sjukvård. Därigenom skapas en 
bild av alternativen som mindre attraktiva, samtidigt som det även framhäver 
vikten av att åtnjuta en legitimitet i sitt föräldraskap som inte skiljer sig från 
heterosexuellas. Denna typ av argument vävs ofta samman med det faktum att 
andra former av familjebildningar kräver ett verkställande av en 
närståendeadoption, vilket förstärker synen på att utföra assisterad befruktning i 
Sverige som ett rimligt beslut. Att vända sig till Danmark eller att genomföra 
insemination i hemmet framställs på detta sätt som ”väldigt väldigt läskigt”, och 
uppfattas i förlängningen sakna en likvärdig legitimitet från samhällets sida. 
Följaktligen blir tolkningsrepertoarer som grundar sig på olika juridiska faktorer 
inte bara en fråga om tryggheten som kommer därav, utan även ett sätt att 
retoriskt framhäva sin familjebildning som berättigad.

I anslutning till de resonemang som rör gällande lagstiftning uppträder även en 
tolkningsrepertoar om ”tacksamhet” inför att ha blivit tilldelade möjligheten att 
utföra assisterad befruktning i Sverige. Här blir valet av familjebildning snarare 
ett uttryck för något större än parets eget föräldraskap, och utmålas som en 
”symbol” för ett likaberättigande i samhället. Tacksamhet blir därigenom ett sätt 
att tillskriva de juridiska omständigheterna ett värde som man hyser 
uppskattning inför, liksom ett argument för att ge denna form av behandling 
företräde vid ett beslutsfattande. Genom att belysa kontrasten till förhållanden i 
många andra länder i världen framställs denna möjlighet dessutom vara få 
förunnad, vilket kan ses som ett sätt att retoriskt förstärka upplevelsen av 
tacksamhet och peka på lagstiftningen som exceptionell till sin natur.

Samtidigt går det att urskilja hur externa omständigheter även kan handla om 
samhällsfaktorer som anförs på basis av att de är ”pålitliga”, ”säkra” och 
”underlättar” i relation till en behandling. Framför allt framträder en 
samstämmig bild av något ”svenskt” i att genomföra assisterad befruktning i det 
egna landet. Den svenska sjukvården och olika former av myndighetsutövning 
delges härigenom attribut som kretsar kring omvårdnad och tillförlitlighet, vilka 
uttrycker en förväntan man i egenskap av samhällsmedborgare kan räkna med 
att få tillgodosedd inom det offentliga. I relation till andra länder blir därmed 
Sverige ett betryggande val, vilket framställer övriga alternativ i sämre dager. En 
tolkningsrepertoar som anknyter till detta kretsar kring de ekonomiska 
överväganden som måste göras i relation till att bilda familj. Även här 
underlättar det att vända sig till svensk sjukvård, och blir därmed en del av ett 
större resonemang om samhällsfaktorer i parets beslutsfattande. Detta måste 
dock ibland rättfärdigas genom att belysa sin egen roll som medborgare, vilken 
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kommer att ”bidra” och ”delta” som skattebetalare i framtiden, och därmed 
kan anses ha ett legitimt anspråk på samhällets resurser. Vidare medför också en 
behandling i Sverige fördelaktiga praktiska villkor, genom vilka man ”slipper” 
de omständigheter som kommer av att vända sig till en fertilitetsklinik 
utomlands. Att belysa extremer vid jämförelsen av förhållandena mellan länder 
blir här ett sätt för paret att retoriskt försvara sin form av familjebildning, och 
framställer ånyo andra tillvägagångssätt som mindre tilltalande.

Externa omständigheter anförs emellertid även utifrån vilka konsekvenser de får 
för det egna föräldraskapet, och synliggör därmed olika tolkningsrepertoarer 
som tas i anspråk för att utmåla sin familjesituation som fullvärdig. Framför allt 
framkommer detta i resonemang beträffande innebörden av att genomföra en 
behandling inom ramen för de bestämmelser som råder i Sverige. Här 
framträder bilden av det autonoma föräldraskapets betydelse, och om att vända 
sig till svensk sjukvård utifrån premissen att ”vara en familj själva”. Därigenom 
bibehåller paret ”kontroll” över sin familjebildning, och kan undvika det 
risktagande som framställs av att involvera en tredje part. Som kontrast ställs 
familjer som har möjliggjorts genom en fyrklöverskonstellation eller med 
inblandningen av en manlig bekant, och vilka beskrivs som att vara förälder på 
”deltid”. Att däremot utöva ett föräldraskap som överensstämmer mer med 
rådande norm om två individer tillskrivs egenskapen av något fullgott, och 
således eftersträvansvärt för många par. Vikten av denna aspekt framträder även 
tydligt genom den tolkningsrepertoar som handlar om viljan att bli 
”accepterad” av samhället, och upplevelsen av att ”passa in” i bilden som en 
kärnfamilj. Här beskrivs valet av att genomföra en behandling i Sverige som 
mer självklar i efterhand på grundval av att man numera tillhör gängse norm. Att 
röra sig inom de ramar som tillskrivs ett föräldraskap  juridiskt framställs 
därigenom som att inneha ett större godkännande för sin familjebildning från 
samhällets sida.

