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Sammanfattning  

Denna studie kan ses som en del av barndomsforskningen, där barn betraktas som kompetenta aktörer vars röster 

förtjänar att lyftas fram. Syftet var att undersöka hur barn i olika familjeformer pratar om tillblivelse. Intervjuer har 

genomförts med sammanlagt 22 barn varav elva kom från familjer med en sammanboende mamma och pappa som har 

fått barn genom samlag (relationsbarn) och de andra elva kom från familjer med en ensamstående mamma som har fått 

barn på egen hand med hjälp av assisterad befruktning (femmisbarn). Barnens ålder varierade från tre år och tio månader 

till nio år och nio månader. En semistrukturerad intervjuguide låg till grund för intervjuerna där barnen ombads prata 

om tillblivelse, den egna tillblivelsen, tidigare kunskap om tillblivelse, känslor och åsikter inför ämnet samt 

kunskapskällor kring tillblivelse. Barnens berättelser har analyserats utifrån kritisk diskursiv psykologi. 

 

Resultatet visar att både femmisbarnen och relationsbarnen pratar om befruktning i olika former. De flesta pratar om en 

eller flera förutsättningar att bli till på, vilka alla var bundna till familjeform. Majoriteten av relationsbarnen och en del av 

femmisbarnen pratar utifrån en heteronormativ tvåsamhet. Många femmisbarn pratar även utifrån sitt eget 

tillblivelsesätt, assisterad befruktning, och talar dels utifrån att detta sätt är ett fullgott förstahandsalternativ och dels 

utifrån att det är ett andrahandsalternativ till att få barn genom den heteronormativa tvåsamheten. Flera av både 

femmisbarnen och relationsbarnen pratade kring att få barn på ett sätt som att det är en självklarhet för vuxna. 

 

De flesta av barnen pratade om förlossning och nämnde då vården som något centralt, vilken beskrivs antingen som en 

fixare eller en hjälpare. För femmisbarnen var vården självklar både vid befruktningen och vid förlossningen, medan 

vården är självklar för relationsbarnen vid förlossningen. De barn som pratar om pappors roll vid förlossningen gör det 

utifrån att pappor antingen är sekundära och passiva eller att de är hjälpare.  

 

Resultatet visar även att det inte finns någon skillnad kring var barnen från de olika familjeformerna har fått sin kunskap 

om tillblivelse ifrån samt var de skulle ta reda på mer kunskap. Barnen nämner sina mammor, men även skola, kompisar 

och olika former av media är kunskapskällor för barnen. Många barn pratar utifrån att kunskapen tillhör vuxenvärlden 

och att barn inte behöver ha kunskap om tillblivelse. Det är ungefär lika förekommande att barnen oavsett familjeform 

ger uttryck för att tillblivelse och tillhörande ämnen på olika sätt är svårt att prata om, som att det är lätt att prata. 

 

Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att eftersom den heteronormativa tvåsamheten framställs som det självklara, får det 

till följd att andra tillblivelsesätt betraktas som mindre eftersträvansvärda. I kontakt med barn blir det därför viktigt att 

förhålla sig till detta och sträva mot att inkludera fler likvärdiga tillblivelsesätt i sitt prat. Mammor beskrivs av barnen 

från de båda familjeformerna som de primära kunskapsbärarna, medan pappor nästintill helt saknas. Detta tyder på att 

femmisbarn, i de undersökta åldrarna, har samma tillgång till kunskap om tillblivelse som relationsbarn har. Slutligen 

konstateras att sexualitet till viss del fortfarande är tabubelagt i samhället, då flera av barnen på olika sätt uttrycker att 

det finns aspekter av tillblivelse som var svåra att prata om. Denna syn, som också återfinns i samhället, håller troligtvis 

på att förändras då ungefär lika många barn gav uttryck för att tillblivelse var lätt att prata om. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie kan ses som en del av barndomsforskningen, där barn betraktas 

som kompetenta aktörer vars röster förtjänar att lyftas fram. Syftet var att 

undersöka hur barn i olika familjeformer pratar om tillblivelse. Intervjuer har 

genomförts med sammanlagt 22 barn varav elva kom från familjer med en 

sammanboende mamma och pappa som har fått barn genom samlag 

(relationsbarn) och de andra elva kom från familjer med en ensamstående 

mamma som har fått barn på egen hand med hjälp av assisterad befruktning 

(femmisbarn). Barnens ålder varierade från tre år och tio månader till nio år och 

nio månader. En semistrukturerad intervjuguide låg till grund för intervjuerna 

där barnen ombads prata om tillblivelse, den egna tillblivelsen, tidigare kunskap 

om tillblivelse, känslor och åsikter inför ämnet samt kunskapskällor kring 

tillblivelse. Barnens berättelser har analyserats utifrån kritisk diskursiv 

psykologi. 

 

Resultatet visar att både femmisbarnen och relationsbarnen pratar om 

befruktning i olika former. De flesta pratar om en eller flera förutsättningar att 

bli till på, vilka alla var bundna till familjeform. Majoriteten av relationsbarnen 

och en del av femmisbarnen pratar utifrån en heteronormativ tvåsamhet. Många 

femmisbarn pratar även utifrån sitt eget tillblivelsesätt, assisterad befruktning, 

och talar dels utifrån att detta sätt är ett fullgott förstahandsalternativ och dels 

utifrån att det är ett andrahandsalternativ till att få barn genom den 

heteronormativa tvåsamheten. Flera av både femmisbarnen och relationsbarnen 

pratade kring att få barn på ett sätt som att det är en självklarhet för vuxna. 

 

De flesta av barnen pratade om förlossning och nämnde då vården som något 

centralt, vilken beskrivs antingen som en fixare eller en hjälpare. För 

femmisbarnen var vården självklar både vid befruktningen och vid 

förlossningen, medan vården är självklar för relationsbarnen vid förlossningen. 

De barn som pratar om pappors roll vid förlossningen gör det utifrån att pappor 

antingen är sekundära och passiva eller att de är hjälpare.  

 

Resultatet visar även att det inte finns någon skillnad kring var barnen från de 

olika familjeformerna har fått sin kunskap om tillblivelse ifrån samt var de 

skulle ta reda på mer kunskap. Barnen nämner sina mammor, men även skola, 

kompisar och olika former av media är kunskapskällor för barnen. Många barn 

pratar utifrån att kunskapen tillhör vuxenvärlden och att barn inte behöver ha 

kunskap om tillblivelse. Det är ungefär lika förekommande att barnen oavsett 

familjeform ger uttryck för att tillblivelse och tillhörande ämnen på olika sätt är 

svårt att prata om, som att det är lätt att prata. 

 

Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att eftersom den heteronormativa 



tvåsamheten framställs som det självklara, får det till följd att andra 

tillblivelsesätt betraktas som mindre eftersträvansvärda. I kontakt med barn blir 

det därför viktigt att förhålla sig till detta och sträva mot att inkludera fler 

likvärdiga tillblivelsesätt i sitt prat. Mammor beskrivs av barnen från de båda 

familjeformerna som de primära kunskapsbärarna, medan pappor nästintill helt 

saknas. Detta tyder på att femmisbarn, i de undersökta åldrarna, har samma 

tillgång till kunskap om tillblivelse som relationsbarn har. Slutligen konstateras 

att sexualitet till viss del fortfarande är tabubelagt i samhället, då flera av barnen 

på olika sätt uttrycker att det finns aspekter av tillblivelse som var svåra att prata 

om. Denna syn, som också återfinns i samhället, håller troligtvis på att förändras 

då ungefär lika många barn gav uttryck för att tillblivelse var lätt att prata om. 



Förord 

Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till alla barn som medverkade i vår 

uppsats och i vår pilotstudie. Tack för all kunskap ni delade med er av och all 

glädje ni har gett oss, ni är fantastiska! Vi vill även tacka alla familjer som med 

värme tog emot oss i sina hem. Tack för att ni gjorde denna uppsats möjlig att 

genomföra, ni är guld värda! 

 

Vi vill tacka våra handledare Anna Malmquist och Eva Hammar Chiriac. Tack 

Anna för all värdefull hjälp i våra svettiga försök att bemästra diskursanalys och 

din outsinliga tillit till vår förmåga att ro hem detta. Tack för ditt fulla 

engagemang och all inspiration du har gett oss längs vägen. Eva, tack för dina 

värdefulla synpunkter och din hjälp mot ett mer vetenskapligt skrivande. Ni har 

båda med er erfarenhet och kompetens utgjort ett stöd och varit en trygghet 

under vårt arbete. 

 

Vi vill även tacka Linn Bergcrona och Maja Krantz. Tack för ett mycket fint 

samarbete och tack för alla skratt vi har delat tillsammans, mitt i allt slit. 

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som på olika sätt har stöttat oss längs 

vägen. Tack Gabriel för att du har stått ut med din frus frånvaro under våren och 

för all choklad du bjudit på när vi har varit trötta. Tack till Cleo för att du har 

hållit vårt humör uppe dag in och dag ut och gett oss perspektiv på tillvaron. 

Och slutligen vill vi tacka varandra för ett fantastiskt fint samarbete präglat av 

mycket värme och vänskaplighet, i både medgång och motgång. 



Innehållsförteckning 

 

”Hon kan åka till sjukhuset och få bebisfrön där” - hur barn till frivilligt 

ensamstående mammor och till olikkönade sammanboende föräldrapar 

pratar om tillblivelse ........................................................................................... 1 

Tidigare forskning ............................................................................................... 3 

Barndomsforskning .......................................................................................... 3 

Familjen i samhället ......................................................................................... 4 
Kärnfamiljer ................................................................................................... 4 

Familjer med frivilligt ensamstående mammor ............................................. 4 

Genus och heteronormativitet ........................................................................ 5 

Barn och sexualitet ........................................................................................... 6 
Historia ........................................................................................................... 6 

Barns sexualitet .............................................................................................. 8 

Barns rätt till kunskap .................................................................................... 9 

Barns kunskap................................................................................................. 10 
Barns kunskap om tillblivelse ....................................................................... 10 

Barns kunskap om biologi och genetik ......................................................... 12 

Barns kunskap om genitalier ........................................................................ 13 

Sexualkunskap ................................................................................................ 13 
Sexualkunskap i hemmet ............................................................................... 14 

Sexualkunskap i skolan ................................................................................. 15 

Sexualkunskap genom media ........................................................................ 16 

Genus och sexualkunskap ............................................................................. 17 

Syfte och frågeställningar ................................................................................. 18 

Syfte ................................................................................................................. 18 

Frågeställningar.............................................................................................. 18 

Metod .................................................................................................................. 19 

Rekryteringsförfarande ................................................................................... 19 

Rekrytering av femmisbarnen ....................................................................... 19 

Rekrytering av relationsbarnen .................................................................... 20 

Intervjupersonerna ......................................................................................... 21 
Femmisbarnen .............................................................................................. 22 

Relationsbarnen ............................................................................................ 22 

Insamlingsmetod ............................................................................................. 22 
Intervjuguiden ............................................................................................... 24 

Bearbetning och analys av data ..................................................................... 26 
Transkribering .............................................................................................. 26 

Sammanfattning och bearbetning av intervjuerna ....................................... 27 

Analysmetod .................................................................................................... 28 
Diskursanalys och kritisk diskursiv psykologi ............................................. 29 



Diskursiva analysverktyg ............................................................................. 30 

Utgångspunkter och intressen ........................................................................ 30 

Etiska överväganden ....................................................................................... 30 

Resultat ............................................................................................................... 33 

Befruktning ..................................................................................................... 34 

Den heteronormativa tvåsamheten ............................................................... 34 

Assisterad befruktning .................................................................................. 36 

Hur de båda repertoarerna samspelar ......................................................... 38 

Adoption ....................................................................................................... 42 

Alla blir till på samma sätt ........................................................................... 43 

Barn som självklarhet ..................................................................................... 44 

Självklart att vilja ha barn ............................................................................ 44 

Självklart att kunna få barn .......................................................................... 45 

Alla kan inte få barn ..................................................................................... 47 

Förlossningen .................................................................................................. 48 
Den självklara vården .................................................................................. 48 

Vården som fixare......................................................................................... 49 

Vården som hjälpare .................................................................................... 50 

Pappor som sekundära ................................................................................. 52 

Pappor som hjälpare .................................................................................... 53 

Tillägnande av kunskap .................................................................................. 54 
Kunskapskällor ............................................................................................. 54 

Mammor som kunskapsbärare...................................................................... 54 

Kunskap från skola, vänner och media ........................................................ 55 

Kunskapssökande ......................................................................................... 57 

Kunskap genom att fråga mamma ................................................................ 57 

Kunskap genom media och skola ................................................................. 58 

Kunskapen tillhör vuxenvärlden ................................................................... 60 

Att prata om sin kunskap om tillblivelse ........................................................ 62 
Svårt att prata om ......................................................................................... 63 

Lätt att prata om ........................................................................................... 70 

Resultatsammanfattning ................................................................................. 71 

Diskussion ........................................................................................................... 72 

Metoddiskussion .............................................................................................. 73 

Resultatdiskussion ........................................................................................... 79 

Förslag till vidare forskning ............................................................................. 91 

Slutsats ................................................................................................................ 91 

Referenser .......................................................................................................... 93 

Appendix A ...................................................................................................... 104 

Annonser ....................................................................................................... 104 



Appendix B ....................................................................................................... 106 

Informationsbrev föräldrar .......................................................................... 106 

Appendix C ...................................................................................................... 112 

Informationsbrev barn .................................................................................. 112 

Appendix D ...................................................................................................... 113 

Samtyckesformulär ....................................................................................... 113 

Appendix E ....................................................................................................... 114 

Intervjuguide ................................................................................................. 114 
 

 

 



 1 

”Hon kan åka till sjukhuset och få bebisfrön där” 
- hur barn till frivilligt ensamstående mammor och till olikkönade 

sammanboende föräldrapar pratar om tillblivelse 

 

Skapandet av ett barn är en smått otrolig biologisk process och att få ett barn är 

dessutom för många en av livets största händelser. Trots det vilar det ett 

kulturellt obehag över ämnet sexualitet med starka normer, särskilt i förhållande 

till barn (Martinson, 1994; Robinson, 2013). I den aktuella examensuppsatsen 

kommer vi att möta barn och deras berättelser om tillblivelse. I fokus finns dels 

barn till frivilligt ensamstående mammor som bildat familj via assisterad 

befruktning, och dels barn till två olikkönade sammanboende föräldrar (en 

mamma och en pappa), som har fått barn via samlag.  

 

Intresset för att lyfta fram barns röster kommer ur att vi båda har arbetat med 

barn. Artikel 12 i Förenta Nationernas barnkonvention tydliggör att alla barn har 

rätt till sin egen röst, att bli lyssnade på och synliggöra sitt perspektiv (United 

Nations International Children Emergency Found [UNICEF], 2009). Det 

innebär att politiska och professionella utövare har skyldighet att undersöka och 

fördjupa sin kunskap kring hur barn upplever sitt vardagsliv och beakta deras 

perspektiv, något som kan ske med hjälp av forskning. Barn har rätt att bli 

bemötta utifrån sina unika förutsättningar och villkor av omgivningen, såväl i 

sitt dagliga liv som då politiska och professionella beslut som rör dem fattas. 

Denna betoning av värdet att tillvarata barns röster återfinns också i riktlinjer för 

barnomsorg och socialtjänst (Bäck-Wiklund, 2009). 

 

När vi började läsa om hur barn såg på tillblivelse blev det snabbt tydligt att 

forskare mest har varit och är intresserad av att undersöka barns kognitiva och 

biologiska förståelse av konceptet. Redan 1982 konstaterade Goldman och 

Goldman (1982b) att forskning tyder på att barns föreställningar om tillblivelse 

präglas av myter, exempelvis att barn kommer från gud. Under detta årtionde 

fokuserade forskare framförallt på barns kognitiva förståelse av hur barn blir till. 

Sedan dess har forskningen framförallt inriktat sig på barns förståelse av 

tillblivelse kopplat till biologi och genetik. Utifrån att internet är en allt större 

del av barns vardag (Mitchell, Wolak & Finkelhor, 2007) och att barn idag växer 

upp med föräldrar som har fått sexualundervisning i skolan (Martinson, 1994), 

finns ett intresse att vidare ta reda på hur barn pratar om tillblivelse. Det finns 

endast enstaka diskursanalytiska studier kring barns syn på tillblivelse. Däremot 

saknas diskursanalytiska studier kring barn till frivilligt ensamstående mammor 

helt. Det finns inte heller någon svensk forskning som rör barn till frivilligt 

ensamstående mammor.  

 

Något som ytterligare väckte vårt intresse för uppsatsämnet var att ta del av vår 

handledare Anna Malmquists forskning om regnbågsfamiljer (Malmquist & 
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Zetterqvist Nelson, 2008; Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2014; Rozental & 

Malmquist, in press) under vår tid på psykologprogrammet. Som förlaga till 

denna studie finns också Möllerstrand och Wikströms examensuppsats 

(Möllerstrand & Wikström, 2011) om hur barn till lesbiska mammor pratar om 

familjer och tillblivelse, en studie som också ryms inom ramen för 

regnbågsforskning. Till skillnad från att lesbiska par idag har rätt till assisterad 

befruktning inom ramen för svensk sjukvård (Prop. 2004/05:137) tillåts idag inte 

fertilitetsbehandling för ensamstående kvinnor i Sverige (Lag om genetisk 

integritet m.m., SFS 2006:351). Ensamstående kvinnor vänder sig därför till 

grannländer, såsom Danmark, för fertilitetsbehandling. Frågan är dock politisk 

högaktuell i Sverige. Efter en rad motioner i ärendet fattade Sveriges riksdag år 

2012 beslut om att öppna för assisterad befruktning till ensamstående kvinnor i 

svensk sjukvård (se exempelvis Motion till riksdagen 2013/14:So387). Även 

statens medicinetiska råd har år 2013 uttalat sig positivt till assisterad 

befruktning för ensamstående kvinnor (Statens medicinsketiska råd [Smer], 

2013). Regeringen är nu ålagd att skyndsamt utreda frågan samt förbereda ett 

förslag om lagändring.  

 

Mot bakgrund av det pågående politiska arbetet på området är det sannolikt att 

ensamstående svenskor inom en snar framtid kommer att ha tillgång till 

assisterad befruktning i landstingsregi. När landstingens fertilitetskliniker år 

2005 öppnade dörrarna för samkönade kvinnliga par, blev detta omedelbart en 

mycket populär väg till föräldraskap för lesbiska kvinnor (Prop. 2004/05:137). 

Svensk sjukvård uppfattades som tryggt, säkert och lättillgängligt (Rozental & 

Malmquist, in press). Det skattesubventionerade priset gav också tillgång till 

fertilitetsbehandling till en betydligt lägre kostnad. Om de ensamstående 

kvinnorna vid en framtida lagändring följer de samkönade parens mönster så 

kommer denna familjeform att bli allt vanligare.  

 

Genom att lyfta fram barns berättelser om tillblivelse tillförs ny och värdefull 

kunskap som först och främst kommer att gagna barn till frivilligt ensamstående 

mammor, men även barn till olikkönade sammanboende par. Det är genom att 

belysa båda gruppernas unika familjesituation och göra deras röster hörda som 

kunskap kan nås om just dessa uppväxtformers villkor och möjligheter. En ökad 

kunskap om dessa familjer kan i förlängningen också gynna den uppväxande 

generationen i bredare mening, då mångfald och föränderlighet i familjebildning 

starkt präglar vår samtid (Morgan, 2011). Det är i mötet mellan barnen och 

omvärlden, såsom förskola, vård och skola, som vi hoppas att vår uppsats kan 

hjälpa till att ge en ökad förståelse så att alla barn kan bemötas utifrån deras 

unika förutsättningar och villkor. 