Dock medför de bestämmelser som ingår i att utföra assisterad befruktning i 
Sverige även vissa följdverkningar för barnet, vilka får en betydande roll i de 
resonemang som uppkommer under intervjuerna. Framför allt rör detta barnets 
rätt att efterfråga information om sitt genetiska ursprung. Här framkommer en 
samstämmig bild kring vikten av att denna ”möjlighet” existerar, vilken ofta 
beskrivs utifrån att vara en obestridd ”valfrihet” föräldrarna inte kan bestämma 
över. Genom att således återkommande anföra den lagstiftning som stipulerar 
denna rättighet blir det genetiska ursprunget aldrig en fråga som paret behöver ta 
ställning till, utan kan godtas utan förevändningar. I  nära anslutning till detta 
framträder även betydelsen av det biologiska arvet, vilket på liknande vis också 
kretsar kring att vara en ”möjlighet”. I detta sammanhang handlar denna 
”möjlighet” om något som redan existerar, framställt som en omständighet paret 
ändå inte kan argumentera emot. På grundval av detta kan det biologiska arvet 
tillåtas få ett utrymme i sin familjebildning, och dessutom utmålas som något 
positivt i barnets utveckling. Genom att belysa kontrasten till samhället i övrigt, 
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i vilken ett samkönat pars familj beskrivs som ”annorlunda”, blir biologin 
betydelsefull och något att hålla fast vid. Härigenom blir det även ett viktig 
argument att framhäva i relation till barnets identitet. Att sakna de 
förutsättningar som föreligger i ett heterosexuell familjebildning framstår som 
problematisk, och något man bör bemöta genom att bekräfta betydelsen av det 
biologiska arvet.

För att emellertid kunna skapa sig en bättre uppfattning om varför dessa 
tolkningsrepertoarer framträder i berättelser om parens familjebildning behövs 
en förståelse för vad de gör i sitt sammanhang. Med utgångspunkt i Baetens och 
Brawaeys (2001) definition av social infertilitet innebär lesbiska kvinnors 
föräldraskap att det fordras en tillgång till en donator för att åstadkomma en 
graviditet. Därmed tvingas man redan i inledningen av sin familjebildning 
besluta sig för hur detta kan tillgodoses. Till skillnad från heterosexuella krävs 
därför en process i vilken olika alternativ ställs mot varandra och utvärderas 
utifrån deras potentiella konsekvenser. Denna bild bekräftas även av samtliga 
genomförda intervjuer, där valet av att genomföra assisterad befruktning i 
Sverige har föregåtts av flertalet överväganden. Således synliggör informanterna 
resonemang där man inbördes förhandlar och omförhandlar de möjligheter som 
finns till hands, något som går i linje med den beslutsfattandeprocess som 
beskrivs av Touroni och Coyle (2002). Samtidigt kan detta tolkas som att man 
även konstruerar sin berättelse om att bilda familj i relation till en utomstående 
betraktare, något som framkallar upplevelsen av att behöva rättfärdiga sina val 
retoriskt. Här kan rådande samhällsnorm tänkas göra sig påtaglig för paret, i 
vilken ett samkönat föräldraskap upplevs bryta mot den allmänna uppfattningen 
om vad som utgör en familj. Att således återkommande betona de olika externa 
omständigheter som låg till grund för sitt beslutsfattande framstår därmed som 
en rimlig retorisk strategi. Därmed skapas ett försvar för det val som har gjorts, 
samtidigt som man kan hävda legitimitet för sin familjebildning genom att 
anföra faktorer som är externaliserade från paret själva (Potter, 1996).

De argument som framträder genom användandet av olika tolkningsrepertoarer 
blir följaktligen inte unika för de informanter som yttrar dem, utan framställs 
som något som redan föreligger i samhället och delas av andra (Potter, 2005). 
Detta blir särskilt påtagligt under svenska förhållanden då ett samkönat 
föräldraskap inte begränsas i lika stor utsträckning som på många håll 
internationellt. Lesbiska par har här större möjligheter att ta ställning till 
följderna av sitt beslut, vilket på ett tydligt sätt synliggör betydelsen av externa 
omständigheter som grund för parets beslutsfattande. Därmed blir gällande 
lagstiftning en viktig del i förståelsen för hur parens argumentation byggs upp 
som trovärdig, liksom hur den kan försvaras i relation till en utomstående 
betraktare. Emedan det framför allt är ”tryggheten” som står i fokus i en 
berättelse, blir anförandet av juridiska faktorer samtidigt ett sätt att legitimera 
sin familj gentemot resten av samhället. Detta kan liknas vid det Potter (1996) 
beskriver som ett empiristisk redogörande; man har förvisso själv fattat det 
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beslut som har lett fram till ett föräldraskap, men svensk lagstiftning får stå som 
huvudman och därmed ansvarig inför själva möjligheten att bilda familj som 
samkönat par. Att därigenom understryka innehavet av en likvärdig juridisk 
status som heterosexuella bidrar således till att framställa sitt föräldraskap som 
fullvärdigt, och kan betraktas som ett svar på samhällets fråga om man är en 
familj på riktigt.