 



 3 

 

Tidigare forskning 
 

Barndomsforskning 

Denna uppsats kan placeras inom ramen för barndomsforskning. Nedan följer en 

beskrivning av hur barndomsforskning har utvecklats från att forska på barn till 

att forska med barn (Christensen & James, 2008). 

 

I tidig forskning som rört barn har barn ofta både saknat makt och en egen röst 

(Pascal & Bertram, 2009). Barn har setts som forskningsobjekt där deras 

vårdgivare har fått tala för dem (Christensen & James, 2008). Äldre forskning 

om barn bedrevs i stor utsträckning av sociologer, vilka var intresserade av 

socialisationsprocesser, medan det psykologiska bidraget framför allt handlat 

om barns utveckling utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (Sommer, 

2008). Den mer utvecklingspsykologiska forskningsinriktningen har intresserat 

sig för barnens kognitiva och sociala utvecklingskaraktäristika, där barnen har 

använts som informanter av forskare (Christensen & James, 2008; Woodhead & 

Faulkner, 2008). Även om den typen av forskning har haft ett barnfokus, har det 

varken tillfört en förståelse för hur barnen upplever sina liv eller inkluderat 

barnen i forskningsprocessen.  

 

Från 90-talet och framåt har barns rättigheter som medborgare fått ett allt större 

inflytande, där synen på barn har gått från att se barn som passiva aktörer till ett 

sociokulturellt paradigm där de ses som kompetenta och aktiva sociala aktörer 

med makt, vilka interagerar med omgivningen (Bühler-Niederberger, 2010; 

Christensen & James, 2008; Corsaro, 2005; Halldén, 2007; Hardman, 1973, i 

Hunleth, 2011; Hunleth, 2011; Pascal & Bertram, 2009; Woodhead & Faulkner, 

2008). Denna förändrade syn på barn har lett till att fokus skiftat från att forska 

på barn till att forska med barn (Christensen & James, 2008), ett paradigmskifte 

inom forskningen som även återfinns i psykologisk forskning (Woodhead & 

Faulkner, 2008). Bühler-Niederberger (2010) menar dock att barn fortfarande 

utgör en marginaliserad grupp i samhället och främst ses som humant kapital i 

det avseendet att de betraktas utifrån användbarhet eller framtida användbarhet, 

så även i mycket av dagens forskning. 

 

Det finns flera skäl till att lyssna på barn och få dem att medverka i forskning 

menar Pascal och Bertram (2009). Först och främst är det ett sätt att förstå deras 

prioriteringar, intressen och angelägenheter. Utifrån ett utbildningsperspektiv är 

det också viktigt att få barn att aktivt lära sig saker, möjliggöra för dem att göra 

val, uttrycka sina idéer och åsikter samt utveckla en positiv självkänsla. Ur ett 

samhällsperspektiv belyses istället att barn är framtida samhällsbärare som 

genom att bli lyssnade till sedan bättre kan delta i samhället och utveckla ett 

samhälleligt ansvarstagande. Att enbart se barn som viktiga utifrån att de är 
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framtida samhällsbärare ifrågasätts dock och forskare menar att barnen ses som 

aktiva medborgare här och nu, vilka redan deltar i samhället som medborgare 

med rättigheter och ansvar (Bühler-Niederberger, 2010; Pascal & Bertram, 

2009). Slutligen argumenterar Bühler-Niederberger (2010) för att även om barns 

sociala värld är skild från de dominerande sociala världarna, är de djupt 

influerade av det omgivande samhället. På så sätt kan barns perspektiv bidra till 

att belysa samhällsfenomen i bredare mening. 

 

Familjen i samhället 

I vår studie medverkar barn från två olika familjekonstellationer, barn från 

kärnfamiljer samt barn från familjer med en frivilligt ensamstående mamma. 

Forskning om dessa familjetyper presenteras nedan liksom ett avsnitt om genus 

och heteronormativitet, något som ofta präglar synen på familj (Ambjörnsson, 

2006).  

 

Kärnfamiljer 

Kärnfamiljen kan definieras som en sammanboende man och kvinna med barn 

(Nuclear family, n.d.). Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste familjeformen 

för barnfamiljer i Sverige (Wennesjö & Raneke, 2012). Av alla barn i Sverige är 

75 % folkbokförda med båda sina ursprungliga föräldrar, vilket i stort sett har 

varit oförändrat sedan början av 2000-talet.  

 

Kärnfamiljen har en kort historia i Sverige, framtill slutet av 1800-talet var 

storfamiljer, vilka inkluderade släktingar, tjänstefolk och markägare, den 

rådande familjeformen (Olsson, 2008). Det var i och med att allt fler familjer 

flyttade till städer, där bostäderna ofta inte rymde lika många personer, som 

kärnfamiljen blev allt vanligare som familjeform. Den heterosexuella 

kärnfamiljen är i modern tid fortfarande ett starkt normativt ideal (Ambjörnsson, 

2006; Bäck-Wiklund & Lundström, 2009; Finch, 2007; Hansen, 2005), men 

vilka personer som ingår i en familj har skiftat genom historien och i olika 

kulturer (Nuclear family, n.d.; Olsson, 2008). 

 

Familjer med frivilligt ensamstående mammor 

Under de senaste decennierna har nya lagar och ny teknik utökat möjligheterna 

att bilda familj. Det finns idag flera familjeformer som skiljer sig från 

kärnfamiljsnormen och i modern familjeforskning har denna mångfald kommit 

att lyftas fram alltmer (Finch, 2007; Robinson, 1997). Familjer med frivilligt 

ensamstående mammor har under de senaste tjugo åren ökat (Brewaeys, 2010) 

och många ensamstående svenska kvinnor väljer idag att genomföra assisterad 

befruktning i grannländer. Sedan 2005 har lesbiska par rätt att genomföra 

assisterad befruktning med hjälp av donator i Sverige (Prop. 2004/05:137), men 

det är fortfarande olagligt för ensamstående kvinnor att genomföra assisterad 

befruktning med hjälp av svensk sjukvård (Lag om genetisk integritet m.m., SFS 
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2006:351). År 2012 fattade Sveriges riksdag beslut om att öppna för assisterad 

befruktning till ensamstående kvinnor i svensk sjukvård efter en rad motioner i 

ärendet (se exempelvis Motion till riksdagen 2013/14:So387). Det pågår nu ett 

arbete med att ta fram ett lagförslag som möjliggör för ensamstående svenska 

kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning i landstingsregi.  

 

Brewaeys (2010) hävdar i sin reviewartikel att den forskning som idag finns om 

frivilligt ensamstående mammor och deras barn är bristande i omfattning. De 

slutsatser som idag har dragits är att skillnaderna är små gentemot barn uppväxta 

i familjer med två heterosexuella föräldrar och att inga större skillnader går att 

påvisa i kvaliteten i mamma-barnrelationen, barnets psykiska välmående eller 

sociala, emotionella och beteendemässiga utveckling (Brewaeys, 2010; 

McCallum & Golombok, 2004; Golombok & Badger, 2010; Chan, Raboy & 

Patterson, 1998). 

 

Barn till frivilligt ensamstående mammor är en unik grupp. Brewaeys (2010), 

Brewaeys, Dufour, & Kentenich (2005) och Golombok och Badger (2010) 

menar att de delar karaktäristika med såväl gruppen barn i andra familjer med 

ensamstående föräldrar, som barn till lesbiska mammor. Likheten mellan 

familjeformerna frivilligt ensamstående mammor och lesbiska par som fått barn 

via assisterad befruktning, är att en pappa har ersatts med en spermadonator och 

likheten med familjeformen ensamstående föräldrar är att vara ensam 

närvarande förälder. Samtidigt finns essentiella skillnader mellan grupperna. I 

jämförelse med lesbiska mammor har frivilligt ensamstående mammor ingen 

partner, vilket kan leda till mer stress för både mamman och barnet, men då de 

flesta av dem är heterosexuella, utsätts troligtvis barnen för färre homofobiska 

reaktioner av omgivningen. Barn till ensamstående föräldrar har oftare upplevt 

en omformning av familjen efter en separation mellan föräldrarna, där även 

konflikter kan ha förekommit, i jämförelse med barn med en frivilligt 

ensamstående mamma. Det är faktorer som kan påverka barnet negativt. En 

annan skillnad är att flertalet barn till ensamstående föräldrar har en låg 

socioekonomisk status, medan majoriteten av de frivilligt ensamstående 

mammorna är högutbildade och har en god ekonomi (Brewaeys, 2010). Även 

detta påverkar barnens uppväxtvillkor. 

 

Genus och heteronormativitet 

Då tillblivelse är i fokus väcks ofta frågor om kön, genus och 

heteronormativitet. Det finns många olika betydelser av begreppet kön 

(Hirdman, 2001). Vanligen används det för att särskilja två motsatta kön, det 

manliga och det kvinnliga, ofta i biologisk bemärkelse. Den biologiska 

betydelsen av kön kopplas ofta samman med de sociala förväntningar som följer 

med könet. För att tydliggöra och särskilja dessa begrepp, det biologiska könet 

och de könsroller och föreställningar som medföljer, kan man istället använda 
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begreppet genus. Genus kan ses som socialt konstruerat och innebär därför inte 

bara den kropp som människan har, utan även hur människor talar om kön och 

tilldelar män och kvinnor karaktäristiska (Connell, 2009/2009; Hirdman, 2001, 

Magnusson, 2006). Rosario och Schrimshaw (2014) beskriver att genus är de 

beteenden, attityder och egenskaper som i en viss kultur och tid associeras med 

roller och karaktäristika som anses typiskt manligt eller kvinnligt. Dessa 

föreställningar gör att människor förväntas vara på ett visst sätt. Män förväntas 

vara dominanta, aggressiva och rationella medan kvinnor förväntas vara 

vårdande, passiva och emotionella (Connell, 2009/2009). Föreställningarna om 

könsrollerna skapas redan under barndomen där barn tidigt konstrueras som 

könade subjekt i hem, skola och samhälle (Kamler, 1999; Reid, 1999). 

Sammanfattningsvis kan genus alltså sägas vara socialt konstruerat och något 

man gör, snarare något man är (Magnusson & Marecek, 2010). 

 

Kön, genus och sexualitet är ofta tätt sammankopplade (Ambjörnsson, 2006). 

Den heterosexuella tvåsamheten betraktas vanligen som det normala, det 

naturliga och det bästa sättet att leva. Detta synsätt skapas till en norm som 

andra sexuella preferenser kontrasteras mot, vilka då ses som det avvikande och 

onormala. Dessa normer, vilka kategoriserar in människor i två komplementära 

kön, kvinna och man, där heterosexualitet anses vara den normala sexuella 

orienteringen kallas heteronormativitet. Ward och Scheider (2009) beskriver att 

heteronormativitet står för vanligt utövade normer och samhälleliga institutioner 

som stöder heterosexualitet, genuskonstruktioner och maktstrukturer. Det är 

dessa definitioner av genus och heteronormativitet som vi i utgår ifrån i vår 

uppsats. 

 

Barn och sexualitet 

Synen på huruvida barn ska ha rätt till kunskap om tillblivelse har varierat 

genom historien och går ofta hand i hand med synen på barndom och barns 

sexualitet (Bergenheim, 1994; Fishman, 1982). Dagens syn är både präglat av 

att barn ska ha tillgång till kunskap, men även att kunskapen är tabubelagd 

(Robinson, 2013). Det finns relativt lite litteratur specifikt om barns kunskap om 

och syn på tillblivelse, både nutida och äldre. Därför kommer en del av 

litteraturen som presenteras nedan utgå från sexualitet som i många fall är tätt 

förknippat med tillblivelse. 

 

Historia 

Förhållningssättet till barn och sexualitet har genom tiderna varierat och det 

nutida förhållningssättet måste därför alltid ses i sin historiska och kulturella 

kontext (Foucault, 1976/2002; Heiman, Leiblum, Cohen Esquilin & Melendez 

Pallitto, 1998). Synen går historiskt sett hand i hand med synen på barn och 

barndom (Bergenheim, 1994; Fishman, 1982). Innan 1600-talet fanns en stor 

tolerans gentemot barns sexuella beteenden och barns sexualitet ansågs till stor 
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del liknade vuxensexualitet (Ariès, 1982; Elias, 1939/1978; Fishman, 1982). 

Först under 1600-talet ändrades förhållningssättet till barns sexualitet, ett 

förhållningssätt som kom att dominera ända fram till 1900-talets början och som 

kom att präglas av disciplin och tankar om anständighet och ärbarhet där 

kroppar skulle döljas och intima kontakter elimineras (Ariès, 1982). Onani och 

allt som låg utanför föräldrarnas sängkammare betraktades som en avvikelse där 

driften hade segrat över förnuftet (Foucault, 1976/2002). Synsättet var att ett fritt 

uttryck av sexualiteten skulle ge allvarliga konsekvenser för både individen och 

det civiliserade samhället (Bergenheim, 1994). 

 

Under 1700-talet fördömde först teologerna sexuella aktiviteter hos barn och 

betraktade dem som syndiga och sedan patologiserade medicinarna 

barnsexualiteten och menade att det var fysiskt farligt att exempelvis onanera 

(Fishman, 1982). Föräldrar, skola och religion gjorde mycket lite för att 

tillhandahålla åldersadekvat sexualundervisning för barn, snarare motarbetades 

det (Martinson, 1994). Flera pedagogiska handböcker publicerades under denna 

tidsperiod där det varnades för konsekvenser om barnet inte kunde stå emot 

orena lockelser (Ariès, 1982; Foucault, 1976/2002).  

 

Framåt 1800-talet sågs barnet istället som en oskyldig asexuell varelse som 

behövde skyddas från orenhet, varpå sexualitet inte kunde accepteras (Ariès, 

1982; Fishman, 1982; Foucault, 1976/2002; Martinson, 1994). Det rådde en 

sträng tystnad kring ämnet och föräldrar hemlighöll information om sexualitet 

och tillblivelse från sina barn (Foucault, 1976/2002). Martinson (1994) beskriver 

exempelvis att vuxna i USA i början av 1800-talet försökte skydda barn från sin 

egen sexualitet med syftet att bevara deras oskuldsfullhet. Detta gjordes 

systematiskt och etablerades i den amerikanska kulturen. Att hålla barn 

ovetandes om sexualitet blev naturligt (Elias, 1939/1978), ett synsätt som 

påverkar kulturen än idag (Martinson, 1994). En ny moral inträdde då i 

västvärlden där avhållsamhet och prydhet blev centralt (Fishman, 1982). Detta 

synsätt följde med ända in i början av 1900-talet då onani fortfarande 

betraktades som en avvikelse och en sjukdomsorsak (Bergenheim, 1994).  

 

Framförallt var det Sigmund Freud som började utmana den rådande moralen 

och under 1900-talets första hälft förändrades synen till att barns sexualitet 

återigen betraktades som naturligt och där det snarare var undertryckande av 

sexualitet som skapade problem (Fishman, 1982; Freud, 1942/1965). 

Fortfarande skulle det dock dröja innan det blev naturligt för vuxna att prata 

med barn om sexualitet och enligt Bergenheim (1994) sågs visserligen barns 

sexualitet nu som normalt, men fortfarande som något som till viss del skulle 

motarbetas. Sears, Maccoby och Levin (1957) beskriver att amerikanska mödrar 

under 1950-talet inte var bekväma med att prata med sina barn om sexualitet av 

rädsla för att barnen skulle bli mer sexuella. Mödrarna undvek allt som kunde 
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uppmuntra till att barnen ägnade sig åt något sexuellt (Sears et al., 1957). Barn 

blev under denna tid ofta bestraffade av vuxna när de pratade om eller gav 

uttryck för sin sexualitet (Martinson, 1994).  

 

Under de senaste decennierna har barns kunskap om tillblivelse ökat och det är 

betydligt vanligare att barn har delgivits kunskap om sexualitet och tillblivelse 

från vuxna (Goldman & Goldman, 1982b; Martinson, 1994; Terwogt, Stegge, & 

Rieffe, 2003). Longo, Brown och Orcutt (2002) beskriver dock att barn i dagens 

samhälle ständigt möts av budskap om sexualitet som står i konflikt med 

varandra, dels budskap om att sexualitet är något bra och dels att det är något att 

förhålla sig restriktiv till. Robinson (2013) poängterar också att synen på barns 

sexualitet idag präglas av en stark men begränsande heteronormativitet. 

 

Barns sexualitet 

Till skillnad från hur barn har betraktats historiskt så hävdar många idag att barn 

har rätt till kunskap om sexualitet och tillblivelse utifrån att barn anses vara mer 

eller mindre sexuella varelser redan från födseln (Lamb & Plocha, 2014; 

Martinson, 1994). Retrospektiva studier och studier riktade till barns föräldrar 

eller lärare har visat att det är vanligt förekommande att barn visar genitalier för 

varandra, deltar i sexuella lekar och onanerar (Larsson, 2001; Martinson, 1994). 

I Gordon, Schroeder och Abrams studie (1990) rapporterade 85 % av 

föräldrarna till barn mellan två och sju års ålder att de hade sett sitt barn röra 

sina genitalier och ungefär hälften av föräldrarna hade sett sitt barn onanera. 

Nästan en tredjedel av föräldrarna uttryckte att deras barn hade deltagit i sexuellt 

utforskande lekar. Larsson (2001) som har gjort studier kring svenska barns 

sexuella beteenden fann att sådana beteenden var vanliga från tre års ålder och 

något mer förekommande hos pojkar än hos flickor. I femårsåldern började 

barnen dölja de sexuella beteendena för vuxna, men fortsatte med utforskande 

beteenden i hemlighet.  

 

I det västerländska samhället har barns sexuella utveckling inte 

uppmärksammats eller konceptualiserats i någon större utsträckning (Martinson, 

1994). Barns sexuella liv har inte ansetts värt att studera eller diskutera, inte ens 

inom ramarna för utvecklingspsykologisk teori och forskning (Larsson, 2001). 

Det saknas därför fortfarande kunskap om barns sexualitet (Larsson, 2001; 

Martinson, 1994). Den forskning som har genomförts behandlar framförallt 

avvikande sexuellt beteenden hos barn som tecken på sexuellt utnyttjande 

(Chaffin et al., 2008; Friedrich et al., 2001; Friedrich et al., 1992; Kordich Hall, 

Mathews & Pearce, 1998; Lamb & Plocha, 2014).  

 

Det finns framförallt två utvecklingspsykologiska teorier som explicit berör 

barns sexualitet och förståelse av sexualitet och tillblivelse. Den ena teorin 

presenterades av Freud (1942/1965) och den andra skapades av Piaget 
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(1929/2007). Freud (1942/1965) beskrev att barns psykosexuella utveckling sker 

i flera faser och inleds redan från födseln med den så kallade infantila 

sexualiteten. Enligt Freud har barn både ett genitalt intresse och förmåga att 

uppleva sexuell njutning. Teorin har fått hård kritik, men lever till viss del kvar i 

olika modifierade former (Lamb & Plocha, 2014; Zeuthen & Gammelgaard, 

2010). Piaget (1929/2007) koncentrerade sig mer på barns förståelse av 

tillblivelse och födelse och menade att denna borde följa samma ordningsföljd 

som de generella kognitiva utvecklingsstadier han tidigare hade presenterat. Han 

hade konkreta teorier på hur barn i olika utvecklingsstadier förstod tillblivelse. 

Senare forskare har tolkat Piagets beskrivningar av barns kognitiva 

utvecklingsstadier som att barnen i den första nivån trodde att alla bebisar alltid 

har funnits medan de i den sista nivån förstår att embryot börjar sin biologiska 

existens i både kvinnans ägg och i mannens spermie, samt att embryot börjar sin 

existens vid själva befruktningen (Bernstein & Cowan, 1975; Goldman & 

Goldman, 1982b).  

 

Barns rätt till kunskap 

I många studier som har undersökt barns förståelse kring tillblivelse och 

genitalier dras slutsatsen att barn har rätt till kunskap om dessa ämnen 

(Bernstein & Cowan, 1975; Goldman & Goldman, 1982b; Martinson, 1994; 

Moore & Kendall, 1971) och att många barn inte är tillräckligt upplysta och 

förberedda inför sin vuxna sexualitet (Goldman & Goldman, 1982b). Moore och 

Kendall (1971) menar att inte bara barnen har rätt till kunskapen, utan att 

bristande kunskap om genitalier försvårar för dem att lära sig mer komplexa 

saker. Bernstein och Cowan (1975) och Martinson (1994) argumenterar för att 

om barn inte får kunskap kring tillblivelse så konstruerar de egna föreställningar 

kring ämnet, vilket kan försvåra för dem när de får ta del av korrekt kunskap, 

något som Goldman och Goldman (1982b) har funnit stöd för i sin forskning. 

Dessutom nekas barnen viktig kunskap om sin egen kropp och sitt eget 

könsorgan, vilket kan leda till att de endast tror att det har en 

utsöndringsfunktion (Martinson, 1994). Martinson menar också att oavsett 

vilken information som erbjuds från vuxenvärlden söker barn ändå kunskap om 

sexualitet och tillblivelse på egen hand. 

 

Argument för att föräldrar själva behöver undervisning i hur de med lätta ord 

kan prata om tillblivelse med sina barn har förts fram av flera internationella 

forskare (Bernstein & Cowan, 1975; Caron & Ahlgrim, 2012). Goldman och 

Goldman (1982b) menar att med en allt tidigare sexuell debut och tidigare ålder 

för fysisk tillväxt, såsom menstruationsålder, är det samhällets ansvar att 

förbereda barnen för samtliga delar kring deras fysiska och sexuella tillväxt, inte 

minst gällande mänsklig reproduktion. Genom att neka barn kunskap om 

sexualitet överlämnas kontrollen över barns sexualitet i vuxnas händer 

(Martinson, 1994). 
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Samtidigt finns det många tabun kring sexualitet, vilket gör det svårt för många, 

både vuxna och barn, att prata om detta (Robinson, 2013). Att många föräldrar 

tycker att det är speciellt svårt att prata med barn om sexualitet förklarar 

Robinson med att barn ofta ses som oskuldsfulla, samtidigt som att många 

föräldrar rapporterar att de anser att föräldrar tidigt bör prata om detta med sina 

barn. Robinson argumenterar vidare att det finns stora fördelar med att föräldrar 

pratar öppet med sina barn om sexualitet tidigt då denna kunskap kan bidra till 

barns hälsa och välbefinnande och öka chanserna för att barnen även senare i 

livet ska få en god sexuell hälsa. Enligt Longo et al. (2002) är det viktigt att 

föräldrar ger sina barn sexualundervisning tidigt och sedan fortsätter att prata 

om det genom barnets ungdomstid då det minskar risken för att båda parter ska 

tycka att det är obekvämt. Enligt Robinson (2013) är det inte bara viktigt att 

föräldrar pratar med sina barn om sexualitet utan även hur de gör det och menar 

att det är viktigt att utmana det heteronormativa synsättet samt genom sitt sätt att 

prata förmedla att sexualitet inte behöver vara ett tabubelagt ämne.  

 

Barns kunskap 

Forskning om barns kunskap kring tillblivelse lever i en undanskymd tillvaro 

och mycket av den litteratur som finns är idag ålderstigen. Framförallt har 

forskningen berört vad barn har för faktisk kunskap om tillblivelse och genitalier 

utifrån kognitiv utvecklingsnivå. Fokus i dagens forskning är istället 

huvudsakligen barns förståelse av tillblivelse kopplat till biologi och genetik. 

 

Barns kunskap om tillblivelse 

I tidiga studier kring barns kunskap om tillblivelse genomfördes strukturerade 

intervjuer med yngre barn (Kreitler & Kreitler, 1966; Moore & Kendall, 1971). I 

studierna fann forskarna att barnen hade mycket liten korrekt kunskap om 

mänsklig reproduktion. Däremot hade många av barnen egna teorier kring 

tillblivelse, Kreitler och Kreitler (1966) såg att barnen använde sig i huvudsak 

av tre teorier: att bebisen skapas i magen av mat som mamman har ätit, att 

bebisen alltid har existerat i mammans mage samt att bebisen sväljs av 

mamman. I Moore och Kendalls studie (1971) såg forskarna att många barn 

trodde att mamman fick en bebis genom att åka till en doktor eller ett sjukhus. 

Nästan alla barn hade kunskap om att bebisen var i mammans mage innan 

födseln (Kreitler & Kreitler, 1966; Moore & Kendall, 1971), vilket även ligger i 

linje med senare forskningsresultat (Gordon et al., 1990). De allra flesta av 

barnen trodde att bebisen kom ut genom mammans mage och få trodde att den 

kunde komma ut genom vaginan även vid direkt fråga kring det (Kreitler & 

Kreitler, 1966; Moore & Kendall, 1971). Pappors roll vid tillblivelse var okänd 

för nästan alla barn i de båda studierna (Kreitler & Kreitler, 1966; Moore & 

Kendall, 1971). En stor majoritet av barnen trodde också att pappor var 

obetydliga fram till efter födseln, då hans huvudsakliga uppgift var att hjälpa 



 11 

mammorna, till exempel ekonomiskt genom att arbeta. Få barn hade fått till sig 

kunskap om tillblivelse av sina föräldrar (Moore & Kendall, 1971), men de barn 

som var bäst informerade kring ämnet hade lättast att ta reda på ny kunskap 

under intervjuerna. 

 

En mer aktuell studie med samma forskningsfokus är en kvalitativ studie kring 

barns kunskap om fostrets utveckling (Zoldosova & Prokop, 2007). I den såg 

Zoldosova och Prokop att yngre barn tyckte att det var betydelsefullt att rita hur 

bebisen såg ut, medan äldre barn inkluderade en mamma och så småningom 

också en utveckling av fostret i mammans livmoder i sina teckningar. Barnen 

trodde oftast att fostret hade ett bestämt kön från början och bara de äldsta 

barnen hade en korrekt uppfattning om hur länge bebisen var i mammans mage. 

Från åtta års ålder började alltfler barn också rita befruktningen i allt högre grad, 

med spermier, ägg och ibland också själva befruktningsögonblicket. Barnen 

tenderade dock att inte prata om fysisk kärlek eller sex, utan bara om kyssande 

och kärlek ur ett emotionellt perspektiv. Barnen berättade också att deras 

huvudsakliga informationskällor var böcker och familjemedlemmar, mestadels 

föräldrar.  

 

Under 70- och 80-talet intresserade sig forskare framförallt för barns förståelse 

om tillblivelse utifrån Piagets kognitiva utvecklingsstadier. Forskarna har funnit 

stöd för Piagets modell, där barn i tre- till fyraårsåldern ger svar som mestadels 

hamnar på de lägsta nivåerna medan barn i elva- till tolvårsåldern istället ger 

svar som hamnar på de högsta nivåerna (Bernstein & Cowan, 1975; Goldman & 

Goldman, 1982b). Lägre nivåer inkluderar svar om att bebisar alltid har funnits 

och att bebisarna finns av en orsak, såsom att gud skapar barn eller att barn går 

att köpa. I högre nivåer uttrycker barn mer biologiska aspekter av tillblivelse och 

kan allt mer korrekt sätta samman olika delar av tillblivelse till en helhet och 

förklara de olika processerna vid tillblivelse. Myter som omgärdar tillblivelse 

för barn är framförallt medicinsk i sin natur, vilket enligt Goldman och Goldman 

(1982b), speglar den makt, det hemlighetsmakeri och den mystik som omger 

vårdpersonal, operationer och sjukhus. 

 

Goldman och Goldman (1982b) har även funnit skillnader inom åldersnivåerna, 

vilka kan härledas till nationalitet. Forskarna jämförde i sin studie barn från 

Australien, England, Nordamerika och Sverige. Svenska barn nådde högre 

kognitiva nivåer tidigast medan de nordamerikanska barnen nådde dessa nivåer 

senast. Likaså uttryckte svenska barn en förståelse kring mammor och pappors 

sexuella roller tidigast och de nordamerikanska barnen sist. Författarna drog 

slutsatsen att skillnaden mellan de olika nationaliteterna berodde på hur 

sexualundervisningen i skolan såg ut och i förlängningen vilken samhällssyn 

som finns kring barn och deras rätt till sexualkunskap. 
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Caron och Ahlgrim (2012) genomförde den senaste studien med samma 

forskningsfokus. Det var en internationell studie med syfte att replikera 

Goldman och Goldmans studie (1982b). Caron och Ahlgrim visade i sin studie 

att barn har en begränsad förståelse kring tillblivelse och födsel, men att svenska 

och nederländska barnen var de som gav fullständigast och mest korrekta 

förklaringar. Amerikanska barn låg efter alla de andra barnen. Författarna drog 

slutsatsen att ländernas sexualundervisningsprogram kan bidra till dessa 

skillnader. 

 

Det finns i dagsläget ett fåtal studier som utgår från hur barn i lesbiska familjer 

ser på vad en familj är och hur barn blir till (Golombok & Badger, 2010; 

Möllerstrand & Wikström, 2011). I Möllerstrand & Wikström (2011) 

diskursanalytiska examensuppsats fick tolv svenska barn, mellan fem och åtta 

år, som levde med två gifta mammor och tillkommit genom insemination, rita 

och berätta om sin egen familj och en annan familj. Barnen fick sedan frågor om 

familj, föräldrar och tillblivelse. De flesta av barnen pratade om någon form av 

man, pappa eller frö, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Golombok 

& Badger, 2010). Studien fann också att många barn hade svårt att prata om 

tillblivelse (Möllerstrand & Wikström, 2011). 

 

Barns kunskap om biologi och genetik 

I dagens forskning intresserar sig forskare framförallt för barns syn på 

tillblivelse utifrån biologisk ärftlighet och ursprung. De huvudsakliga resultaten 

visar att förståelse kring koncepten utvecklas med ålder, där barnen gradvis 

utvecklar ett mer restriktivt och bättre definierat koncept av ärftlighetsprinciper 

och ursprung, där båda föräldrars biologiska influens erkänns (Nguyen & 

Rosengren, 2004; Springer, 1996; Terwogt et al., 2003; Williams & Smith, 

2010). Barn attribuerar ofta barnets egenskaper, oavsett om de är fysiska eller 

psykiska, till mammor, särskilt om de vet att bebisen kommer från mammors 

mage (Johnson & Solomon, 1997; Williams & Smith, 2006). Terwogt et al. 

(2003) har i sin forskning dock inte funnit att bebisars egenskaper attribueras 

med mammor, utan att barn överlag är förvirrade gällande hur bebisar ärver 

egenskaper. Springer (1996) fann att barn i förskoleåldern förväntar sig att 

föräldrar och deras biologiska barn ska dela fysiska egenskaper, men förstår att 

delade egenskaper inte nödvändigtvis medför släktskap. Williams och Smith 

(2006) fann i sin amerikanska studie med barn mellan fyra och 14 års ålder att 

boende på landsbygden och att ha föräldrar med högre socioekonomisk status är 

faktorer som korrelerar med mer avancerad kunskap om ärftlighet. Barn som 

inte kommer från kärnfamiljer ger också mer sofistikerade förklaringar kring 

adoption jämfört med barn från kärnfamiljer. 
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Barns kunskap om genitalier 

Forskning kring barns kunskap och förståelse kring genitalier har framförallt 

bedrivits utifrån ett intresse att samhällsmässigt bättre kunna möta barn som har 

blivit utsatta för sexuella övergrepp (Gordon et al., 1990). Ett fåtal studier har 

dock fokuserat på vilken kunskap barn som inte blivit utsatta för sexuella 

övergrepp har kring genitalier och hur de använder könsord. 

 

Moore och Kendall (1971) fann i sin studie på amerikanska barn mellan tre till 

fem års ålder att pojkar är bättre än flickor på att benämna sitt kön. Hälften av 

flickorna hade inte ens ett namn på sitt könsorgan och en tredjedel av pojkarna 

och 80 % av flickorna kunde inte nämna ett korrekt namn på det kvinnliga 

könsorganet. Både flickorna och pojkarna hade fler ord på det manliga 

könsorganet. Avsaknaden av ett gemensamt och etablerat ord för det kvinnliga 

könsorganet i Sverige gjorde att Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 

lanserade ordet snippa i början av 2000-talet, ett ord som idag har fått stor 

spridning (Yllner, 2010). Det finns därför anledning att tro att svenska barn idag 

har ökad tillgång till ord för det kvinnliga könsorganet. 

 

I en studie på amerikanska barn i två- till sjuårsåldern fann Gordon et al. (1990) 

att yngre barn har mindre kunskap än äldre barn om såväl sexuella som 

ickesexuella kroppsdelar och funktioner, sexuellt beteende, graviditet och 

prevention mot sexuella övergrepp. Barn till föräldrar med lägre 

socioekonomisk status har mindre kunskap om sexuella kroppsdelar, kunskap 

om graviditet samt kunskap om prevention mot sexuella övergrepp. Många barn 

som är äldre än fyra år har kunskap om onani, men mer begränsad kunskap om 

genitaliers sexuella funktion och om samlag. 

 

Schor och Sivan (1989) fann att amerikanska barn från fem års ålder kan ge mer 

precisa svar än yngre barn kring benämnande av kroppsdelar, förutom avseende 

penis, där alla barnen i hög grad är precisa, och anus, där inga barn är precisa. 

Flickor hade i deras studie generellt sett svårare att prata om genitalier än 

pojkar. Mer än hälften av föräldrarna hade inte separata namn för sexuellt 

relaterade kroppsdelar, såsom att ordet bakdel användes för att benämna såväl 

stjärt, anus som vagina.  

 

Sexualkunskap 

Kunskap kring tillblivelse och sexualitet kan komma från flera olika källor och 

det finns olika åsikter kring vilka källor som barn ska ha tillgång till. Nedan 

följer beskrivningar av några av dessa för att sedan avslutas med hur 

sexualkunskap är kopplat till genus. 
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Sexualkunskap i hemmet 

Föräldrar har en viktig del i vilken kunskap barn har kring sex, tillblivelse och 

födsel (Berends & Caron, 1994) samt hur stor sannolikheten är att tonåringar 

pratar med deras föräldrar om oplanerade graviditeter och sexuellt överförbara 

sjukdomar (Hicks, McRee & Eisenberg, 2013). Nästan alla föräldrar i Nguyen 

och Rosengrens studie (2004) uppgav att de ansåg att föräldrar skulle vara 

barnens primära informationskälla kring dessa ämnen. Andra forskare har funnit 

att föräldrar som själva har positiva erfarenheter kring sexualundervisning har 

mer kunskap, är mer bekväma att prata om ämnet, tycker att sexualundervisning 

är viktigt, har en högre tilltro till sin egen kompetens samt är mer benägna att 

samtala med sina barn och tonåringar kring sex (Byers & Sears, 2012; Byers, 

Sears, & Weaver, 2008; Dyson & Smith, 2012). Dessa föräldrar är dessutom 

bättre på att skapa en öppen, avslappad atmosfär i förhållande till sina egna barn 

kring sexualitet. Föräldrar som har mer negativa erfarenheter kring 

sexualundervisning använder sig av i huvudsak av tre strategier: försök till att 

skapa en bättre upplevelse för sina barn, undvikande av ämnet om barnet inte 

frågar eller totalt undvikande av ämnet. Även föräldrars demografiska 

karaktäristika, sociokulturella faktorer, religion samt barnets kön och ålder 

påverkar föräldrars kommunikation kring sex med sina barn (Byers et al., 2008; 

Gordon et al., 1990; Heller & Johnson, 2013; Mbugua, 2007; Merghati-Khoei, 

Abolghasemi & Smith, 2013). 

 

Internationella studier har visat att många föräldrar inte har pratat ingående om 

sexualkunskap med sina barn i grundskoleålder, trots att många barn har ställt 

frågor kopplade till sex och reproduktion (Gordon et al., 1990; Kelleher, 

Boduszek, Bourke, McBride, & Morgan, 2013; Weaver, Byers, Sears, Cohen & 

Randall, 2002). Med åren pratar föräldrar mer om pubertet, namn på genitalier, 

information om preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, avhållsamhet 

och beslut kopplade till sex. Mestadels pratar föräldrarna i mer generella termer 

kring personlig säkerhet och inte alls med sina barn om sexuell njutning. Dyson 

och Smith (2012) fann att föräldrars främsta mål med samtal om sexualkunskap 

syftar till att öka barnens säkerhet samt bidra till att deras sexuella upplevelser 

ska vara positiva.  

 

En övervägande majoritet av föräldrar tycker att de är kapabla att ge 

tillfredsställande kunskap till sina barn, men nästan lika många anser att andra 

föräldrar har för lite kunskap för att kunna ge sina barn den sexualkunskap de 

behöver (Byers et al., 2008; Gordon et al., 1990; McKay, Pietrusiak & 

Holowaty, 1998; Weaver et al., 2002). I andra studier har forskare visat att 

föräldrarna anser att de och deras partner har gett bristande eller mycket 

bristande information om sexualkunskap och har svårt att ge högkvalitativ 

sexualundervisning (Dyson & Smith, 2012; Weaver et al., 2002). Jämfört med 

andra livsfenomen, såsom åldrande och död, är tillblivelse det ämne föräldrar 
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upplever sig minst bekväma med att prata kring med sina barn (Nguyen & 

Rosengren, 2004). 

  

Hur föräldrar ser på sexualundervisning i hemmet är delvis kulturellt bundet. 

Iranska, thailändska och nigerianska föräldrar beskriver ett mer restriktivt 

förhållningssätt till att utbilda sina barn kring sexualitet och uttrycker att de 

själva varken är förberedda eller tillräckligt kompetenta för att utbilda sina barn 

(Izugbara, 2007; Merghati-Khoei et al., 2013; Sridawruang, Pfeil, & Crozier, 

2010; Vuttanont, Greenhalgh, Griffin, & Boynton, 2006). Vietnamesiska 

föräldrar och kinesiska föräldrar har en mer positiv syn på sexualundervisning 

(Ha & Fisher, 2011; Liu, Van Campen, Edwards, & Russell, 2011). Dock 

upplever de vietnamesiska föräldrarna att de är inkompetenta att samtala om sex 

med sina barn och anser istället att skolan ska utbilda deras barn (Ha & Fisher, 

2011). Kinesiska föräldrar tycker att föräldrar i första hand ska undervisa sina 

barn, men trots det har bara en femtedel av dem pratat med sina barn om sex och 

uttrycker att de framförallt saknar kommunikationsverktyg för att prata med sina 

barn (Liu et al., 2011). De kinesiska föräldrarna är generellt mer positiva kring 

att prata om AIDS-prevention än om tillblivelse och preventivmedel. I många av 

de ovanstående studierna uppger föräldrarna att de i liten grad själva har 

diskuterat sex med sina föräldrar eller fått kunskap i skolan (Ha & Fisher, 2011; 

Izugbara, 2007; Liu et al., 2011; Merghati-Khoei et al., 2013; Vuttanont et al., 

2006). Föräldrarna uttrycker också att västerländska influenser kring en mer 

frigjord sexualitet påverkar deras barns syn på sexualitet. 