Samma typ av argument uppträder även i resonemang om de externa 
omständigheternas betydelse för den egna familjebilden. Med svensk 
lagstiftning som grund bevakar paren här sitt intresse av att inneha ett autonomt 
föräldraskap, ”att vara föräldrar på heltid”. I intervjuerna beskrivs 
återkommande vikten av att vara ensamma i sin familjebildning, och att 
därigenom inte riskera en inblandning från tredje part. Samma typ av 
argumentation förekommer även i internationella sammanhang, i vilket andra 
alternativ än tvåsamhet ofta framställs som en hotfull situation (Chabot & Ames, 
2004). Ofta motiveras detta utifrån vikten av att bibehålla kontroll över sitt eget 
föräldraskap, liksom att förhindra att den icke-biologiska moderns roll inkräktas 
eller ifrågasätts (Donovan & Wilson, 2008). Till skillnad från många andra 
länder regleras däremot detta tydligt i svensk lagstiftning, då båda erkänns som 
föräldrar i de fall man genomför assisterad befruktning inom den offentliga 
sjukvården. Att detta dock kvarstår hos paren som en form av tolkningsrepertoar 
kan således snarare betraktas i egenskap av en önskan om att passa in i rådande 
samhällsnorm. Genom att gå den svenska lagstiftningen till mötes och framhäva 
tvåsamhet som något centralt för sitt föräldraskap kan paret samtidigt retoriskt 
försvara sin familjebildning som fullvärdig. Därmed uppfylls den 
heteronormativa föreställningen om vad som utgör ett föräldraskap, och vilken 
bygger på tanken om en tvåsamhet. Här blir anförandet av en tolkningsrepertoar 
om ”att vara föräldrar på heltid” således ett sätt att reducera upplevelsen av att 
vara annorlunda i jämförelse med normen, där föräldraskapet inte längre 
framställs som en fråga om vilka kön som är inblandade, utan vilket antal.

Enligt Zetterqvist Nelson och Malmquist (2011) kan rådande lagstiftning 
samtidigt ses som en respons på hur lesbiska kvinnor tidigare har gått tillväga 
för att bli föräldrar, och där fadern i många fall registrerades som okänd. Att ge 
lesbiska par tillgång till assisterad befruktning i Sverige tillåter däremot staten 
att lättare kontrollera de omständigheter genom vilka barnen föds, något som i 
förlängningen innebär ett beaktande av den genetiska kopplingen till en fader. 
Detta motiveras ofta genom att på olika sätt hänvisa till betydelsen av barnets 
möjligheter att ta reda på sitt ursprung (Baetens, 2002), vilket även är fallet i 
intervjuerna med samtliga par. Här liknas rättigheten att efterfråga information 
om sitt genetiska ursprung vid något oinskränkt, vilken föräldrarna inte har 
behörighet att påverka. Att det dessutom kan vara av vikt för barnets 
identitetsutveckling förstärker bilden av det genetiska ursprunget som något 
viktigt att ta i beaktande. Därigenom tillåts ett biologiskt perspektiv att ta en 
central plats i parets familjebildning, även om detta aldrig uttrycks explicit. Rent 
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retoriskt framställs detta alltid utifrån barnets perspektiv, men kan på liknande 
vis som anförandet av andra externa omständigheter ses som ett sätt för paret att 
gå rådande norm tillmötes. Även här blir faktorerna bakom de argument som 
används externaliserade, eftersom svensk lagstiftning får stå som ansvarig. 
Därigenom framstår parets beslut som grundat på externa omständigheter, vilket 
blir ett sätt att rättfärdiga sin familjebildning gentemot samhället i övrigt. 
Samtidigt innebär detta att en heteronormativ syn på föräldraskap fortfarande 
gör sig gällande. I sin tvåsamhet tillåts lesbiska par att genomföra assisterad 
befruktning på samma villkor som heterosexuella, men enbart om donatorn går 
att identifiera. Även om denna individ förvisso är okänd för föräldrarna, kvarstår 
vikten av kunskap om det manliga genetiska ursprunget, vilket kan ses som ett 
uttryck för att den heteronormativa synen på föräldraskap fortlever. Följaktligen 
kan rådande lagstiftning ses som ett sätt för samhället att passa in denna nya 
form av föräldraskap i en redan existerande mall (Zetterqvist Nelson & 
Malmquist, 2011).

Upplevelser av bemötande
Ovanstående resultat visar även på de tolkningsrepertoarer som framkommer i 
informanternas sätt att återge sina upplevelser av att vara vårdtagare inom 
svensk sjukvård. Här framträder varierande erfarenheter från kontakten med 
professionella under behandlingsprocessen, men vilka återkommande beskriver 
möten som kännetecknas av heteronormativitet och bristande kunskap. Dessa 
framställs framför allt utifrån två skilda perspektiv, vilka kan sammanfattas som 
redogörelser av utsatthet respektive acceptans. Att utgå ifrån en diskursanalytisk 
ansats har i detta sammanhang varit passande eftersom det fångar 
informanternas sätt att själva skapa sig en förståelse för de erfarenheter som har 
gjorts. Således ges inte enbart en insikt i de normer och värderingar man har 
påträffat i egenskap av patient och samkönat par, utan även hur man förhåller sig 
till dessa retoriskt. På detta sätt synliggörs informanternas olika 
tolkningsmöjligheter i relation till de situationer man möter, samt hur man väljer 
att hantera de händelser som har varit stressfyllda. Nedan kommer dessa 
aspekter att presenteras genom att skildra de mest framträdande 
tolkningsrepertoarerna i resultatet från insamlat material, liksom hur de kan 
förstås utifrån den kontext vari de uppstår.