 

Hur föräldrar upplevs som sexualutbildare av sina barn beror på flera faktorer. I 

en intervjustudie kring vilka faktorer som bidrar till hur pappor upplevs vara 

som sexualutbildare av sina tonårsdöttrar (Nielsen, Latty, & Angera, 2013), fann 

forskare att emotionell närhet till sin dotter, öppenhet och ärlighet vid 

diskussioner som rör sexualitet, en viss tillit till sin dotters beteenden samt att 

pappor kommunicerar direkt med sin dotter bidrar till en positiv upplevelse för 

döttrar. Motsatta beteenden samt undvikande kring att prata om sexualitet och 

att använda humor för att avleda samtal kring sex och sexualitet bidrar istället 

till en negativ bild av pappor som sexualutbildare. Dessa faktorer tycks också 

vara giltiga för hur tonårsdöttrar upplever sina mammor som sexualutbildare 

(Aronowitz & Agbeshie, 2012). 

 

Sexualkunskap i skolan 

Sverige introducerade sexualundervisning i de högre årskurserna i skolan år 

1942 (Martinsson, 1994) och gjorde den obligatoriskt år 1956 (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Under 1970-talet introducerades sexualundervisning i de 

lägre årskurserna. Sexualkunskap i skolan har visats ha positiva effekter 

gällande attityder om sex och sexuell hälsa (Shin, Park & Cha, 2011) och leder 

till minskat sexuellt riskbeteende (The Sex Information and Education Council 
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of Canada Toronto, Ontario [SIECCAN], 2004). På en samhällelig nivå har den 

också visats minska sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter 

under tonåren (SIECCAN, 2004). 

 

Cohen, Byers, Sears och Weaver (2004) visade att kanadensiska lärare överlag 

är mycket positiva till sexualundervisning från grundskolan och framåt och 

lärare anser att den ska innehålla en stor bredd gällande ämnen. Det är dock inte 

självklart att lärare introducerar olika ämnen kring sexualkunskap. Ämnen som 

associeras med njutning, tillfredsställelse och beteenden såsom onani, utesluts 

ofta från den kanadensiska sexualundervisningen (Cohen et al., 2004; Ninomiya, 

2010). Lärare har ibland inte heller tillgång till uppdaterat material i sin 

undervisning och de verkar många gånger sakna kunskap om den sexuella 

mångfald som finns bland deras elever. Dessutom tenderar lärare att svara på 

elevernas frågor trots att de har bristande acceptans eller är obekväma kring att 

prata om ämnet. 

 

Kanadensiska grundskolebarns åsikter om sexualundervisning i skolan beror 

både på lämpligheten i vilka ämnen som tas upp och hur intressanta ämnena är 

för dem själva (Byers, Sears & Foster, 2013). Barn anger att många ämnen inte 

tas upp i tillräcklig omfattning, förutom korrekta namn på genitalier och 

information kring pubertet och fysisk utveckling. De upplever sina lärare som 

bekväma att prata om sex och anger också i många fall att lärare har uppmuntrat 

dem till att ställa frågor, något som också bidrar till en positiv uppfattning av 

sexualundervisningen i skolan. Generellt sett var dock de tillfrågade barnen 

missnöjda med den sexualundervisning de hittills hade fått i skolan. 

 

Föräldrar av olika nationalitet anser nästan uteslutande att sexualkunskap ska 

vara en del av skolundervisning (Byers et al., 2008; Heller & Johnson, 2013; 

McKay et al., 1998; Mkumbo & Ingham, 2010; Weaver et al., 2002). Weaver et 

al. (2002) fann att föräldrar nästan uteslutande tycker att föräldrar och skola har 

ett gemensamt ansvar kring sexualundervisning. Dyson och Smith (2012) och 

Nguyen och Rosengren (2004) fann att föräldrar tycker att de har det största 

ansvaret själva, med skolan som medhjälpare. Nästan alla föräldrar anser att 

sexualundervisningen ska börja i grundskolan (McKay et al., 1998; Weaver et 

al. 2002), men det finns ingen överensstämmande bild över vad föräldrar tycker 

att undervisningen ska innehålla och i vilka åldrar olika delar av undervisningen 

ska introduceras (McKay et al., 1998; Mkumbo & Ingham, 2010; Weaver et al. 

2002). 

 

Sexualkunskap genom media 

Barn använder ofta olika medier för att söka efter kunskap, bland annat gällande 

sexualitet (Longo et al., 2002; Robinson, 2013). En av dessa är böcker. Böcker 

används dels av föräldrar som ett hjälpmedel när de pratar med sina barn om 
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sexualkunskap och dels av barnen själva (The Sexuality Information and 

Education Council of the United States [SIECUS], 2001). Zoldosova och 

Prokop (2007) fann att barn själva anger att de ofta använder böcker som 

kunskapskälla om tillblivelse. Utbudet av barnböcker kring tillblivelse är relativt 

stort (SIECUS, 2001). Böckerna har traditionellt sett behandlat tillblivelse 

genom samlag, men på senare tid har det även givits ut barnböcker om 

assisterad befruktning, exempelvis ”Slottet med de många rummen” (Goldberg 

& la Cour Mosegaard, 2008/2008) och ”Mamman och fröet” (Engström, 2013). 

 

Ett annat exempel på en typ av media som används för att ge kunskap om 

tillblivelse och sexualitet är internet (Longo et al., 2002). Många barn använder 

idag internet i sitt vardagsliv (Mitchell et al., 2007) och all form av 

informationsinhämtande via internet är mycket vanligt hos barn och ungdomar 

(Longo et al., 2002). Enligt Longo et al. (2002) kan barn ofta hantera datorer 

och internet redan i förskoleålder och många barn och ungdomar kan mer om 

datorer, internet och informationssökning än sina föräldrar. Genom internet kan 

barn själva inhämta kunskap, men samtidigt är internet ett forum som delvis 

innehåller information som inte är riktad till barn i första hand. Longo et al. 

beskriver att internet kan ge barn många positiva möjligheter till 

informationsinhämtning, men att det även finns risker, speciellt kring sexualitet. 

Mitchell et al. (2007) fann att det är relativt vanligt förekommande att barn och 

ungdomar får sexuella erbjudanden och att de trakasseras på internet. Dessutom 

har ofrivillig exponering av pornografi för barn och ungdomar ökat. Longo et al. 

(2002) argumenterar därför för att det är viktigt att föräldrar och andra vuxna i 

barns närhet ser till att internetanvändningen sker på ett säkert sätt. Utöver det 

anser Longo et al. (2002) att det är viktigt att föräldrar pratar med barn om 

sexualitet i en tidig ålder så att de inte behöver söka kunskapen i hemlighet på 

egen hand samt så att de känner sig fria att diskutera vad de funnit på internet. 

 

Genus och sexualkunskap  

Historiskt sett har mammor varit de primära vårdgivarna till barnen och därmed 

har lotten att prata med barnen om sexualitet fallit på dem (Martinson, 1994). 

Goldman och Goldman (1982b) drog i början av 1980-talet slutsatsen att 

hemmet var barns största kunskapskälla kring sexualitet och tillblivelse och att 

det var mammor som stod för undervisningen och än idag är det i huvudsak 

mammor som kommunicerar kring sex med sina barn (Izugbara, 2007; 

Merghati-Khoei et al., 2013; Kelleher et al., 2013; Vuttanont et al., 2006). 

Goldman och Goldman (1982a) fann också att de flesta barn uppger att de 

upplever att de kan vända sig med frågor om sexualitet till sin mamma, men att 

få barn uppger att de kan vända sig till sin pappa med frågor gällande detta 

ämne. Studier kring genus och sexualitet är dock till stor del begränsade till det 

västerländska samhället (Agocha, Asencio & Decena, 2014). 
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Könet på barnet kan ha betydelse för vilken kunskap om sexualitet och 

tillblivelse de erbjuds. Flickor har ofta större möjligheter till att få 

sexualkunskap (Martin & Luke, 2010; Shin et al., 2011). Amerikanska mammor 

beskrev att de oftare pratar med sina döttrar än söner om romantiska relationer, 

reproduktion och moralitet, men däremot inte om sexuella övergrepp eller 

sexuell njutning och samlag (Martin & Luke, 2010). Nigerianska föräldrar 

rapporterade också att de tycker att det är viktigare att prata med sina döttrar om 

sexualkunskap då de anses vara mer sårbara och lättare kan råka illa ut 

(Izugbara, 2007). Izugbara (2007) fann också att föräldrar pratar om pojkars 

sexualitet mer utifrån en oro för att de kan utsätta flickor för fara, vilka båda är 

synsätt som finns i samhällsdiskurser kring femininitet och maskulinitet. 

 

Olika könsstereotypa roller kan tillskrivas män och kvinnor när barn pratar om 

tillblivelse genom heterosexuellt samlag. Goldman och Goldman (1982b) fann i 

sin studie att barn tenderar att se mammor som aktiva i försexuella och 

ickesexuella stadier av tillblivelse, medan pappor beskrivs som de som är aktiva 

under den sexuella akten. Stereotyper kring könsroller verkar projiceras in i 

sexrollerna för båda föräldrarna, något som gradvis förstärks med barnens ålder. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Den aktuella examensuppsatsen syftar till att lyfta fram barns berättelser om 

tillblivelse. I fokus finns dels barn till frivilligt ensamstående mammor som 

bildat familj via assisterad befruktning och dels barn till två olikkönade 

sammanboende föräldrar, vilka har fått barn via samlag. Genom att fokusera på 

barn i två olika familjeformer kan uppsatsen ge underlag för jämförelser mellan 

grupperna. Uppsatsen genomförs i samarbete med Linn Bergcrona och Maja 

Krantz som i sin examensuppsats (in press) undersöker hur barnen i de olika 

familjekonstellationerna pratar om familjer, barn och föräldrar samt hur de 

pratar om sin egen familj.  

 

Uppsatsen är motiverad av att det idag saknas kunskap om hur barn i olika 

familjeformer ser på tillblivelse. En ökad kunskap om barn i olika familjeformer 

kan bidra till att förbättra möten mellan familjerna och omvärlden. Ur ett 

barnperspektiv handlar det om villkor och möjligheter att få växa upp i 

sammanhang där den egna familjeformen inte betraktas eller behandlas 

annorlunda eller diskriminerande. I kontakter med exempelvis BVC, förskola 

och skola bör alla barn mötas utifrån sina unika förutsättningar och villkor.  

 

Frågeställningar 

 Hur pratar barnen om tillblivelse? 

 Hur pratar barnen om sin kunskap om tillblivelse? 
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 Hur uttrycker barnen att det är att prata om tillblivelse? 

 Hur förhåller sig beskrivningarna bland barn till frivilligt ensamstående 

mammor till beskrivningarna bland barn till två olikkönade 

sammanboende föräldrar? 

 

Metod 
 

Denna uppsats är en intervjustudie med 22 barn från två olika familjeformer 

mellan åldrarna tre år och nio månader och nio år och nio månader. 

Analysmetoden som används är kritisk diskursiv psykologi, där utgångspunkten 

är ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Nedan presenteras studiens 

tillvägagångssätt, information om deltagarna och etiska överväganden. 

 

Rekryteringsförfarande 

Inför studien rekryterades deltagande familjer från två olika familjeformer 

utifrån uppsatta inklusionskriterier, vilka presenteras nedan för respektive grupp. 

Deltagarna från de olika familjeformerna rekryterades på skilda sätt. Studien har 

godkänts av Linköpings regionala etikprövningsnämnd (Diarienummer, IBL-

2013-00207). All rekrytering och datainsamling skedde i samarbete med 

Bergcrona och Krantz (in press).  

 

Rekrytering av femmisbarnen 

Inför rekryteringen sattes inklusionskriterier för gruppen barn till frivilligt 

ensamstående mammor. Inklusionskriterierna för denna grupp var att barnen 

skulle vara födda mellan år 2002 och 2010. De skulle även ha kommit till 

genom assisterad befruktning, antingen genom insemination eller 

provrörsbefruktning (IVF), av en då ensamstående mamma. Mammans 

nuvarande relationsstatus var inte av betydelse. 

 

Under inledningen av rekryteringen av deltagare från denna familjeform 

etablerades kontakt med den ideella och obundna föreningen Femmis. Femmis 

står för frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF och femmisbarn 

är den benämning vi, tillsammans med Bergcrona och Krantz (in press), har valt 

att använda för barnen från denna familjeform. Vår benämning är dock inte 

knuten till föreningen Femmis utan till familjeformen. Medlemskap i föreningen 

var alltså inte ett inklusionskriterium. 

 

Rekryteringsförfarandet som användes var en form av tillgänglighetsurval där 

informanter rekryteras med hjälp av en person eller organisation som har 

tillgång till den grupp som eftersöks (Langemar, 2008; Yin, 2011/2013). 

Rekryteringen skedde uteslutande genom annonsering (se Appendix A). I 

annonseringen bifogades en länk till en hemsida vi hade skapat med ytterligare 

information om studien (https://sites.google.com/site/familjeforskning/). 
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Annonseringen skedde dels på föreningen Femmis intranät och dels på forumen 

Facebook och Familjeliv. På Facebook skedde annonseringen i relevanta 

grupper samt delades av privatpersoner. Familjerna som kom att delta i studien 

uppgav att de hade rekryterats främst via annonseringen på Femmis intranät, 

men även via annonseringen i den slutna gruppen för denna familjeform på 

Facebook.  

 

Intresserade femmisfamiljer kontaktade oss via mail där de lämnade sina 

kontaktuppgifter. Föräldrarna blev sedan uppringda och delgavs muntlig 

information kring studien med utrymme för frågor och funderingar. Totalt 

kontaktades tio familjer med 14 barn som uppfyllde inklusionskriterierna av 

någon av oss fyra. I en familj uppfyllde samtliga barn inklusionskriterierna men 

ett av barnen ville inte medverka i studien. I flera andra familjer fanns 

ytterligare barn som av olika anledningar inte uppfyllde kriterierna. Samtliga 

familjer som kontaktade oss via mail valde att efter telefonsamtalet tacka ja till 

medverkan i studien. Datum för intervju diskuterades och ytterligare 

kontaktuppgifter togs. Familjerna fick sedan skriftlig information skickat till sig 

i form av ett brev till föräldern (se Appendix B) samt ett brev riktat till barnet 

(se Appendix C). Under telefonsamtalen uppmanades föräldrarna att läsa brevet 

för sina barn och fråga om intresse för medverkan från barnets sida. 

 

Några dagar efter att familjerna hade mottagit den skriftliga informationen 

kontaktades föräldrarna återigen via telefon. Under samtalet gavs det utrymme 

för frågor och ett datum för intervjun fastställdes. Några av föräldrarna hade 

pratat med sina barn om deltagande i studien medan andra ville göra det närmare 

inpå intervjutillfället. Alla föräldrar uppmanades att prata med sina barn innan 

intervjun och kontakta oss om deras barn inte ville medverka. 

 

Två barn avstod medverkan på grund av sjukdom vid intervjutillfället. Ett annat 

barn ändrade sig några dagar innan intervjun och ville inte längre delta i studien. 

Det barn som uppfyllde inklusionskriterierna, men hade avböjt medverkan, 

ändrade sig och ville delta när intervjuaren kom till hemmet för att intervjua ett 

syskon. Slutligen erhölls informerat samtycke på plats vid intervjutillfället från 

åtta familjer med sammanlagt elva deltagande barn. 

 

Rekrytering av relationsbarnen 

Inklusionskriterierna för gruppen barn till två olikkönade sammanboende 

föräldrar var att även de skulle vara födda mellan år 2002 och 2010. De skulle 

ha kommit till genom samlag av två föräldrar, en kvinna och en man, som 

fortfarande skulle vara sammanboende. Vi har, tillsammans med Bergcrona och 

Krantz (in press), valt att benämna barnen från denna familjeform för 

relationsbarn.  
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Under inledningen av rekryteringen av relationsbarnen kontaktades ett antal 

skolor i närområdet. De skickade i sin tur ut information om studien med 

kontaktuppgifter och länk till den ovan nämnda hemsidan 

(https://sites.google.com/site/familjeforskning/) till samtliga elevers familjer via 

mail och i elektroniska veckobrev (se Appendix A). Då inga familjer visade 

intresse för deltagande valdes ett annat rekryteringssätt. Bekanta, till någon av 

oss fyra, ombads tillfråga familjer på deras barns skolor samt deras egna bekanta 

familjer med barn som innefattades av inklusionskriterierna. De förmedlade 

informationsbrev om studien samt våra kontaktuppgifter, alternativt gav oss 

familjernas kontaktuppgifter om familjerna godkände det. Den inledande 

kontakten togs därför antingen av oss och eller relationsfamiljerna via 

telefonsamtal, sms, mail eller Facebook. Relationsbarnen rekryterades efter 

femmisbarnen, vilket gjorde det möjligt att till stor del åldersmatcha barnen till 

femmisgruppen. Rekryteringsförfarandet kan därför ses som en kombination av 

tillgänglighets- och handplockningsurval (Langemar, 2008). 

 

Efter att telefonkontakt hade tagits med intresserade relationsfamiljer följde 

samma rekryteringsprocess som för femmisfamiljerna. Föräldrarna till 

relationsbarnen delgavs muntlig information kring studien och hade möjlighet 

att ställa frågor. Familjerna fick sedan hem informationsbrev riktat till 

föräldrarna (se Appendix B) samt till barnet (se Appendix C), vilken föräldrarna 

ombads läsa för barnet. Efter ett par dagar kontaktades föräldrarna återigen via 

telefon och fick möjlighet att ställa ytterligare frågor. Datum för intervju 

fastställdes och föräldrarna uppmanades att kontakta oss om deras barn uppgav 

att de inte ville medverka i studien.  

 

Totalt kontaktades åtta familjer med 15 barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Två av barnen avböjde medverkan, ett av barnen valdes 

bort på grund av åldersmatchningen med femmisbarnen och slutligen valdes ett 

barn bort på grund tillräckligt antal deltagare. Slutligen erhölls informerat 

samtycke på plats vid intervjutillfället från sex familjer med sammanlagt elva 

barn. 

 

Intervjupersonerna 

Totalt besöktes 14 familjer med 22 deltagande barn. Elva av dessa var 

femmisbarn och elva var relationsbarn. I åtta av familjerna deltog två syskon i 

studien. Tolv intervjuer genomfördes av oss, varav sju var med femmisbarn och 

fem var med relationsbarn. De andra tio intervjuerna, med fyra femmisbarn och 

sex relationsbarn, genomfördes av Bergcrona och Krantz (in press). Barnen som 

ingick i studien var mellan tre år och tio månader och nio år och nio månader. 

Medelåldern var sex år och elva månader.  
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Femmisbarnen 

Femmisbarnen i studien var mellan fem år och noll månader och nio år och två 

månader och hade en medelålder på sju år och två månader. Av dem var fyra 

flickor och sju pojkar. Samtliga hade kommit till genom assisterad befruktning 

med antingen insemination eller provrörsbefruktning (IVF), med hjälp av 

donator på en fertilitetsklinik utomlands. Tio av barnens mammor levde vid 

tiden för intervjun som ensamstående. Ett barn levde tillsammans med sin 

mamma och en pappa som hade tillkommit efter barnets födelse. Åtta av barnen 

hade ett eller flera sammanboende syskon. Den geografiska spridningen sträckte 

sig från södra till mellersta Sverige. Sju av barnen var boende i storstäder, två 

var boende i närheten av en storstad och de andra fyra barnen bodde i 

mellanstora städer.  