En vanligt förekommande form av tolkningsrepertoar som återfinns hos samtliga 
par kretsar kring upplevelsen av att befinna sig i en särskilt utsatt position. Här 
framträder bilden av att vara ”sårbar” och ”utelämnad” som vårdtagare och 
samkönat par, och att inte få det bemötande man förväntar sig av rollen som 
patient. Många informanter väljer att framställa denna situation som att vara 
”skör” och i behov av s töd f rån s jukvårdspersonalen under 
behandlingsprocessen, något som står i skarp kontrast till det bemötande man 
fick. Att då ”behöva förklara sin situation” framstår som ytterligare en 
påfrestning för paret, oförenlig med upplevelsen av att vara ”sårbar” som 
vårdtagare. Samtidigt synliggörs en rädsla i vilken man som vårdtagare står i 
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beroendeställning till den verksamhet som tillhandahåller de medicinska 
åtgärder som fordras för att bli gravid. Att i denna position sätta sig emot beslut 
eller reagera kritiskt på det bemötande man får kan tolkas som att riskera sin 
familjebildning, varför undfallenhet under behandlingsprocessen framstår som 
ett rimligt handlingsförfarande. Tolkningsrepertoarer som karakteriseras av 
upplevelsen att vara ”sårbar” framställer följaktligen rollen som vårdtagare och 
samkönat par likt en utsatthet i dubbel bemärkelse, genom vilken möjligheten att 
agera annorlunda beskrivs som liten. Detta blir samtidigt tydlig i bruket av 
resonemang som anför behovet av att vara ”informationspelare” åt den 
sjukvårdspersonal man möter. Även här framhåller många informanter 
skillnaden mellan vad rollen som vårdtagare anses innefatta, och vilket 
bemötande man erfar under behandlingen. Viljan att bli omhändertagen belyser 
här de förväntningar paret hade, i vilken man kan tillåta sig ”vara lite dum” och 
blir bemött primärt utifrån att vara patient. Detta ställs i skarp kontrast mot 
upplevelsen av att behöva informera sjukvårdspersonalen om vilka rutiner som 
gäller, och visar på de oförenliga egenskaper många par uppfattande sig ha i 
rollen som vårdtagare under behandlingsprocessen.

Tolkningsrepertoarer som berör upplevelsen av utsatthet kännetecknas även av 
att uppfattas som ”annorlunda” i jämförelse med övriga vårdtagare. Här liknas 
mötet med sjukvården vid att inte ”passa in” i de rutiner och pappersexercis 
som tillämpas, och synliggör därigenom den norm som råder. Genom att belysa 
skillnaden mellan ”ofrivilligt barnlösa” heterosexuella och ”fullt friska lesbiska 
kvinnor” tydliggörs upplevelsen av att vara ”annorlunda”, och belyser det 
bemötande paren ofta erfar. Att sålunda ständigt bli påmind om att inte ”passa 
in” i standardmallen gör heteronormativitet återkommande i informanternas 
berättelser, och visar på den utsatthet det innebar att vara både patient och 
samkönat par. Detta knyter samtidigt an till en tolkningsrepertoar om att inte 
vara lika inför lagen, i vilken man ”bara nästan” innehar samma rättigheter som 
heterosexuella. Framför allt blir detta framträdande i berättelser om rutiner som 
skiljer sig mellan landsting, i vilka samkönade par behandlas annorlunda på 
grund av deras sexuella läggning. Här blir hänvisning till lagstiftning och 
riktlinjer återkommande argument, och visar på en ”förvåning” samt 
”förvirring” över att bli särbehandlade. I ljuset av den diskrepans som råder 
mellan de juridiska förutsättningarna och den konkreta verkligheten bygger 
informanterna upp sina berättelser om utsatthet som trovärdiga. Därigenom 
förstärks upplevelsen av att bemötas ”annorlunda” i egenskap av samkönat par, 
vilken inte passar in i ramarna för rådande samhällsnorm.

Upplevelsen av utsatthet grundar sig emellertid inte enbart på att vara 
annorlunda i jämförelse med heterosexuella par, utan även på erfarenheten av att 
vara vårdtagare i allmänhet. Inom ramen för denna tolkningsrepertoar liknas 
mötet med den svenska sjukvården istället vid ”ett löpande band”, i vilket det 
finns lite utrymme för ”stöd” och ”omsorg” under behandlingsprocessen. Här 
synliggörs inte heteronormativitet på ett lika utpräglat sätt under intervjuerna, 

56



men likväl upplevelsen av att befinna sig i en sårbar position. I relation till andra 
tolkningsrepertoarer om utsatthet framställs detta följaktligen som mindre riktat 
mot informanternas sexuella läggning. Samtidigt återfinns fortfarande en 
föreställning om vad som ingår i rollen som vårdtagare, vilken inte tillgodoses i 
”ett löpande band”. Utifrån detta perspektiv framstår assisterad befruktning per 
se som en påfrestning, vilket tillsammans med upplevelsen av att vara 
annorlunda inom sjukvården kan tänkas öka den utsatthet som paren redogör för 
i sina berättelser.

På samma gång, men i skarp kontrast till tolkningsrepertoarer om utsatthet, 
förekommer även skiftande sätt att återge sina erfarenheter av 
behandlingsprocessen utifrån acceptans. I detta sammanhang synliggörs olika 
tillvägagångssätt för att hantera negativt bemötande och upplevelser av utsatthet, 
och kan i första hand förstås i egenskap av copingmekanismer. Här återfinns 
bland annat resonemang som kretsar kring ”tacksamhet” och ”förståelse”, 
genom vilka problematiska situationer förbises med hänvisning till andra 
faktorer än orsakat av heteronormativitet och parets sexuella läggning. Framför 
allt synliggörs detta genom att uttrycka uppskattning inför rådande lagstiftning, 
och därmed ha överseende för brister i bemötande. Således kan man ”låta vissa 
saker passera” genom att reducera deras betydelse i jämförelse med den 
möjlighet som har öppnat sig i att få utföra assisterad befruktning i Sverige. 
Samtidigt förekommer även en närliggande tolkningsrepertoar som i större 
utsträckning handlar om att låta saker och ting ”bero” än att uttrycka 
”tacksamhet”. I dessa fall framställs negativa händelser ofta som förväntade, 
och följaktligen inget att ”fästa vikt vid”. Därigenom anför informanterna olika 
förevändningar för de situationer man tillstöter, vilka kan antas minska den 
påfrestning som uppstår i att befinna sig i ett utsatt läge. Sett utifrån detta 
perspektiv kan en strategi om att låta saker ”bero” även vara ett sätt att i 
efterhand rättfärdiga sitt beslut om en behandling i svensk sjukvård, och därmed 
minska den diskrepans som uppstår i synen på att vara vårdtagare och den 
verklighet man de facto erfar.

Acceptans karakteriseras emellertid vare sig av passivitet eller undfallenhet, utan 
framträder snarare som en handlingsfrihet genom vilken många par kan välja att 
ha överseende med negativt bemötande. Detta synliggörs inte minst i den 
tolkningsrepertoar som kretsar kring humor och ironi, och där brister och 
påfrestningar i första hand hanteras med komiska yttranden. Här återges 
situationer som mindre problematiska för paret genom att bortse från 
heteronormativitet med hjälp av ”skämt” och att man ”ironiserar kring allting 
snarare”. Detta kan tolkas som en form av passivt motstånd, genom vilket paret 
väljer att förbise potentiella stressorer, samtidigt som det framförs kritik 
gentemot sjukvårdspersonalen. På liknande sätt kan även en tolkningsrepertoar 
om att ligga steget före ses som en form av acceptans, men i vilken paret 
fortfarande kan bibehålla kontroll över behandlingsprocessen. Därigenom 
hanterar man upplevelsen av att vara utsatt som vårdtagare och samkönat par 
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genom att på olika sätt vara proaktiv. Detta handlar framför allt om att på 
förhand ”välja aktivt” och ”byta ut” faktorer vilka uppfattas vara potentiella 
stressorer. Att ligga steget före ställs här i skarp kontrast mot det bemötande man 
förväntar sig ska uppstå i möten med sjukvårdspersonal, varför det ter sig rimligt 
att föregå negativa händelser. Genom att frångå den ordinarie vägen mot ett 
föräldraskap, den som ingår i ”ett löpande band”, kan paret tänkas öka sin egen 
upplevelse av kontroll och förmåga att tackla en redan påfrestande process.

De olika tolkningsrepertoarer som framträder i informanternas redogörelser av 
att vara vårdtagare visar således återkommande på en upplevelse av utsatthet. 
Detta går i linje med tidigare forskning vilken skildrar assisterad befruktning 
som en ofta påfrestande medicinsk behandling (Baetens, 2002). Enligt detta 
perspektiv är det vanligt förekommande att patienter underskattar den psykiska 
påfrestning det innebär att försöka åstadkomma en graviditet via en 
fertilitetsklinik, och att detta kan leda till en avsevärd belastning såväl 
individuellt som för parets inbördes relation. Att i en redan utsatt situation 
dessutom uppleva en oro inför att bemötas negativt till följd av sin sexuella 
läggning kan således ses som ytterligare en stressor vilken inverkar på 
individens välmående (Markus, Weingarten, Duplessi & Jones, 2010). Enligt 
McManus, Hunter och Renn (2006) utgör dock inte enbart explicita uttryck av 
homofobi en påverkan på ett samkönat pars tillit till vårdpersonalen, utan även 
föraningar om att man blir behandlade annorlunda, karakteriserat av såväl gester 
som bristande inkludering av båda föräldrar. Detta kan i sin tur rendera i en 
undfallenhet från patientens sida där man medvetet väljer att inte påtala fysiska 
och psykiska problem (Röndahl, 2005). Därmed blir det tydligt hur 
informanternas berättelser synliggör en upplevelse av att befinna sig i en sårbar 
position, och vilket kan förstås utifrån att vara utsatt i dubbel bemärkelse – såväl 
i egenskap av patient som homosexuell. När detta dessutom sätts i relation till 
att en stor del av de lesbiska kvinnorna som genomför assisterad befruktning i 
Sverige inte är helt öppna med sin sexuella läggning i sin omgivning, framstår 
situationen som vårdtagare desto mer ansträngande psykiskt. Därmed saknar 
många samkönade par ett socialt nätverk för att hantera de negativa upplevelser 
som kommer av behandlingsprocessen (Werner & Westerståhl, 2008).

Genom att uppleva sig som annorlunda i jämförelse med normen framstår även 
behovet av att rättfärdiga sitt föräldraskap som större. Stewart (1999) beskriver 
att också detta sker genom undfallenhet från det samkönade parets sida, men till 
följd av en rädsla att förstärka en redan underliggande kritik mot deras rätt att 
bilda familj. Detta kan exempelvis rendera i att lesbiska patienter kräver mindre 
sjukhusvård under behandlingsprocessen utifrån en farhåga att behöva stå till 
svars i egenskap av blivande föräldrar. Därmed är det inte ovanligt att 
samkönade par aktivt väljer vilka instanser man ska vända sig till för att i största 
möjliga utsträckning försöka undvika negativt bemötande (McManus et al., 
2006). Detta kan också tänkas vara en anledning till att många intervjuade par 
valde att ”välja aktivt” och ”byta ut” personal och instanser som man 
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misstänkte skulle ge ett bristande bemötande. Oftast sker ett sådant agerande på 
grundval av att vilja ha kontakt med vårdpersonal som är öppensinnad och inte 
utgår ifrån antagandet att alla föräldrar är heterosexuella. Här visar Westerståhl 
et al. (2002) att det är långt ifrån alla läkare som tillgodoser samkönade pars 
behov av att bli sedda utifrån deras egna villkor. Därmed ter sig informanternas 
berättelser om behovet att vara proaktiv under behandlingsprocessen som ett 
rimligt antagande, och i linje med tidigare svensk forskning (Werner & 
Westerståhl, 2008).