 

Relationsbarnen 

Relationsbarnen i studien var mellan tre år och tio månader och nio år och nio 

månader och hade en medelålder på sex år och åtta månader. Av dem var fem 

flickor och sex pojkar. Samtliga hade kommit till genom samlag och bodde 

tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Alla hade även ett eller flera 

sammanboende syskon. Den geografiska spridningen sträckte sig från södra till 

mellersta Sverige. Två av barnen var boende i närheten av en storstad, fyra barn 

var boende i mellanstora städer, två barn bodde i närheten av en mellanstor stad 

och tre barn var boende på landsort.  

 

Insamlingsmetod 

Efter att studien hade etikgranskats inhämtades informerat samtycke av barnens 

vårdnadshavare (se Appendix D) i enlighet med lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS 2003:460). Muntligt samtycke från barnen inhämtades och de 

uppmuntrades att utnyttja sin negativa samtyckeskompetens på flera sätt i 

enlighet med Fargas-Malet, McSherry, Larkin och Robinson (2010). Det betyder 

att de utan konsekvenser av något slag hade full rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. För att underlätta för barnen att utnyttja sin negativa 

samtyckeskompetens fick barnen under själva intervjun konkreta alternativ 

såsom: ska vi fortsätta rita och prata en stund till eller vill du gå och leka själv 

eller med mamma/pappa?  

 

Inför studien genomfördes fyra pilotintervjuer med barn som var mellan fyra 

och nio år gamla. Vi intervjuade då alla fyra ett barn var. En pilotstudie är ett 

sätt att pröva eller förfina olika aspekter av studiens upplägg samtidigt som det 

ger möjlighet till övning (Yin, 2011/2013). Slutsatsen var att många barn hade 

svårt att prata fritt kring tillblivelse, vilket ledde till ett flertal revideringar i 

intervjuguiden och ändringar i intervjuförfarandet utifrån tidigare forskning 

kring tillblivelse (Bernstein & Cowan, 1975; Moore & Kendall, 1971) och 
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rådande forskning kring intervjutekniker (Clark, 2005; Fargas-Malet et al., 

2010; Hill, 2006; Punch, 2002). En nyfikenhet kring barnens svårighet att prata 

om tillblivelse ledde också till att examensarbetets frågeställningar reviderades.  

 

Intervjuerna i den föreliggande studien skedde i ett samarbete med Bergcrona 

och Krantz (in press). Vi tog vår utgångspunkt i ett synsätt att barn har samma 

rättigheter i forskning som vuxna, men har andra kompetenser som kräver 

användande av andra tekniker än vid intervjuer med vuxna (James, Jenks & 

Prout (1998) i Punch, 2002). Intervjuerna skedde under perioden 8 februari till 2 

mars 2014. Varje familj besöktes dagtid av en av oss fyra. Samtliga intervjuer 

skedde i barnens hem. 

 

Innan intervjuerna tog sin början ägnades en stund till socialisering i form av 

fika, lek, att barnet visade sitt rum samt samtal kring annat. Att fika tillsammans 

är relationsskapande och innebär ett tillfälle för barnet att bekanta sig med 

intervjuaren samtidigt som en förälder är närvarande (Øvreeide, 2000/2010). Ett 

blygt och avvaktande barn får då tillfälle att observera intervjuaren på lagom 

avstånd för att bygga förtroende. Att ha tid att samtala innan intervjun kan leda 

till en mer avslappnad stämning. Informanten får också möjlighet att visa hur 

hen betraktar forskarens position och vad hen tror att forskaren är ute efter 

(Tjora, 2010/2012). Att vara i barnets hemmiljö kan vara en svårighet då 

forskaren måste förhandla om sin plats i kontexten som gäst, då dennes sociala 

position inte är klart definierad (Mayall, 2008). Därför försökte vi dela upp 

vistelsen genom att göra det tydligt för barnet hur intervjudelen såg ut och skilja 

denna från övrig tid, till exempel genom att säga: nu tar vi paus. 

 

Platsen för intervjun kan påverka vad barnet pratar om (Backett-Milburn & 

McKie, 1999; Barker & Weller, 2003; Hill, 2006; Punch, 2002). Barnen fick 

därför själva välja var intervjuerna skulle äga rum för att skapa förutsättningar 

för att öka barnets berättande och öka deras medbestämmande (Tjora, 

2010/2012). En svårighet för barn är att det på många platser är svårt att vara 

privat och ostörd (Barker & Weller, 2003), varför barnen i vissa fall fick råd av 

sin förälder kring plats. Hill (2006) beskriver att barn generellt känner sig mer 

lyssnade på i hemmiljön och Punch (2002) beskriver att barn som blir 

intervjuade i hemmet är mer bekväma. Sju av intervjuerna skedde i barnens rum 

och 15 av intervjuerna skedde i familjernas gemensamma utrymmen, såsom kök 

eller vardagsrum. Under sex av intervjuerna var en mamma med och deltog i 

liten omfattning under samtalet, medan övriga samtal fördes i enrum. Syftet med 

att låta barnen bestämma om en förälder skulle närvara eller inte var att barnen 

skulle känna sig bekväma och trygga under intervjun (Gollop, 2000 i Clark, 

2005; Brooker, 2001 i Clark, 2005). 

 

Under själva intervjun tillämpades ett semistrukturerat förhållningssätt som 
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innebar att vi strävade efter att inta ett lyhört och flexibelt förhållningssätt för att 

barnen skulle bli mer bekväma (Hill, 2006; Poole & Lamb, 1998; Punch, 2002), 

till exempel på vilket sätt som barnet kunde närma sig att prata kring tillblivelse. 

Vi eftersträvade också ett tillåtande samtalsklimat i enlighet med Poole och 

Lamb (1998) genom att i förväg berätta att det var okej att inte veta eller vilja 

prata om något. Under själva intervjun försökte vi förstärka barnen som experter 

i samtalet genom att bekräfta det barnet sade och lyfta fram våra egna brister i 

enlighet med Eriksson och Näsman (2008). Under hela intervjun intog vi ett 

aktivt förhållningssätt gentemot barnet genom att nicka, säga mhm, okej och 

berätta mer. Detta är särskilt relevant vid barnintervjuer för att indikera att 

forskaren är intresserad av barnets berättelse och aktivt lyssnar på barnet 

(Cameron, 2005). Barnens unga ålder gjorde även att vi försökte uppfatta och ta 

hänsyn till barnens signaler om behov av pauser, vilket gjorde att vi strävade 

efter att dela upp intervjuerna i två eller flera delar. 

 

Intervjuerna filmades med syfte att fånga upp även icke-verbal information, som 

ett sätt att vara lyhörd för barnens olika sätt att kommunicera (Poole & Lamb, 

1998). Barnen involverades aktivt i filmningen för att ges kontroll över 

situationen. Samtliga barn samtyckte till att filmas. Flertalet barn utnyttjade 

rätten att sätta på och stänga av kameran på egen hand, men alla 

intervjusekvenser blev filmade. Den inspelade intervjutiden var cirka 14 till 70 

minuter per intervju med en genomsnittlig tid på cirka 39 minuter. Den totala 

tiden i hemmet var dock längre, då en socialiseringsperiod föregick intervjuerna, 

då intervjuerna ofta hade en eller flera pauser samt då många av barnen önskade 

att vi stannade en stund efter intervjuns genomförande.  

 

Intervjuguiden 

En semistrukturerad intervjuguide låg till grund för intervjuerna (se Appendix 

E), vilken utarbetades i samarbete med Bergcrona och Krantz (in press). Det är 

ett lämpligt tillvägagångssätt för att ta reda på åsikter, attityder och erfarenheter 

(Tjora, 2010/2012). Vidare är en semistrukturerad intervjuguide ändamålsenlig i 

forskning där det finns för lite kunskap om ämnet för att kunna göra en fylligare 

kvalitativ enkät eller för få informanter för att göra en kvantitativ studie. 

Ytterligare fördelar är exempelvis att intervjun kan anpassas till situationen och 

intervjupersonen och att intervjupersonen får utrymme för reflektion. Kvalitativa 

metoder ses också som mer ändamålsenliga för att få barn att kommunicera på 

sina egna villkor (Barker & Weller, 2003) och Hill (1997) konkluderade att 

semistrukturerade intervjuer är den vanligaste intervjutekniken vid 

barnintervjuer.  

 

Intervjuguiden var utformad kring olika teman utifrån både familj och 

tillblivelse, för att ge underlag åt de två examensuppsatserna. Detta syftade till 

att skapa en situation för ett relativt fritt samtal, ge möjlighet för barnen att i viss 
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mån själva styra samtalet genom att kunna gå in på djupet kring det de hade 

mycket att berätta om samt uppmuntra avsteg från intervjuguiden i enlighet med 

Tjora (2010/2012). Temana kring familj bestod av familjer, den egna familjen 

och andra familjer. Temana kring tillblivelse bestod av tillblivelse, den egna 

tillblivelsen, tidigare kunskap om tillblivelse, känslor och åsikter inför ämnet 

och kunskapskällor kring tillblivelse.  

 

Intervjuerna inleddes med att barnen ombads rita en familj och tillfrågades kring 

det, utifrån Bergcrona och Krantz examensarbete (in press). Om de ritade sin 

egen familj ombads barnen sedan rita en annan familj, eller omvänt, och 

tillfrågades därefter kring det. Detta skedde utifrån att det vid barnintervjuer kan 

vara lättare att intervjua när barnet håller på med något annat, såsom att rita 

(Kvale & Brinkmann, 2009/2009). Efter det fick barnen frågor kring vad en 

familj är, gör och vilka som finns i en familj. Beslutet att inleda intervjuerna 

med frågor om familjer hade sitt ursprung i att mer vardagliga ämnen och frågor 

som barnen kan svaren på är ett bra sätt för att skapa kontakt med barnet 

(Cameron, 2005). I synnerhet då mer känsliga ämnen ska tas upp är det bra att 

börja med lättare frågor först (Wood Charlesworth & Rodwell, 1997).  

 

Intervjuerna övergick sedan till att på olika sätt handla om tillblivelse. Om 

barnen tog upp ämnet själva var intervjuaren följsam i att visa intresse och fråga 

vidare om ämnet. Om detta inte skedde fanns flera ingångar. I majoriteten av 

fallen fick barnen en kort berättelse upplästa för sig med en bild på en figur (se 

Appendix E). Vi valde att kalla figuren Bonnie med syfte att göra figuren 

könsneutral. I korthet förklarade vi att Bonnie mycket gärna ville ha en bebis 

men inte visste hur det skulle gå till och vi bad sedan barnen om hjälp att 

förklara för Bonnie hur hen skulle kunna göra. Utifrån detta tillfrågades sedan 

barnen om tillblivelse. I några fall, då barnen hade svårt att svara på frågorna, 

fick barnen rita en bebis och tillfrågades sedan om tillblivelse. Att använda en 

berättelse och en vinjett är något som tidigare framgångsrikt har tillämpats i 

forskning kring barns upplevelse av tillblivelse (Bernstein & Cowan, 1975; 

Caron & Ahlgrim, 2012). Att använda vinjetter och prompter kan också 

underlätta för barn att minnas och organisera deras eget berättande, framförallt 

vid känsliga ämnen (Cameron 2005; Clark, 2005; Hill, 1997) och kan ses som 

mer levande och realistiska jämfört med generaliserade frågor (Hill, 1997). 

Frågorna var utarbetade utifrån att gå från mer konkreta till mer abstrakta 

frågeställningar. Detta för att forskning har visat att öppna och abstrakta frågor i 

början av en intervju kan vara svåra för barn (Irwing & Johnson, 2005). 

Frågorna formulerades så öppna och inviterande som möjligt för att göra det 

möjligt för barnen att berätta fritt i så stor utsträckning som möjligt (Cederborg, 

2000; Langemar, 2008; Øvreeide, 2000/2010). 

 

Då tillblivelse är ett ämne som av barn kan ses som obekvämt att prata om 
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(Möllerstrand & Wikström, 2011; Robinson, 2013) och för att inte belysa 

femmisbarnens familjeform på ett problematiskt eller stigmatiserande sätt 

användes inga begrepp som barnet inte själv använde. Detta är generell praxis 

vid barnintervjuer (Poole & Lamb, 1998), men var av extra stor vikt för oss. 

Inför intervjun tydliggjorde vi också för barnen att det var tillåtet att svara att de 

inte visste eller ville prata om något för att respektera barnets motstånd mot 

sådant barnet inte ville svara på eller tyckte var jobbigt (Christensen, 2000; 

Cree, Kay & Tisdall, 2002).  

 

Föräldraintervjuer genomfördes på plats efter barnintervjuerna. Syftet med dessa 

intervjuer var att få ett komplement till barnens berättelse genom att 

föräldern/föräldrarna ombads berätta om bakgrundsinformation gällande 

familjen och sitt barns tillblivelse, vilket gav underlag till respektive 

examensuppsats (Bergcrona & Krantz, in press). En strukturerad intervjuguide 

användes (se Appendix E), då de konkreta frågeställningarna gjorde en sådan 

lämplig (Justesen & Mik-Meyer, 2010/2011). Föräldraintervjuerna antecknades 

då det inom studien inte rymdes en analys av dessa intervjuer. Föräldrarnas svar 

på hur barnen kommit till har därför redovisats under avsnittet om 

intervjupersonerna. Föräldrarnas information användes också som underlag för 

och inramning av resultatdiskussionen. 

 

Bearbetning och analys av data 

I analysen fokuserade vi på barnens prat kring tillblivelse. Prat kring familj och 

bilder på bebisar, tillblivelse och familjer hanterades som komplementära data. I 

de fall prat kring familjer var av intresse inkluderades dessa i analysen och 

hanterades på samma sätt som prat kring tillblivelse. De strukturerade 

föräldraintervjuerna användes som stöd för att förstå vissa aspekter av barnens 

prat. De har i övrigt inte analyserats. Det material som legat till grund för 

analysen utgörs därmed nästan uteslutande av barnens transkriberade tal. 

 

Transkribering 

De inspelade intervjuerna transkriberades en första gång kort efter intervjuerna, 

av den av oss fyra som genomförde intervjun. Detta skedde i enlighet med 

Gillham (2005/2008) för att öka korrektheten i transkriptionerna och för att vi 

skulle kunna dra lärdom av intervjun inför kommande intervjuer. I samband 

med transkriberingen sammanfattades också intervjuerna och reflektioner utifrån 

intervjun skrevs ner. Även de strukturerade föräldraintervjuerna nedtecknades.  

Samtliga namn och orter har fingerats, med könsöverensstämmande namn och 

storleksöverensstämmande orter. Transkriptionerna innehåller tal och även vissa 

ickeverbala aspekter av samtalet, såsom paus och skratt.  

 

Generellt finns det inga riktlinjer för med vilken noggrannhet ett insamlat 

kvalitativt material ska transkriberas, utan det beror på syftet och vald 
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analysmetod (Kvale & Brinkmann, 2009/2009). Då vald analysmetod skilde sig 

mellan uppsatserna (Bergcrona & Krantz, in press) transkriberades de excerpt vi 

valde ut till vår uppsats om av oss två. Inom diskursanalys, vår valda 

analysmetod, tittar forskaren på hur människor pratar, utöver vad som sägs 

(Willig, 2008). Intervjuerna transkriberades därför med större noggrannhet och 

inkluderade förutom tal också suckar, tvekan, talets styrka samt betoningar i det 

som kommunicerades. Att intervjuerna filmades möjliggjorde också att 

transkriptionerna innehöll fysiska uttryck, såsom kroppsspråk, vilket är en viktig 

del att inkludera i diskursanalys (Willig, 2008). Barnens och intervjuarens 

kommunikation hanterades med samma noggrannhet då såväl interaktionen som 

kontexten ligger till grund för analysen i diskursanalys (Potter & Wetherell, 

1987; Taylor, 2001). 

 

Transkriberingarna blev sammanlagt 262 sidor, efter att irrelevant prat hade 

exkluderats. Längden varierade mellan fem och 21 sidor per intervju med en 

genomsnittlig längd på cirka tolv sidor. Excerpten transkriberades utifrån 

talspråk och följande transkriptionskonventioner användes: 

 

//…//  Avsnitt ur citat borttaget 

(paus)  Paus 

( )  Ickeverbal kommunikation 

[ ]  Förtydligande 

ORD  Högt tal 

ord  Tyst tal 

ord  Betonat ord 

 

Sammanfattning och bearbetning av intervjuerna 

När allt material var insamlat och transkriberat upphörde samarbetet med 

Bergcrona och Krantz (in press). Arbetet med vår uppsats fortsatte då med att vi 

läste igenom samtliga transkriptioner, sammanfattningar och föräldraintervjuer. 

Syftet var inte att analysera materialet utan att som läsare få en sammanhållen 

bild av materialet och att bli medveten om vad texten som helhet fick oss att 

tänka och känna i enlighet med Langemar (2008). På så sätt kunde vi lära känna 

materialet ordentligt, vilket är grunden för den senare analysen där det 

undersöks på vilket sätt texten åstadkommer detta (Braun & Clarke, 2006; 

Langemar, 2008). Därefter började analysprocessen genom att vi valde ut det 

material som var relevant utifrån våra frågeställningar. Anledningen till detta var 

att materialet också inkluderade ovidkommande prat, såsom kring färgerna på 

pennorna barnen ritade med, och prat om familj, vilket inte stod i fokus i denna 

uppsats. Selekteringen skedde utifrån ett inkluderande förhållningssätt, där även 

närliggande ämnen behölls. 
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Analysprocessen inom kritisk diskursiv psykologi beskrivs som rörig (Potter & 

Wetherell, 1987), där materialet omväxlande bearbetas utifrån en bredd där alla 

deltagares prat analyseras och ett djup där varje enskild deltagares prat 

analyseras. Växlingar mellan teman kring innehåll och teman kring hur språket 

används är också en del av processen. I vår analysprocess innebar det att vi 

fortsatte med att titta på det material vi tidigare hade valt ut utifrån alla barnens 

transkriptioner. Vi växlade då mellan att titta på vad barnen pratade om och hur 

de pratade om det, vilket gjorde att teman kontinuerligt sammanställdes och 

omformulerades. Syftet var att få en överblick över hur barnen pratade i varje 

tema och på så sätt få syn de tolkningsrepertoarer, sätt att beskriva verkligheten, 

barnen konstruerade. Arbetet skedde utifrån en bottom up-process, där barnens 

prat styrde vad vi valde att fördjupa oss i (Braun & Clarke, 2006). Denna 

process kan liknas vid en loop med material, som smalnar av allteftersom 

(Langemar, 2008). Slutligen hade vi ett antal teman som vi ansåg visa 

återkommande och utmärkande aspekter av hur barnen pratade och svarade på 

de frågeställningar som var formulerade. 