Tolkningsrepertoarer kännetecknade av acceptans visar således på skiftande 
strategier att återfå kontrollen i egenskap av vårdtagare och samkönat par. Detta 
kan ses som olika sätt att hantera påfrestande situationer, samtidigt som det ökar 
upplevelsen av att bemästra en behandlingsprocess där det finns små möjligheter 
att påverka förloppet (McManus et al., 2006). Till skillnad från att medvetet 
”byta ut” potentiella stressorer framstår emellertid övriga former av acceptans 
snarare som att hitta alternativa tolkningar till de negativa händelser man 
tillstöter. Att därigenom på varierande sätt reducera innebörden av uttryck för 
heteronormativitet bland professionella blir dessa följaktligen inte lika 
påträngande för paret. Därmed framstår betydelsen av att inte ”fästa vikt vid” 
bristande bemötande som rimlig, vilket gör strategier som ”skämt” eller att 
avfärda det inträffade med hänvisning till andra faktorer användbara i det 
sammanhang de uppstår. Detta går även i linje med upplevelsen av att vara 
särskilt utsatt vid genomförandet av assisterad befruktning, och under vilket en 
mer direkt konfrontation med vårdpersonal framstår som ett stort risktagande.

Samtidigt kan sådana tolkningsrepertoarer även förstås utifrån de externa 
omständigheter som informanterna anför i berättelser kring sin egen 
familjebildning. Genom att inledningsvis framhäva tacksamhet inför 
möjligheten att genomföra assisterad befruktning i Sverige, liksom beskriva den 
trygghet som är förknippad med landets offentliga sjukvård, framstår påföljande 
brister i bemötande som dess diametrala motsats. Härmed uppstår en diskrepans 
i parets resonemang, vilken måste förminskas retoriskt för att även i 
fortsättningen kunna rättfärdiga sitt beslutsfattande, liksom att återvinna en 
legitimitet i sin familjebildning. Genom att beskriva en ”förståelse” för att 
förändring tar tid, eller att ånyo visa ”tacksamhet” inför gällande lagstiftning, 
framkommer andra förklaringsmodeller som orsak bakom upplevelserna av 
påfrestande situationer. Därmed framställs inte de dåliga erfarenheterna från 
behandlingsprocessen som ett direkt ifrågasättande av parets innehav av ett 
fullvärdigt föräldraskap, utan förefaller snarare att handla om individuella eller 
situationsspecifika faktorer. Således förmår informanterna att bevaka de 
resonemang som kretsar kring vikten av externa omständigheter i sin 
familjebildning, utan att detta motsägs av de möten man har gjort med 
professionella inom sjukvården.
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Metoddiskussion
Ingen forskare är objektiv i sin observation av omvärlden. Enligt Magnusson 
och Marecek (2010) ingår även de personer som har för avsikt att bedriva 
vetenskaplig studier i ett sammanhang, vilket inverkar på de resultat som 
framställs. En forskare bör med andra ord aldrig ses som skild ifrån den kontext 
vilken hon härstammar, något som innebär att hon i hög grad påverkas av sin 
personliga bakgrund och kulturella tillhörighet. Fokus för de observationer som 
görs är därmed lika mycket en konsekvens av aktuellt problemområde, som de 
värderingar, erfarenheter och intressen forskaren själv har. Att åberopa 
fullständig neutralitet i samband med genomförandet av vetenskapliga studier 
anses enligt detta perspektiv således vara omöjligt (Magnusson, 2006). Däremot 
kan hon vara öppen med och belysa de överväganden som har gjorts under 
processens gång, för att därigenom synliggöra de brister som kommer av att 
bedriva en viss sorts forskning. Denna utgångspunkt beskrivs som reflexivitet, 
och kan ses utifrån en personlig respektive metodologisk synvinkel (Magnusson 
& Marecek, 2010).