 

Analysmetod 

Vår valda analysmetod har en kvalitativ ansats och ligger inom det 

diskursanalytiska fältet. Diskursanalys är ett forskningsfält som nära studerar 

språk i användning med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt (Potter & 

Wetherell, 1987; Taylor, 2001; Willig, 2008). Detta synsätt utgår från att språket 

och de begrepp som används för att förstå omvärlden utgår från och skapas i 

samspelet mellan människor i en viss kultur under en viss tidsepok (Potter & 

Wetherell, 1987). Omvärlden kan förstås på oändligt många sätt och konstrueras 

med hjälp av språket (Potter & Wetherell, 1987; Willig, 2008). Forskningen blir 

därför också beroende av forskaren, till exempel dennes syn på verkligenheten 

och kunskapstradition (Taylor, 2001). Konsekvensen av denna utgångspunkt blir 

att kunskap ses som något som bara blir tillgängligt i det sociala samspelet och 

kan inte erhållas ur en objektiv perception av en verklighet (Magnusson, 2006; 

Willig, 2008). Det finns således inte en verklighet utan flera och därmed också 

flera sanningar (Taylor, 2001). 

 

Barndomsforskning har under de senaste decennierna gått från att se och 

behandla barn som passiva objekt på vilka forskning bedrivs till att se dem som 

kompetenta och aktiva forskningsdeltagare (Bühler-Niederberger, 2010; 

Christensen & James, 2008; Corsaro, 2005; Hardman, 1973 i Hunleth, 2011; 

Hunleth, 2011). Denna utveckling är förenlig med diskursanalytiska antaganden. 

Bühler-Niederberger (2010) menar att även om barn har begränsat tillträde till 

dominerande sociala världar så influeras barns liv av reglerna i det omgivande 

samhället. På så sätt kan forskning med barn, där de har möjlighet att uttrycka 

sig öppet, såväl ge en inblick i deras verkligheter som en röntgenbild av det 

omgivande samhället som barnet befinner sig i.  
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Diskursanalys och kritisk diskursiv psykologi 

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv blir talet ett verktyg att erhålla kunskap. 

Det är i samspel och samtal med andra som personen kan göra sina psykiska 

tillstånd begripliga för sig själv, skapa sina identiteter och redogöra och stå till 

svars för sina handlingar och motiv inför andra (Seymour-Smith & Wetherell, 

2006; Willig, 2008). Detta sker i och påverkas av den samhälleliga väven av 

diskurser (Laclau, 1993; Potter & Wetherell, 1987). På vilket sätt språket 

används är inte deterministiskt, men de dominerande diskurserna gör vissa 

alternativ mer troliga och sannolika än andra (Magnusson, 2006; Magnusson & 

Marecek, 2010; Willig, 2008). Samtidigt formas verkligheten utifrån människors 

samspel vilket i sin tur på sikt förändrar dominerande diskurser.  

 

Då diskursanalys inte är en enhetlig metod utan ett samlingsnamn för olika 

metoder (Taylor, 2001; Willig, 2008) varierar de i teoretiska traditioner, vilket 

leder till olika typer av forskningsfrågor. En inriktning är diskursiv psykologi, 

vilken utgår från etnometodologi och konversationsanalys (Magnusson, 2006; 

Willig, 2008). Forskningsintresset här är vad människor gör med språket, både 

hur de använder det och vad de åstadkommer med hjälp av språket, snarare än 

som ett sätt att ta reda på inre mentala tillstånd (Edley, 2001; Horton-Salway, 

2001; Willig, 2008). 

 

Vi har i denna uppsats valt att utgå från kritisk diskursiv psykologi, vilken är en 

del av den diskursiva psykologin som frångår konversationsanalysens 

grundantagande kring samspelet som den enda analysenheten (Edley, 2001). 

Kritisk diskursiv psykologi ser istället språket som inbäddat i en historisk 

kontext, som den inte kan särskiljas från. Som tidigare har beskrivits är inte 

språkets användande förutbestämt, men den historiska kontexten gör vissa 

konstruktioner mer tillgängliga än andra (Magnusson, 2006; Magnusson & 

Marecek, 2010; Willig, 2008). Tillgängligheten ökar sannolikheten för 

användande, vilket i sin tur leder till att vissa sätt att förstå världen blir mer 

dominanta och ses som sanningar (Edley, 2001). Syftet med kritisk diskursiv 

psykologi är att analysera varför vissa konstruktioner blir mer tillgängliga och 

ses som mer sanna sätt att betrakta verkligheten på och i vilkas intresse detta 

sker. 

 

I diskursiv psykologi är det mest fördelaktigt att analysera vardagsprat, då det 

annars lätt kan uppstå en diskurs av hur väl en person klarar av en 

intervjusituation (Willig, 2008). Samtidigt är detta ofta etiskt och praktiskt svårt 

att få till stånd, vilket har lett till att semistrukturerade intervjuer är den mest 

förekommande insamlingsmetoden.  
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Diskursiva analysverktyg 

I den kritiskt diskursiva psykologin används olika redskap för att analysera prat 

(Edley, 2001). Vi har valt att i huvudsak titta efter tolkningsrepertoarer och 

utkrävande av social ansvarighet. 

 

Tolkningsrepertoarer kan ses som en vokabulär av begrepp och metaforer, vilka 

erbjuder olika sätt att tala om och förstå verkligheten (Edley, 2001; Potter & 

Wetherell, 1987). Detta sätt att prata på kan ses som ”det sunda förnuftet” och är 

sådant som ”alla” i en kultur eller subkultur förväntas veta om och vara eniga 

om (Edley, 2001; Magnusson, 2006; Potter & Wetherell, 1987). Samtidigt är 

kultur inte endimensionell, vilket medför att samtal innehåller flera 

tolkningsrepertoarer, som kan konkurrera med varandra. Tolkningsrepertoarer 

motsvaras av begreppet diskurser, vilket används inom andra delar av 

diskursanalysen, men benämns i den kritiska diskursiva psykologin som 

tolkningsrepertoarer för att visa sin teoretiska utgångspunkt. 

 

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv anses utgångspunkten i socialt samspel 

vara att berättaren alltid har någon typ av investering eller intresse att försvara 

(Magnusson, 2006). Alla människor använder sig av olika retoriska grepp för att 

upplevas trovärdiga i samtal och att utkräva social ansvarighet är ett sätt att 

avgöra trovärdigheten i det någon säger andra (Magnusson, 2006; Magnusson & 

Marecek, 2010). Detta kan ske genom olika typer av ifrågasättande och 

trovärdighet är något som ofta förhandlas i socialt samspel. Att identifiera 

situationer när en berättare försöker skapa trovärdighet kan vara värdefullt 

eftersom det innebär att personen kämpar för eller emot något i det sociala 

samspelet.  

 

Utgångspunkter och intressen 

Inom en diskursanalytisk tradition anses en forskare aldrig kunna uppnå 

fullständig objektivitet i sitt arbete och det är därför mycket viktigt att som 

forskare redogöra för sina utgångspunkter och intressen (Magnusson, 2006). 

Kortfattat är vi positiva till att barn får kunskap om tillblivelse utifrån sina 

förutsättningar. Vi är också positiva till en mångfald av familjeformer i 

samhället, inklusive kärnfamiljer och femmisfamiljer, vilket gör att vi stödjer ett 

lagförslag som möjliggör för ensamstående kvinnor att få hjälp med assisterad 

befruktning inom ramen för svensk sjukvård. Vi tror även på ett jämlikt 

samhälle där alla har rätt att göra sin röst hörd, inklusive barn. Sammantaget kan 

både våra erfarenheter och åsikter ha påverkat analysen i vår uppsats, vilket vi 

utvecklar vidare under rubriken personlig reflexivitet i metoddiskussionen. 

 

Etiska överväganden 

Vid all forskning är det nödvändigt att göra etiska överväganden och vid 

forskning med barn är det av ännu större vikt. Under arbetet med denna studie 
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gjordes en rad etiska överväganden. Studien etikprövades och godkändes av 

Linköpings regionala etikprövningsnämnd (Diarienummer, IBL-2013-00207).  

 

Det finns alltid etiska dilemman att reflektera kring vid genomförande av studier 

där barn medverkar (Fargas-Malet et al., 2010). Det mest grundläggande är att 

försäkra sig om frivilligt deltagande hos barnen. Vid all forskning krävs 

informerat samtycke från deltagarna. I den föreliggande studien var deltagarna 

minderåriga, vilket innebär att vårdnadshavarens samtycke ersatte barnets (Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). Det hindrar 

inte att barnet ges rätt till information kring studien och sin medverkan samt ges 

rätt till en negativ samtyckeskompetens. Det innebär att barnen ges möjlighet att 

neka till medverkan eller avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

följder eller konsekvenser.  

 

Frågan om barns informerade samtycke är en etisk utmaning vilken kräver stor 

varsamhet och lyhördhet. För att både vårdnadshavarna och barnen skulle kunna 

ge ett informerat samtycke till deltagande fick familjerna skriftlig information 

skickat till sig. Det bestod dels av ett informationsbrev riktat till 

vårdnadshavaren (se Appendix B) och dels ett informationsbrev riktat till det 

deltagande barnet (se Appendix C), vilket var formulerat med ett enkelt och 

lättillgängligt språk i enlighet med Poole och Lamb (1998). Vårdnadshavaren 

ombads läsa informationen för barnet inför intervjutillfället. Vid intervjutillfället 

gavs alltid muntlig information till barnen med utrymme för diskussion och 

frågor. Barnen tillfrågades om muntligt samtycke inför intervjusituationen och 

de uppmuntrades att utnyttja sin negativa samtyckeskompetens på flera sätt i 

enlighet med Fargas-Malet et al. (2010). Vissa barn kan dock ha svårt att själva 

förmedla att de inte längre vill medverka och yngre barn kan ha begränsad 

förståelse kring sitt deltagande (Cameron, 2005). För att underlätta för barnen att 

använda sin negativa samtyckeskompetens ställdes därför frågor med konkreta 

alternativ för avbrytande såsom: ska vi fortsätta rita och prata en stund till eller 

vill du gå och leka själv eller med mamma/pappa? Syftet med detta var att öka 

barnets trygghet och medbestämmande under intervjuerna (Christensen, 2000; 

Cree et al., 2002; Helweg-Larsen, 2000). Ett par av barnen använde ett sådant 

tillfälle för att avbryta intervjun, vilket omedelbart respekterades. Intervjuarna 

var även uppmärksamma på barnets ickeverbala signaler och ställde konkreta 

frågor om avslutande om barnet upplevdes vara obekvämt. 

 

I vår studie ombads deltagarna att prata om ämnen som kunde upplevas som 

obekväma eller känsliga för dem, både frågor rörande barnens bild av familjer 

och av tillblivelse (Agocha et al., 2014; Carabine, 2001; Sparrman, 2005). Alla 

intervjuer genomfördes i barnens egna hem för att de skulle känna sig så trygga 

som möjligt. Barnen fick själva välja var i hemmet de ville genomföra intervjun 

samt om de ville att en förälder skulle närvara eller inte. Att barnen fick 



 32 

möjlighet att ha med en person som kunde utgöra ett känslomässigt stöd under 

intervjun hade syftet att öka barnets självbestämmande. Det har visats att detta 

framförallt kan öka yngre barns bekvämlighet med att intervjuas (Gollop, 2000 i 

Clark, 2005; Brooker, 2001 i Clark, 2005). 

 

Inför intervjuerna informerades barnen om att deras medverkan var 

konfidentiellt och att deras namn skulle fingeras. De fick även information om 

att de inte behövde prata om något de inte ville (Christensen, 2000; Cree et al., 

2002), vilket genast respekterades när det skedde. För att undvika att lyfta något 

som det enskilda barnet kunde tycka var känsligt, ställdes endast öppna frågor 

där barnen själva fick bestämma vad de ville berätta. Följdfrågor ställdes utifrån 

det barnen själva pratade om och intervjuarna använde inga begrepp kring 

familjer eller tillblivelse som barnen själva inte hade nämnt. Det är något som 

ses som generell praxis vid barnintervjuer (Poole & Lamb, 1998), men som vi, 

utifrån de potentiellt känsliga ämnena, tog särskild hänsyn till. Det fanns trots 

detta en förberedelse för att hantera situationen på ett bra sätt om känsliga frågor 

ändå skulle väckas under intervjuerna. Samtliga intervjuare hade erfarenhet av 

att samtala och arbeta med barn, vilket vi såg som en tillgång.  

 

Ett annat etiskt dilemma att förhålla sig till handlade om huruvida 

femmisbarnens medverkan i studien skulle innebära att deras ickenormativa 

familjekonstellation lyftes fram och i värsta fall synliggöras på ett sätt som 

skulle framstå som problematiskt för dem. Detta hanterades på ovan nämnda sätt 

där intervjufrågorna som ställdes var öppna och utgick från barnens eget språk 

och egna berättelser. Stigmatiserande frågor och frågor med syfte att få barnen 

att reflektera kring sin egen familj som en minoritetskonstellation ställdes inte. 

På detta sätt minskas risken att stigmatisera och väcka tankar hos barnen om att 

det skulle vara problematiskt att ingå i en mindre vanligt förekommande 

familjekonstellation eller att bli till på ett ickenormativt sätt.  

 

Ytterligare ett etiskt dilemma rörde filmningen av intervjuerna. Alla barn fick 

skriftlig och muntlig information om filmningen och samtliga barn gav muntligt 

samtycke till filmningen. Trots det fanns det en risk att barnen skulle kunna 

känna sig obekväma eller utsatta. En aspekt av det var att filmningen kunde 

upplevas som ett integritetsintrång då barnen pratade om ämnen som skulle 

kunna vara känsliga (Sparrman, 2005). Å andra sidan erbjuder ett filmat material 

bättre möjligheter att förstå och förmedla barnets individuella uttryck, vilket 

stärker barnets aktörskap och roll i forskningsprocessen. För att neutralisera 

filmningen och för att barnen skulle känna kontroll över situationen 

involverades de i hanteringen av kameran och fick lära sig att sätta på och 

stänga av den. De fick information om att de närsomhelst fick stänga av 

kameran samt att filmen bara skulle ses av oss fyra intervjuare samt eventuellt 

av våra två handledare.  
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Resultat 
 

De diskursiva objekt vi har identifierat och valt att lyfta fram har valts ut 

beroende på hur förekommande de har varit i barnens prat och i vilken grad de 

därför kan betraktas tillhöra relevanta tolkningsrepertoarer. Även likheter och 

skillnader mellan femmisbarnens och relationsbarnens prat har noterats 

och analyserats för att undersöka hur prat om tillblivelse påverkas av 

familjeform. De resultat vi har valt att lyfta fram i vår uppsats utgår från fem 

teman, vilka presenteras i tabell 1. Temana presenteras i redovisad 

ordningsföljd, men inte utifrån någon form av hierarki utan endast utifrån 

läsvänlighet. De excerpt vi har valt att lyfta fram är valda utifrån att de tydligt 

ska illustrera tolkningsrepertoarerna, vilket gör att samma excerpt kan 

förekomma flera gånger för att belysa olika repertoarer.  

 

Tabell 1 

Teman med tillhörande tolkningsrepertoarer 

Befruktning Barn som 

självklarhet 

Förlossningen Tillägnande av 

kunskap 

Att prata 

om sin 

kunskap 

om 

tillblivelse 

Den hetero-

normativa 

tvåsamheten 

Självklart att 

vilja ha barn 

Den självklara 

vården 

Kunskapskällor: 

Mammor som 

kunskapsbärare 

Svårt att 

prata om 

Assisterad 

befruktning 

Självklart att 

kunna få 

barn 

Vården som 

fixare 

Kunskapskällor: 

Kunskap från 

skola, vänner och 

media 

Lätt att 

prata om 

Adoption Alla kan inte 

få barn 

Vården som 

hjälpare 

Kunskaps-

sökande:  

Kunskap genom 

att fråga mamma 

 

Alla blir till 

på samma sätt 

 Pappor som 

sekundära 

Kunskaps-

sökande:  

Kunskap genom 

media och skola 

 

  Pappor som 

hjälpare 

  

 



 34 

Befruktning 

Ett tema som framträdde i barnens prat om tillblivelse var olika former av 

befruktning. De flesta barnen pratade kring förutsättningar för tillblivelse som 

att det finns ett eller flera avgränsade sätt att bli till. Dels lyfte flera barn fram 

olika sätt att bli till på beroende på familjeform och dels fanns det barn som 

endast nämnde ett sätt att bli till på, men som ändå var bundet till en 

familjeform. Majoriteten av relationsbarnen och en del av femmisbarnen pratade 

utifrån en tolkningsrepertoar om heteronormativ tvåsamhet. En annan vanlig 

repertoar bland femmisbarnen, men som var ickeexisterande bland 

relationsbarnen, var assisterad befruktning. Både dessa presenteras nedan, och 

sedan visas exempel på hur dessa två tolkningsrepertoarer samspelar. Slutligen 

presenteras ytterligare två repertoarer som framkom, dels adoption och dels en 

repertoar som tar en mer biologisk utgångspunkt, alla barn blir till på samma 

sätt.  

 

Den heteronormativa tvåsamheten 

Ett flertal barn beskriver att en olikkönad tvåsamhet är den självklara 

utgångspunkten för att kunna göra ett barn. En del av barnen framhåller att det 

första steget för att få ett barn är att hitta någon att göra barnet med. 

 

Mattias, 6 år, relationsbarn 

I: Bonnie vill jättegärna få ett barn, en bebis, men vet inte hur man gör. Så 

om Bonnie skulle fråga dig ”hur gör man?”, vad skulle du säga då? 

M: Ee. Jag skulle säga, att först måste man i alla fall hitta en tjej som man 

ska göra barnet me. De e de första man ska göra. 

 

Mattias säger att ”först måste man i alla fall hitta en tjej”. Att han använder 

ordet ”först” visar på att han ser en tvåsamhet som en förutsättning för att få 

barn, vilket han sedan betonar ytterligare när han säger ”De e de första man ska 

göra.”. Genom att använda uttryck som ”måste man” och ”man ska” förmedlar 

Mattias att det sätt han beskriver är en självklarhet samtidigt som han inte 

lämnar utrymme för andra alternativ till att göra barn.  

 

Barnen som pratar utifrån denna tolkningsrepertoar utgår från att tvåsamheten är 

begränsad till en heterosexuell relation. Olle talar utifrån att Bonnie är en kille 

och säger att han skulle svara Bonnie ”först och främst måste du hitta en tjej”.  

 

Olle, 9 år, relationsbarn 

I: Om Bonnie skulle fråga dig såhär ”hur går det till när man ska skaffa en 

bebis”?  

O: Aa.  

I: Vad skulle du svara då?  

O: Då skulle jag svara, först och främst måste du hitta en tjej.  
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I: Okej, mm.  

O: Som du tycker, verkar trevlig.  

 

Begreppet ”först och främst” visar på att Olle utgår från tvåsamheten i 

repertoaren, något som han gör till ett krav för att få ett barn när han därnäst 

säger ”måste”. Han specificerar sedan att det inte är vilken tjej som helst 

Bonnie ska skaffa barn med, utan någon ”Som du tycker, verkar trevlig.”. När 

han gör det så visar han även på en relationell och emotionell aspekt i 

repertoaren. Flera barn inkluderar denna aspekt av repertoaren, till exempel 

Hans som säger att Bonnie ska ”hitta en tjej han tycker om” och Emelie som 

säger att ”först behöver man, den en kvinna.”. På så sätt tydliggör de att en 

kvinna och en man tillsammans är förutsättningen för barnaskapande. 

 

Merparten av relationsbarnen, men bara ett av femmisbarnen, beskriver samlag 

som en del av tillblivelseprocessen.  

 

Olle, 9 år, relationsbarn 

I: Vet du hur de brukar gå till då?  

O: Aa.  

I: Hur e de då?  

O: (Paus) (Skratt). 

I: (Skratt) va tänkte du på? (Paus) Va de nått som va rolit?  

O: (Skratt) nej.  

I: Nej (skratt). (Paus) Va tänkte du då? Va va de för nått?  

O: Eh.. Att man måste ju ha sex.  

I: Ah, va de de du tänkte på?  

O: Aa.  

 

På frågan om hur det brukar gå till efter att man har träffat en tjej skrattar Olle 

och säger sedan att ”man måste ju ha sex.”. Genom att säga ”man måste ju” 

antyder han att det är nödvändigt för att skapa ett barn och lämnar inte öppet för 

alternativa möjligheter. Han förmedlar en bild av att det är en självklarhet, något 

som kan ses som allmänkunskap. Han är det enda barnet som använder ett 

begrepp för samlag, ”sex”. De flesta barnen som pratar om samlag vid 

befuktningen förklarar istället hur det går till. 

 

Mattias, 6 år, relationsbarn 

M: Måste på nått sätt. Va heter de nu igen? De han har (pekar på 

teckningen) som måste ta sig över till tjejen för att den ska få en bebis i 

magen. Ja har glömt va de °heter°. 

I: Okej. Va e e de för nått då? 

M: De där som finns i pungen. 

I: Okej. De de de ska gå över till…? 
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M: Aa.  

I: Mamma.  

M: Mm. 

I: Mm. Eller kvinnan. O o var går, var då nånstans? Var går de över? 

M: Me hjälp av att han måste sticka in snoppen i snippan så att dom åker 

ut åker in. 

I: Okej. Åker ut från hans? 

M: °Snopp°. 

I: O in i? 

M: °Hennes snippa°. 

 

Mattias pratar om tillvägagångssättet för att ”De där som finns i pungen” ska 

ta sig över till kvinnan och beskriver att detta sker genom att ”han måste sticka 

in snoppen i snippan så att dom åker ut åker in.”. Även han använder ordet 

”måste” vilket kan ses som ett uttryck för att beskriva samlag som en nödvändig 

del av tillblivelseprocessen, vilket är karaktäristiskt för denna 

tolkningsrepertoar. Andra barn är något vagare i sin beskrivning, till exempel 

Emelie som säger ”om man ska göra barn ska man kanske krama den”.  

 

Assisterad befruktning 

En annan repertoar som enbart förekommer hos femmisbarnen är assisterad 

befruktning. Här beskriver barnen att barn blir till genom att mamman får 

spermier från doktorn eller sjukhus. Ett exempel på det är Sofia. 

 

Sofia, 6 år, femmisbarn 

S: O om barnen inte funnits o de va en ensam vuxen som ville ha ett barn. 

I: Mm. 

S: O inte hade nått. 

I: Ja. 

S: Då behövde de bara gå till sjukhuset. 

I: Okej. 

S: O så skaffa spermier. 

I: E de så? 

S: Då skulle de få ett barn snart. 

I: Okej. O hur skulle man göra då sa du? Man skulle gå till sjukhuset. 

S: Man ska få spermier från en kille. 

I: Aha, okej. 

S: Som inte vill ha barn. 

 

Sofia beskriver att om det är en ensam vuxen som vill ha barn ”Då behövde de 

bara gå till sjukhuset”. Hon fortsätter med att säga att syftet med 

sjukhusbesöket är att ”skaffa spermier” och tydliggör att det är aktiv handling 

personen som vill ha barn ska göra. Samtidigt tydliggör Sofia att sjukhuset i sig 
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inte räcker, utan att personen som vill ha barn är beroende av andra när hon 

säger ”få spermier från en kille”. Sofia begränsar sedan killen som man kan få 

spermier av till att det ska vara någon ”Som inte vill ha barn.”. 

 

I det Sofia berättar får vården en avgörande roll vid tillblivelse. Hon uttrycker 

sig med begrepp som ”behövde bara”, ”skaffa” och ”ska”, vilket visar på att 

vårdens möjlighet att kunna hjälpa till vid tillblivelse är självklar och absolut. 

Hon lämnar inte utrymme för några alternativa möjligheter kring vårdens roll 

annat än som självklar hjälpare och fixare. Vården är här också ensam motpart 

till den som vill ha ett barn, vilket tydliggörs när hon säger ”Då behövde de 

bara gå till sjukhuset.”.  

 

På samma sätt talar Bella om att en kvinna aktivt behöver leta upp en man som 

kan ge pappafrön, men att hans roll är begränsad till befruktningen. 

 

Bella, 7 år, femmisbarn 

I: Jag tänkte visa dig en bild. Kolla här. Det här, det är Bonnie. Och 

Bonnie vill jättegärna ha en bebis, men vet inte hur de går till. Och tänk 

om Bonnie bad dig om hjälp och frågade dig: ”hur gör man för att få en 

bebis?”, va skulle du svara då? 

B: Jag skulle svara att man letar upp en man, och sen frågar man om man 

kan få pappafrön ifrån den. 

I: Ah. 

B: Och sen kan man, och sen kan man gå till sjukhuset. Och sen tar dom ut 

lite pappafrön (visar med händerna). 

I: Mm.  

B: Ur den killen. 

I: Ah. 

B: Och sen… och sen stoppar dom in pappafrönen i snippan.  

I: Okej.  

 

Till skillnad från Sofia utgår Bella från att det första Bonnie gör är ”att man 

letar upp en man” och att sjukhuset är sekundärt ”och sen kan man gå till 

sjukhuset”. Genom att säga ”kan” lämnar hon öppet för att det skulle kunna 

finnas andra alternativ än att gå till sjukhuset när man har hittat en man. Hon är 

också tydlig med att det inte är en självklarhet att någon vill ge sina pappafrön 

genom att säga att ”sen frågar man om man kan få pappafrön ifrån den.”. 

Sjukhuset beskriver Bella som aktiva deltagare i tillblivelseprocessen, genom att 

säga att det är de som gör de praktiska momenten för att ett barn ska bli till ”sen 

tar dom ut lite pappafrön” och ”sen stoppar dom in pappafrönen i snippan”.  
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Hur de båda repertoarerna samspelar 

Flera av femmisbarnen använder båda ovanstående tolkningsrepertoarerna i sitt 

prat kring skapandet av barn. Repertoarerna används lite olika av barnen. Vissa 

av barnen tar utgångspunkt i det egna sättet att ha blivit till på och andra tar 

utgångspunkt i det heteronormativa sättet. Johan är ett av barnen som 

inledningsvis pratar om sättet han själv blev till på. 

 

Johan, 9 år, femmisbarn 

I: Om Bonnie skulle fråga dig ”hur går det till när man vill ha en bebis, 

hur ska man göra?”, vad skulle du svara då?  

J: Hmm. Först behöver man, om man är tjej behöver man sperm, spemie, 

spermer, eh och om man är kille behöver man ägg.  

I: Ah. Det är så alltså.  

//…// 

I: Och hur hamnar den [bebisen] i magen då?  

J: Genom att dom dära sakerna (pekar på teckningen) [ägg och spermie] 

krockar.  

I: Och hur gör dom det då?  

J: Man måste ta in dom i magen.  

I: Just det. Vet du hur det går till?  

J: Eh, man måste hitta en °donator eller nån som°… 

I: Vad sa du att man?  

J: Man behöv, man behöver åka till sjukhus så måste man hitta en sån 

djupfryst.  

I: Mhm.  

J: Tror jag i alla fall.  

I: En sån djupfryst, va va är det som är djupfryst för nått?  

J: Eh, spermie eller ägg.  

 

Johan säger att ”Först behöver man, om man är tjej behöver man sperm, spemie, 

spermer, eh och om man är kille behöver man ägg” vilket tar en biologisk 

utgångspunkt, istället för att utgå från relationer eller familjekonstellationer. 

Johan berättar att ”dom dära sakerna (pekar på teckningen) krockar.” och 

refererar till spermie och ägg samt säger att ”Man måste ta in dom i magen.”. På 

fråga hur det går till svarar han att ”man måste hitta en °donator eller nån 

som°…” och utvecklar det till att ”Man behöver åka till sjukhus så måste man 

hitta en sån djupfryst.”, vilket är sättet han själv blev till på. Johan är det enda 

barnen som nämner ordet donator. 

 

På frågan om Johan vet något annat sätt som man kan skaffa barn på använder 

han den andra tolkningsrepertoaren.  

 

Johan, 9 år, femmisbarn 
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I: Vet du nått annat sätt som man kan skaffa bebis på? 

J: °Mhmh° (skakar på huvudet). 

I: Inte? 

J: (Nickar).  

I: Ja? 

J: Bara om man, är de en tjej och en kille. 

I: Jaha, okej.  

J: För man har de i magen från början.  

I: Mm.  

J: Om man är en kille har man en spermier och om man är tjej har man 

ägg.  

//…// 

I: Mm. Och hur får man dom och krocka då, som du sa innan? Om man är 

en tjej och en kille?  

J: Mm. (Rycker på axlarna). (Paus) Mm. Man måste väl få in den ena i 

magen på den andra. 

I: Ja. Och hur går det till då? 

J: (Rycker på axlarna). Mm. (Paus) 

I: Vet du det?  

J: °Inte riktigt° (skakar på huvudet).  

 

Han berättar att det andra alternativet att skaffa barn bara gäller ”Bara om man, 

är de en tjej och en kille.”. Han visar att man med detta tillvägagångssätt inte 

behöver gå till sjukhuset för att skaffa spermier eller ägg ”För man har det i 

magen från början.”. På frågan hur man får dessa att krocka rycker han på 

axlarna och säger att ”Man måste väl få in den ena i magen på den andra.”, 

men specificerar inte hur det ska gå till utan säger att han inte vet. Det kan dels 

tolkas som att Johan inte vet så mycket om den tillblivelseform som han själv 

inte kom till på, eller att det är något han inte vill prata om.  

 

Bella är, som tidigare nämnts, ett annat femmisbarn som utgår från sin egen 

tillblivelseform när hon beskriver att Bonnie kan fråga en man om hon ”kan få 

pappafrön” från honom och att dessa sedan kan stoppas in i snippan på ett 

sjukhus. Bella, liksom flera andra barn som använder båda 

tolkningsrepertoarerna, ger inga andra alternativ till Bonnie förrän hon får 

frågan. Först då nämner hon den heteronormativa tvåsamheten, efter ytterligare 

ett alternativ med assisterad befruktning.  

 

Bella, 7 år, femmisbarn 

I: Kan Bonnie göra på nått annat sätt för att få en bebis? 

B: Hon kan åka till sjukhuset och få bebisfrön där.  

I: Mm.  

B: Eller så kan hon gifta sig me en man. 
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I: Ah. 

B: Så, så ligger dom på varandra. Och så, och så pussas dom och 

samtidigt så åker bebisfröna in i snippan.  

 

Hon beskriver som ett andra alternativ hur man i ett heterosexuellt äktenskap 

kan skaffa barn genom samlag ”Så, så ligger dom på varandra. Och så, och så 

pussas dom och samtidigt så åker bebisfröna in i snippan.”. Hon använder 

därmed den heteronormativa tvåsamheten sekundärt, som ett alternativ till sin 

egen tillblivelseform.  

 

Flera andra femmisbarn tar istället utgångspunkt i det heteronormativa sättet att 

bli till på. Hans är ett av de barnen. Han föreslår först att Bonnie skulle ”hitta en 

tjej han tycker om”.  

 

Hans, 8 år, femmisbarn 

I: Bonnie vill jättegärna ha en bebis, men vet inte hur de går till.  

H: °Neh° (skrattar). 

I: Om hen skulle fråga dig hur de går till. 

H: Mm. 

I: Va skulle du svara då?  

H: Ehm, att han skulle, hitta en tjej han tycker om.  

 

Senare under intervjun blir Hans tillfrågad om hur hans mamma fick honom. 

Först här nämner han sitt eget tillblivelsesätt. 

 

Hans, 8 år, femmisbarn 

I: Men vet du, vet du hur din, hur din mamma fick dig?  

H: °Nej°.  

I: °Nej°. 

H: (Paus) Men hon har inte träffat nån kille.  

I: Nähe? 

H: Ne. I Danmark så åkte hon till ett sjukhus där man kan få spermier.  

I: Okej. 

H: Mm. 

I: Så man åker till sjukhuset och får det?  

H: Mm. Det finns inte i Sverige.  

I: Nähe. 

H: Bara i Danmark.  

 

Hans svarar ”°Nej°.” ”Men hon har inte träffat nån kille.”. Genom att börja 

meningen med ”Men” visar Hans att det sättet han blev till på inte ses som det 

normativa. Han förklarar först att just hans tillblivelsesätt beror på en avsaknad 

av en heterosexuell tvåsamhet. Hans fortsätter och säger ”I Danmark så åkte 
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hon till ett sjukhus där man kan få spermier.” samt ”Det finns inte i Sverige.”. 

Än en gång förstärker Hans genom sitt sätt att prata bilden av att hans 

tillblivelsesätt inte hör till normen då han påvisar att det tillvägagångssättet inte 

ens är möjligt i hans egna land. Det fanns även andra barn som utgick ifrån den 

emotionella aspekten av den heterosexuella tvåsamheten, där deras eget 

tillblivelsesätt blev ett sekundärt alternativ ”Om man inte vill bli kär.”. 

 

Ett fåtal barn använder båda tolkningsrepertoarerna utan att ha blivit tillfrågade 

efter flera alternativ. Markus är en av dem.  

 

Markus, 7 år, femmisbarn 

I: Och Bonnie han vill jättegärna ha en bebis, men han vet inte hur man 

gör, hur det går till. Hur man får en bebis. Kan du berätta för honom hur 

de går till? 

M: Två sätt. 

I: Okej, det finns två sätt? 

M: °Ah°. Antligen så vad heter de, får man, så kan man, göra de om man 

är gift med nån för då går de, men annars får man gå till doktern.  

 

Markus berättar direkt att det finns ”Två sätt.” för Bonnie att skaffa barn. Han 

förmedlar en bild av en jämlikhet och en valfrihet mellan alternativen när han 

inleder med att säga ”Antligen så vad heter det, får man, så kan man”. Sedan 

säger han ”så kan man, göra de om man är gift med nån för då går de, men 

annars får man gå till doktern.”. Här förmedlas istället att tillblivelsesätt istället 

är bundet till ”om man är gift med nån” eller ej då han säger ”för då går det”. 

På detta sätt förmedlar Markus att det finns ett primärt och ett sekundärt sätt att 

få barn där den heteronormativa tvåsamheten får företräde. Tvåsamheten blir 

här ett krav för ett normativt sätt att skapa ett barn. Han ger dock ett självklart 

alternativ när han säger ”men annars får man gå till doktern.”. För många av 

femmisbarnen är vården självklar vid befruktningen, vilket Markus beskriver 

ytterligare genom att jämföra de två repertoarerna. 

 

Markus, 7 år, femmisbarn 

I: Vem är det, du sa att ehm, sen sa du att det fanns ett annat sätt också va? 

M: Aa. Om man e gift o en kille och en tjej då så kan man ha dä, barn. 
I: Okej. 

M: Utan att behöva gå till doktorn eller kanske behöver man eller jo 

behöver man ändå gå till doktorn för att den ska födas ut. 

I: Okej. 

M: När den kommer ut. 

I: Så då går man.  

M: Så går man till doktorn. 
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Markus säger att en gift kille och tjej kan få barn ”Utan att behöva gå till 

doktorn”. Här belyser han skillnaden i vårdens inblandning som det centrala 

mellan de två befruktningssätten. Sedan forsätter han med att ”kanske behöver 

man”, vilket visar på att han tvekar kring att vården inte är inblandad. Han 

ändrar sig och uttrycker mer bestämt att ”jo behöver man ändå” där ”behöver” 

visar på att vårdens inblandning är ett krav oavsett tillblivelseform. Markus 

förtydligar sedan med att vården krävs ”för att den ska födas ut”. På så sätt 

visar han på att vårdens inblandning är nödvändig oavsett tillblivelseform, men 

att det finns en skillnad i när vården är nödvändig. 

 

Adoption 

Ett fåtal barn nämner adoption som ett möjligt sätt att få ett barn. Deras prat 

begränsar sig då inte till själva befruktningen som sådan, men nämns som ett 

sätt att bli förälder. Att prata om adoption var lika förekommande hos 

femmisbarnen som hos relationsbarnen. I de fall relationsbarnen pratar om 

adoption beskrivs det som ett andrahandsalternativ till repertoaren den 

heteronormativa tvåsamheten. Ett av barnen som beskriver detta är Emma. 

 

Emma, 8 år, relationsbarn 

I: Bonnie vill ha en bebis men vet inte riktigt hur det går till. Om Bonnie 

skulle fråga dig ”hur går det till när man vill ha en bebis”? 

E: Om man inte får en då så kan man ab… abdetera hen… dotera hen 

[adoptera den].  

//…// 

I: Hur går det till då?  

E: Att man åker ju typ till… eh… det landet som man vill ha bebisen ifrån. 

I: Mm.  

E: Typ så. Och så kan man betala eller beställa att man vill ha den.  

I: Okej. Och sen då? 

E: Vet inte. Typ eh... Så får man ta med sig bebisen hem. 

 

När Emma får frågan om hur det går till när man vill ha en bebis svarar hon 

”Om man inte får en då så kan man ab… abdetera hen… dotera hen [adoptera 

en].”. Hon beskriver på det sättet att adoption är ett sätt att få ett barn ”Om man 

inte får en”. Adoption framställs på så sätt som ett andrahandsalternativ till 

något självklart eftersom hon inte närmare beskriver på vilket sätt man skulle 

kunna ”får en”. Emma pratar även om hur det går till att adoptera. Hon säger att 

”man åker ju typ till… eh… det landet som man vill ha bebisen ifrån”. Här 

beskrivs att det adopterade barnen kommer från ett annat land samt att 

adoptivföräldern har en valfrihet att välja land. Hon beskriver även att barnet 

förmedlas till adopteraren på något sätt samt att det kostar pengar när hon säger 

att man kan ”betala eller beställa att man vill ha den.”. 
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Emelie är ett annat barn som pratar utifrån samma repertoar. Även hon förhåller 

sig till den heteronormativa tvåsamheten när hon pratar utifrån repertoaren 

adoption.  

  

Emelie, 9 år, relationsbarn 

I: Okej. Finns de nått annat sätt barn kan bli till på än så då? 

E: Jaa. Om man har inget barn o kan inte få barn typ, kan man (Paus) åka 

till ett barnhem. 

I: Okej. 

E: O köpa ett barn typ. 

I: Okej, så då åker man till ett barnhem o köper ett barn. Vart kommer 

barnen ifrån då då? 

E: Från ett annat land kanske. Fast dom kommer från sina riktiga 

föräldrar. Samma sätt fast dom ä lämnade till en barnhem. 

I: Okej, så då bor dom där på barnhemmet så länge o sen så kan nån 

komma o. 

E: Aa. 

I: O hämta dom. 

E: Aa, kanske, eller får dom nya föräldrar. 

 

Emelie säger ”Om man har inget barn o kan inte få barn typ” vilket gör att även 

hon framställer adoption som ett andrahandsalternativ till normen. Liksom 

Emma beskriver hon att det kostar pengar när hon säger ”o köper ett barn”. Hon 

beskriver även att barnet kommer till på ”Samma sätt” som hon tidigare har 

beskrivit, genom samlagsbefruktning, men att adoptionen innebär att barnet får 

”nya föräldrar”.  

 

De femmisbarn som pratade utifrån adoption ställde det inte mot den 

heteronormativa tvåsamheten utan gav det som ett av flera möjliga 

tillvägagångssätt.  