Personlig reflexivitet
En förutsättning för att kunna åskådliggöra de begränsningar som ingår i en 
vetenskaplig studie kretsar kring förmågan att reflektera över sin egen roll som 
forskare. Detta innebär framför allt att medge sin existens som individ, vilken 
för med sig sin identitet, särskilda uppfattningar och språk in i 
forskningsprocessen. Dessa aspekter kan sedan antas påverka alltifrån valet av 
aktuellt problemområde till det sätt på vilket insamlat material tolkas och 
presenteras (Magnusson, 2006). Mot denna bakgrund går det följaktligen att 
begrunda vilken betydelse författaren bakom detta examensarbetets har haft för 
de resultat som framställs. Utifrån att själv vara homosexuell och tidigare ha 
arbetat som volontär inom RFSL, är det ett rimligt antagande att beslutet av att 
studera lesbiska pars familjebildning skedde på grundval av personliga faktorer. 
Att dessutom ha egna erfarenheter av att tillhöra en annan sexuell läggning än 
rådande norm kan ha bidragit med en annan typ av förståelse för de fenomen 
som studeras än om forskaren hade varit heterosexuell, liksom inverkat på de 
frågor som ställdes vid ett intervjutillfälle. Författarens öppenhet om sin 
sexualitet under forskningsprocessen kan även ha påverkat möjligheten att 
rekrytera deltagare till studien, samtidigt som det kan antas ha inverkat på de 
svar som informanterna gav. Andra personliga faktorer som kan ha varit av 
betydelse är det faktum att författaren både är man och saknar egna barn, vilket 
blir tydliga aspekter i ett sammanhang där fokus ligger på lesbiska kvinnors 
föräldraskap Detta kan tänkas ha inverkat på hur informanterna väljer att 
framställa sina berättelser, samt hur utförliga svar som ges kring 
behandlingsprocessen. Här har en intervjuguide tillämpats i syfte att undvika ett 
sådant inflytande i så stor utsträckning som möjligt (Willig, 2008). Dock går det 
inte att bortse ifrån att även intervjuguiden per se, samt de följdfrågor som 
ställdes av såväl författaren själv som informanterna påverkades.
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Metodologisk reflexivitet
På samma sätt som personliga faktorer inverkar också själva 
forskningsförfarandet på studiens  objektivitet. Valet av metod för att samla in 
data, liksom den teoretiska utgångspunkt som används påverkar de resultat som 
framkommer (Magnusson & Marecek, 2010). En forskare bör därför vara öppen 
med de metodologiska överväganden som har gjorts under forskningsprocessen, 
och visa på de begränsningar som studien innefattar. Även om det inte går att 
uppnå fullständig neutralitet, kan forskaren dock stärka trovärdigheten i de 
slutsatser som hon drar genom att reflektera över de verktyg som har använts. 
Utifrån detta perspektiv går det exempelvis att anta att beslutet att begagna sig 
av semistrukturerad intervju har en betydelse för det material som har samlats 
in. Willig (2008) menar att denna form av datainsamling framför allt påverkas 
av de tidigare erfarenheter forskaren har av att genomföra intervjuer, vilket 
återspeglas i informanterna förmåga att svara på de frågor som ställs. En 
intervjuguide har här visserligen underlättat för författaren att hålla sig inom 
ramarna för aktuellt problemområde, men samtidigt går det inte att helt och 
hållet försäkra sig om att värdefull kunskap kan ha utelämnats (Potter & 
Hepburn, 2005b). Vidare innebär en semistrukturerad intervju att den data som 
samlas in också är ett resultat av flertalet kontextuella faktorer, däribland den 
relation som skapas mellan forskare och informant, samt det förhållande som 
råder inom paret. Även detta har en stor betydelse för vilken typ av material som 
en intervju renderar i, liksom hur det kan tolkas och förstås utifrån sitt aktuella 
sammanhang.

Informanterna uppsöktes på grundval av på förhand konstruerade 
frågeställningar, varför det inte går att tala om ett slumpmässigt urval. Detta är 
emellertid vanligt förekommande inom kvalitativ metod då syftet inte är att hitta 
regelrätta orsakssamband. Snarare avser ett sådant tillvägagångssätt att generera 
ny kunskap om ett område, samt en förståelse för hur kulturella faktorer inverkar 
på människans sätt att handla. Om gemensamma mönster således uppträder hos 
flera informanter är det ett rimligt antagande att slutsatser om den studerade 
gruppen kan dras (Magnusson & Marecek, 2010). Dessa resultat bör dock 
jämföras med annan forskning som har genomförts på området, för att 
därigenom synliggöra hur väl de stämmer överens eller motsägs av tidigare 
studier (Willig, 2008). Inom ramen för aktuellt examensarbete har författaren 
eftersträvat öppenhet kring de aspekter som rör den studerade gruppen i syfte att 
visa på resultatets trovärdighet. Här har demografisk data inkluderats för att ge 
en översikt över vilka informanter som har intervjuats, liksom en 
forskningsgenomgång för att ge en inblick i hur väl slutsatserna står sig mot 
andra undersökningar. På detta sätt skapas en större möjlighet för läsaren att 
granska och pröva detta examensarbetes generaliserbarhet.

Med avsikten att skapa sig en bättre förståelse för insamlat material utnyttjade 
f ö r f a t t a r e n t i l l d e t t a e x a m e n s a r b e t e d e s s u t o m e n f o r m a v 
systematiseringsprocess som innefattar kategorisering. Denna typ av 
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bearbetning är vanlig i kvalitativ forskning, men innebär samtidigt att viss 
kunskap om det som studeras går förlorad (Willig, 2008). I detta fall skedde en 
genomläsning av alla transkriberade intervjuer innan en systematisering ägde 
rum, för att därigenom förhindra att relevanta delar inte skulle exkluderas. 
Denna negativa effekt går emellertid inte att helt och hållet undvika, varför det 
är rimligt att anta att ett visst bortfall av data har skett. Här har emellertid 
examensarbetets handledare bidragit med värdefulla idéer till genomförandet av 
en systematisering, vilket har underlättat att processen i så stor utsträckning som 
möjligt fångar det som avses med studien.

På samma sätt som inom all annan typ av forskning gäller det även för 
författaren av aktuellt examensarbete att visa på studiens giltighet. Inom 
kvalitativ metod blir dock begrepp som reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet inte lika framträdande, eftersom forskarens egen subjektivitet 
och tolkningsförmåga har en stor betydelse för de resultat som framställs 
(Auerbach & Silverstein, 2003). Detta är emellertid inte detsamma som att 
trovärdighet inte utgör en viktig del av ett forskningsförfarande. Snarare är 
giltighet en aspekt som ska tillgodoses genomgående under arbetet med en 
vetenskaplig studie, och vilken bör kännetecknas av transparens och en 
möjlighet för läsaren att förstå den grund på vilket resultatet vilar (Magnusson & 
Marecek, 2010). Inom ramen för aktuellt examensarbete har författaren försökt 
att ta hänsyn till detta genom att framför allt belysa sina forskningsfynd utifrån 
excerpt hämtade från utförda intervjuer. Härigenom kan läsaren själv ta del av 
de analyser som har gjorts, samt även ges ett tillfälle att dra andra och 
annorlunda slutsatser (Auerbach & Silverstein, 2003).

Avslutande reflektion
Aktuellt examensarbete har med hjälp av en diskursanalytisk ansats haft i syfte 
att undersöka och skapa en uppfattning om de tolkningsrepertoarer lesbiska par 
anför i berättelser kring sin familjebildning. Här framkommer värdefull kunskap 
om hur valet att vända sig till offentlig sjukvård i Sverige är resultatet av en 
beslutsfattandeprocess där externa omständigheter ges stor betydelse. 
Upplevelsen av trygghet samt viljan att passa in i en rådande samhällsnorm blir 
här centrala aspekter att ta hänsyn till i förståelsen för hur dessa lesbiska par ser 
på familjebildning och föräldraskap. Dessa slutsatser utgör en viktig del i det 
forskningsprojekt som examensarbetet utgör en del av, och vilket undersöker hur 
samkönade par går tillväga i att bilda familj i en tid av rättsligt erkännande. 
Samtidigt renderar ovanstående resultat också i betydande kunskap om hur 
lesbiska par upplever rollen av att vara vårdtagare inom svensk sjukvård. Här 
framträder bilden av ett dubbelt utanförskap, vilket utgör en påtaglig belastning 
för de par som väljer att vända sig till Sverige för sin familjebildning. Aktuellt 
examensarbete ger värdefull information till den vårdpersonal och 
myndighetsutövning som möter denna grupp under behandlingsprocessen, och 
vilken kan ta del av resultatet för att bättre tillgodose de specifika behov som 
samkönade par behöver i rollen som patienter och blivande föräldrar.
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Appendix A

Informerat samtycke

Informerat samtycke
Du/Ni har fått  information om forskningsprojektet En ny generation regnbågsfamiljer - 
Homosexuellas föräldraskap i en tid av rättsligt erkännande¸ och är självklart välkommen/
välkomna att ställa frågor om projektet till någon av forskarna.

Du/Ni har informerats om att vi söker intervjupersoner till studien. Varje intervju tar ca 1-2 
timmar och kommer att spelas in. Endast forskarna kommer att ha tillgång till 
ljudupptagningarna. De inspelade intervjuerna skrivs ut och förstörs sedan. Allt som rör 
individer avidentifieras och anonymiseras.

Du/Ni som är positiv/a till att forskarna tar kontakt kan här lämna Ditt/Ert samtycke. 
Detta samtycke förbinder Dig/Er inte till att  delta i studien. Du/Ni samtycker endast att vi tar 
kontakt per telefon eller e-post. Då ges tillfälle att ställa frågor om studien. Därefter tar Du/Ni 
ställning till om Du/Ni vill delta. 

Den som väljer att medverka i studien kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta sin 
medverkan.

Jag samtycker till att de
forskningsansvariga kontaktar mig

Jag samtycker till att de
forskningsansvariga kontaktar mig

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Telefonnummer Telefonnummer

E-post E-post
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Appendix B

Informationsblad och kontaktuppgifter

Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt
Den här informationen riktas till regnbågsfamiljer som fått barn med hjälp av assisterad 
befruktning på sjukhus i Sverige. Det är en förfrågan om Du/Ni vill delta i 
forskningsprojektet En ny  generation regnbågsfamiljer - Homosexuellas föräldraskap i en tid 
av rättsligt erkännande. 

Möjligheten för lesbiska par att  få fertilitetsbehandling inom den svenska sjukvården är ny 
sedan 2005. Du som fått barn med stöd av denna lagändring har idag värdefulla kunskaper 
och erfarenheter. Berättelsen om hur familjen kom till, och erfarenheter av mötet med 
sjukvården för att få barn, är viktiga för att öka omvärldens kunskaper om regnbågsfamiljers 
liv och förutsättningar.

Vårt forskningsprojekt är knutet till Institution för Beteendevetenskap och lärande vid 
Linköpings Universitet. Som en del i detta önskar vi genomföra intervjuer med 
regnbågsföräldrar.

Intervjun kommer att äga rum på ett ställe som passar Dig/Er. Medverkan i projektet är 
fullständigt frivillig. Deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan.

Varje intervju tar ca 1-2 timmar och kommer att spelas in. Endast forskarna kommer att ha 
tillgång till ljudupptagningarna. De inspelade intervjuerna skrivs ut och förstörs sedan. Allt 
som rör individer avidentifieras och anonymiseras. Detta material förvaras inlåst och 
bearbetas av forskare/forskningsassistenter. 

Om Du/Ni är positiva till att bli kontaktade av oss i forskningsprojektet är vi tacksamma om 
Du/Ni lämnar namn och uppgifter så att vi kan kontakta Dig/Er. Du förbinder Dig inte till 
något och Du får gärna fråga mer om projektet innan Du tar ställning till om Du vill medverka 
för en intervju.

Vi som genomför projektet har alla erfarenheter av arbete med regnbågsfamiljer och HBT-
frågor. Inom forskargruppen finns även egna erfarenheter av samkönad familjebildning.
För eventuella frågor kan Du/Ni kontakta någon av de forskningsansvariga:

Anna Malmquist Alexander Rozental Karin Zetterqvist Nelson

Doktorand Psykologkandidat Docent, lektor

013-282127
070-2921138

073-6937948 013-282246
070-3212586

anna.malmquist@liu.se alero259@student.liu.se karin.zetterqvist@liu.se
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Appendix C

Intervjuguide
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