 

Alla blir till på samma sätt 

Ett par femmisbarn erbjuder ytterligare en tolkningsrepertoar till de som har 

presenterats ovan. Dessa barn utgår från ett biologiskt tillvägagångssätt där 

vägen till befruktning inte har betydelse utan en mans spermier och en kvinnas 

ägg är förutsättningen för alla barns tillblivelse. Adam är ett exempel på det. 

Han berättar först att en pappa har spermier och en mamma har ägg och att för 

att det ska bli ett barn ska spermierna åka in i ägget.  

 

Adam, 7 år, femmisbarn 

I: Kan barn komma till på nått annat sätt? 

A: Nej inte va jag vet. 

I: Ne. Vet du hur du har kommit till? 
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A: Som jag berättade.  

I: Mm. Och hur är det med Erik [lillebror, femmisbarn] då? 

A: Samma.  

I: Samma där också. Mm. 

A: Mm. 

I: Okej. Och Stina och Lisa [kompisar, relationsbarn]? 

A: Samma. 

 

Genom att säga ”Som jag berättade.”, ”Samma.” och ”Samma.” visar Adam att 

det inte är någon skillnad på hur barn blir till. Adam gör ingen skillnad på vad 

som händer före befruktningsögonblicket och tydliggör att det biologiskt endast 

finns ett sätt som gäller för alla. Samtidigt lämnar han öppet för att det finns 

alternativ som han inte har kunskap om när han säger ”Nej inte va jag vet.”.  

 

Hans är ett annat exempel på ett barn som säger att det biologiskt alltid krävs en 

mamma och en pappa för att göra ett barn. 

 

Hans 8 år, femmisbarn 

H: Och. (Paus) Då. (Paus) Hade de ju allti funnits en mamma o en pappa.  

I: Finns de alltid de?   

H: Mm. Eftersom annars blir ju inte barnen till. 

 

Hans berättar att det ”ju allti funnits en mamma och en pappa”, där han genom 

att säga ”ju alltid” och ”Mm.” visar att det är det enda möjliga alternativet. Han 

tydliggör sedan att det är det enda möjliga alternativet ”Eftersom annars blir ju 

inte barnen till.”. Genom att använda ordet ”Annars” visar han på att föräldrars 

existens är en förutsättning för att ett barn ska bli till. 

Barn som självklarhet 

Flera femmisbarn och relationsbarn beskriver barn som en självklarhet för 

vuxna. I detta tema pratar barnen utifrån en repertoar om att det är självklart att 

vilja ha barn och en repertoar om att det är självklart att kunna få barn. Ett av 

femmisbarnen kontrasterar denna bild genom att prata utifrån en repertoar om 

att alla kan inte få barn, vilken tydliggör att repertoarer utifrån att barn är en 

självklarhet är det dominerande i flera av barnens berättelser.  

 

Ungefär lika många femmisbarn som relationsbarn konstruerar repertoarer 

utifrån detta tema, men då fler femmisbarn gör detta tydligare och mer uttalat är 

de flesta av excerpten tagna från femmisbarnen. 

 

Självklart att vilja ha barn 

En av tolkningsrepertoarerna som framkommer bland de flesta av både 

femmisbarnen och relationsbarnen är att det som vuxen är självklart att vilja ha 

barn. Sara är ett av de barnen som pratar utifrån denna repertoar. 
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Sara, 6 år, femmisbarn 

I: Hur ser man att de här är en familj?  

S: Mm. För att dom håller ihop. Och dom, mh och dom två har giftigt sig 

(pekar på mamman och pappan på teckningen).  

I: Okej.  

S: Och då, då förstår man väl att dom vill ha barn.  

 

Sara pratar först om att man kan se att de personer hon har ritat på teckningen är 

en familj ”För att dom håller ihop.” och tillägger sedan att ”dom två har giftigt 

sig”. Sedan tillägger hon att ”då förstår man väl att dom vill ha barn.”, vilket 

visar att det är en självklarhet att ett gift par vill ha barn genom att säga ”då 

förstår man väl”. Hon förmedlar också att det är en utbredd åsikt då hon inte 

specificera vem det är som förstår det när hon säger ”man”.  

 

Självklart att kunna få barn 

I denna repertoar beskrivs att det är självklart att kunna få barn om en vuxen vill 

det. Flera av barnen begränsar sig dock inte till familjeformer eller biologiska 

förutsättningar, men pratar om att det på något sätt alltid är möjligt att få barn. 

Ett av de barnen som pratar utifrån denna tolkningsrepertoar är Sofia. 

 

Sofia, 6 år, femmisbarn 

S: O om barnen inte funnits o de va en ensam vuxen som ville ha ett barn. 

I: Mm. 

S: O inte hade nått. 

I: Ja. 

S: Då behövde de bara gå till sjukhuset. 

I: Okej. 

S: O så skaffa spermier. 

I: E de så? 

S: Då skulle de få ett barn snart. 

 

Sofia berättar att om det var en ensam vuxen som ville ha barn ” Då behövde de 

bara gå till sjukhuset.” för att där ” skaffa spermier.”. Här visar Sofia först att 

barnlängtan inte är kopplat till relationsstatus när hon säger om ”de va en ensam 

vuxen som ville ha ett barn.”. Sedan beskriver hon att det är självklart att det är 

möjligt genom att säga ”bara”. Hon visar också på att det självklart skulle leda 

till att personen får ett barn när hon säger ”Då skulle de fått ett barn snart.”.  

 

Flera av både femmisbarnen och relationsbarnen uttrycker i denna 

tolkningsrepertoar att det inte är en självklarhet att biologiskt kunna få barn, 

men uttrycker samtidigt att det inte är ett hinder från att med säkerhet kunna få 

barn. Emelie är ett av de barnen. 
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Emelie, 9 år, relationsbarn 

I: Okej. Finns de nått annat sätt barn kan bli till på än så då? 

E: Jaa. Om man har inget barn o kan inte få barn typ, kan man (Paus) åka 

till ett barnhem. 

I: Okej. 

E: O köpa ett barn typ. 

I: Okej, så då åker man till ett barnhem o köper ett barn. Vart kommer 

barnen ifrån då då? 

E: Från ett annat land kanske. Fast dom kommer från sina riktiga 

föräldrar. Samma sätt fast dom ä lämnade till en barnhem. 

I: Okej, så då bor dom där på barnhemmet så länge o sen så kan nån 

komma o. 

E: Aa. 

I: O hämta dom. 

E: Aa, kanske, eller får dom nya föräldrar. 

 

Precis innan har Emelie berättar om att det är möjligt att få barn utifrån en 

repertoar av heteronormativ tvåsamhet. När intervjuaren sedan frågar om det är 

möjligt att få barn på något annat sätt säger Emelie att ”Om man har inget barn 

o kan inte få barn typ, kan man (Paus) åka till ett barnhem.”. På så sätt visar 

hon att hon inte begränsar ett föräldraskap till ett genetiskt eller biologiskt 

föräldraskap, utan att det är det sociala föräldraskapet som är en självklarhet. 

Hon visar på att hon är osäker på hur det går till när hon säger ”typ”, men 

hävdar sedan att ”dom kommer från sina riktiga föräldrar.”. Genom att säga 

”riktiga föräldrar” konstruerar hon dock det sociala föräldraskapet som ett 

mindre riktigt alternativ, vilket kan tolkas som att hon ser det som ett 

andrahandsalternativ. Slutligen beskriver hon att föräldrar är utbytbara och kan 

ersättas när hon säger att ” dom kommer från sina riktiga föräldrar.”. 

 

Hans pratar också utifrån repertoaren att det är självklart att kunna få barn 

utifrån en heteronormativ tvåsamhet. När han pratar om sitt eget tillblivelsesätt 

är detta dock inte lika självklart. 

 

Hans, 8 år, femmisbarn 

I: Men vet du, vet du hur din, hur din mamma fick dig?  

H: °Nej°.  

I: °Nej°. 

H: (Paus) Men hon har inte träffat nån kille.  

I: Nähe? 

H: Ne. I Danmark så åkte hon till ett sjukhus där man kan få spermier.  

I: Okej. 

H: Mm. 
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I: Så man åker till sjukhuset och får det?  

H: Mm. Det finns inte i Sverige.  

I: Nähe. 

H: Bara i Danmark.  

 

När Hans tar utgångspunkten i sin egen tillblivelse beskriver han att han i alla 

fall vet att hans mamma inte har ”träffat nån kille.”. Han säger sedan att ” I 

Danmark så åkte hon till ett sjukhus där man kan få spermier.”, vilket visar att 

detta tillblivelsesätt inte är en självklarhet i Sverige. Han förtydligar det när han 

säger att ”Det finns inte i Sverige.” och sedan ytterligare när han säger ”Bara i 

Danmark.”.  På så sätt visar han att även om det är en självklarhet att få barn, så 

är inte det sätt han har blivit till på möjligt i Sverige. Till skillnad mot Sofia, 

som uttryckte att det var en självklarhet att bara gå till sjukhuset om en ensam 

vuxen vill få barn, så kan det tolkas som att Hans uttrycker ett ideologiskt 

dilemma, även om det är en självklarhet att få barn så går inte det att tillämpa på 

hans egen livssituation.  

 

Alla kan inte få barn 

Som en kontrast mot den ovanstående repertoaren självklart att kunna få barn så 

finns det ett barn som uttrycker att föräldraskapet är begränsat utifrån olika 

faktorer. 

  

Markus, 7 år, femmisbarn 

I: Och Bonnie han vill jättegärna ha en bebis, men han vet inte hur man 

gör, hur det går till. Hur man får en bebis. Kan du berätta för honom hur 

de går till? 

M: Två sätt. 

I: Okej, det finns två sätt? 

M: °Ah°. Antligen så vad heter de, får man, så kan man, göra de om man 

är gift med nån för då går de, men annars får man gå till doktern.  

I: Mhm. 

M: Man kan bara vara en kvinna, mamma och de e viss tid man kan det, 

man kan inte de när man är för ung och man kan inte va de när man är för 

gammal. 

 

Markus börjar med att berätta att det finns ”Två sätt.” att bli till på. Samtidigt 

visar han att dessa sätt inte är tillgängliga för alla, utan begränsar det utifrån 

olika faktorer. Han visar först på att ”Man kan bara vara en kvinna, mamma”, 

där han genom att säga ”bara” gör det tydligt att möjligheten att få barn är 

beroende av kön. Sedan förtydligar han att det inte bara räcker att vara kvinna, 

utan att det även är beroende av ålder när han säger att ”de är viss tid man kan 

det, man kan inte de när man är för ung och man kan inte va de när man är för 

gammal.”.  
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Förlossningen 

Under intervjuerna pratar de flesta av barnen om förlossningen. Där 

framkommer vården som ett centralt tema för de flesta av barnen. För 

femmisbarnen finns vården som en självklar del både vid tillblivelse och födsel 

(avsnittet om tillblivelse beskrivs i Tillblivelsetemat), medan relationsbarnen 

involverar vården i sina berättelser kring födsel.  

 

I den dominerande tolkningsrepertoaren den självklara vården berättar barnen 

om vården som att den har en given plats vid förlossningen. Tätt 

sammankopplad med denna framkommer två repertoarer, vården som fixare och 

vården som hjälpare. Det är ingen skillnad på femmisbarnens och 

relationsbarnens prat om vården vid förlossningen. Eftersom femmisbarnens 

berättelser om vårdens roll ofta inkluderar både vid tillblivelse och förlossning 

är den övervägande delen av excerpten som presenteras från relationsbarn. 

 

Många av barnen, både femmisbarn och relationsbarn, diskuterar också pappors 

roll vid förlossningen. Där framkommer två repertoarer: pappor som sekundära 

och pappor som hjälpare. Majoriteten av alla barn pratar om pappor som 

sekundära vid förlossningen. Repertoarerna är ungefär lika förekommande hos 

femmisbarnen som hos relationsbarnen.  

 

Den självklara vården 

De flesta barn tar avstamp i en tolkningsrepertoar där vården beskrivs som en 

nödvändig förutsättning vid födsel. Mattias är ett exempel på ett barn som 

uttrycker sig i sådana termer. 

 

Mattias, 6 år, relationsbarn 

I: Aa. Okej. Så då så e den därinne. 

M: Mm. 

I: Mm. O sen kommer den ut? 

M: Aa.  

I: Okej. O hur går de till? 

M: Att den. Först måste mamman och Bonnie åka till sjukhuset. 

I: Ja. 

M: Och sen kommer den ut genom snippan. 

I: Okej.  

M: Så går de till. 

 

Mattias börjar med att berätta att ”Först måste mamman och Bonnie åka till 

sjukhuset.”. Genom att säga ”Först” visar Mattias att sjukhuset är en 

förutsättning för att förlossningen ska ta sin början. Likaså lämnar han inte något 

alternativ till att en förlossning sker på sjukhus när han säger ”måste”. Att 
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använda sig av ”sjukhuset” i bestämd form när han pratar visar på att han anser 

att det är en självklar plats som alla känner till. Han beskriver dock inte vilken 

roll sjukhuset har vid födseln, utan fortsätter med ”Och sen kommer den ut 

genom snippan”. Möjligen kan sjukhusets och vårdpersonalens roll vara oklar 

för honom eller så kan det vara så att han ser deras roll så självklar att den inte 

behöver förklaras. Han avslutar med att säga ”Så går det till.”, vilket ytterligare 

förstärker bilden av sjukhuset som en nödvändig del av födseln. 

 

Vården som fixare 

En del i att vården är självklar beskrivs i tolkningsrepertoaren vården som 

fixare. Här beskriver barnen inte bara vården som självklar vid förlossningen, 

utan det är den som möjliggör födseln. Elvis är ett barn som beskriver det. 

 

Elvis, 5 år, relationsbarn 

E: Sen kommer en bebis i magen, sen så säger man åh, åh så ska man åka 

till sjukhuset. 

I: Aa. 

//…// 

I: O vad händer på sjukhuset då? 

E: Man ska ta ut bebisen då. 

I: Okej. 

E: Så se, så ska dom fixa magen så bebisen kommer ut. 

I: Okej. Hur kommer bebisen ut då? 

E: De ä BARA DOKTORNA SOM GÖR SÅ DEN KOMMER UT.  

I: Okej. 

E: Dom dom tar bort en tröja [drar upp sin tröja] så tar dom bort så tar 

dom ut den.  

 

Elvis berättelse är ett exempel på faktaskapande, där han genom livliga 

beskrivningar ger många detaljer, såsom ”så ska dom fixa magen” och ”Dom 

dom tar bort en tröja (Drar upp sin tröja) så tar dom bort så tar dom ut den.”. 

På så vis gör han berättelsen trovärdig och förmedlar en upplevelse om att det är 

något han själv har medverkat i. Genom att upprepade gånger använda ordet 

”ska” lämnar han inte öppet för några möjliga alternativ till sin berättelse, vilket 

också blir tydligt när han säger ”BARA DOKTORERNA”. Han tydliggör också 

doktorernas aktiva roll i förlossningen när han säger ”Så se, så ska dom fixa 

magen så att bebisen kommer ut.” och ”så tar dom ut den.”. Även här använder 

han ordet ”ska” som uttrycker en självklarhet kring det han beskriver. 

 

Även Emelie ger exempel på ett resonemang där vården möjliggör födseln när 

hon pratar vad hon tror att hennes lillebror Andreas och andra barn har för 

föreställningar om vårdens inblandning i födseln. 
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Emelie, 9 år, relationsbarn 

I: Kommer du ihåg hur du tänkte att barn blir till innan du visste såhär 

mycke som du vet nu? Kommer du ihåg hur du tänkte då? 

E: Mmm, nae, när ja, jag trodde, jag tro jag vet hur Andreas [lillebror] 

tänker. 

I: Okej. 

E: Att man får barn, jag tror att han tänkte att, när man föder barn o ska få 

ett barn… 

I: Mm (ler). 

E: Kommer du i sjukhuset o ger barnet till dig (sträcker fram händerna och 

skrattar). 

I: Okej (ler). 

E: Jag tror barn tror att typ när man ska föda barn o så ger barnet till en 

(skrattar). 

I: Mm, att man får de på sjukhuset? 

E: Aa. 

I: Mm. 

E: Fast man ska föda den. 

 

Emelie beskriver här två olika sätt att förstå vårdens inblandning vid födseln. 

Först beskriver hon att hon tror att hennes lillebror tror att ”när man föder barn 

och ska få ett barn //…// Kommer du i sjukhuset o ger barnet till dig (sträcker 

fram händerna och skrattar).” och att andra barn tror att ”typ när man ska föda 

barn o så ger barnet till en (skrattar).”. Genom sitt skratt visar Emelie på att 

brodern och små barn har en bristande kunskap om hur födsel går till och 

förklarar sedan ”Fast man ska föda den”. Även här gör hon det tydligt att 

föreställningen om att sjukhuset ger föräldrarna barnet är orimlig när hon 

presenterar sin förståelse som ett faktum, med ”man ska föda den” jämfört med 

hur ”barn tror”.  

 

Emelie använder tolkningsrepertoaren om vården som fixare, som en kontrast 

till sin egen berättelse, vilket är en strategi för att få hennes beskrivning att 

framstå som mer trovärdig. Genom strategin lyckas hon belysa 

tolkningsrepertoaren Elvis uttrycker i sin berättelse, fast ännu mer extrem. Till 

skillnad mot honom beskriver hon att sjukhuset ”ger barnet till en”, vilket är en 

extrem beskrivning av vårdens avgörande roll vid förlossning. Hon tydliggör 

också att det är just födseln som blir synonym med vårdens inblandning när hon 

säger ”när man föder barn och ska få barn, kommer du i sjukhuset o ger barnet 

till dig (sträcker fram händerna och skrattar).”.  

 

Vården som hjälpare   

En annan tolkningsrepertoar barnen använder, där vården framstår som 

nödvändig vid födseln, är att vården hjälper till eller underlättar för barn och 
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mamma. Till skillnad från ovanstående repertoar beskrivs mamman och barnet 

som aktiva vid förlossningen och vården som hjälpare. 

 

Rosa, 3 år, relationsbarn 

R: O sen kommer den ut. O sen ja föd. Den ska komma ut o då måste den 

födas. 

I: Måste den födas? Va betyder de då? 

R: Födas ä att betyder att den ska man ska hjälpas att åt att den ska 

komma ut (drar upp tröjan och pekar på sin mage). 

I: Okej. 

R: Ur magen o då drog dom kände mamma hur ja sparkade o då visste hon 

att ja skulle komma ut. 

I: Okej. 

R: Då vet man att den ska komma ut. 

 

Rosa visar här att födseln är ett krav för att barnet ska komma ut när hon säger 

”måste”. Hon beskriver sedan att ”man ska hjälpas att åt”, men specificerar 

först senare i intervjun att ”dom” som hjälper till är doktorer och sköterskor, 

vilket kan tyda på att de är en så självklar del av förlossningen att det är 

underförstått eller att det är så barn i hennes ålder pratar. Hon har då redan 

beskrivit att ” Födas ä att betyder att den ska man ska hjälpas att åt att den ska 

komma ut (drar upp tröjan och pekar på sin mage).”. På så sätt involverar hon 

flera parter, ”hjälpas att åt”, som gemensamt strävar mot ett mål. Rosa 

beskriver att det är barnet och mamman som initierar födseln genom att förklara 

att då ”kände mamma hur ja sparkade o då visste hon att ja skulle komma ut.”, 

vilket ytterligare förstärker vårdens roll som hjälpare, medan mamman är den 

som har kunskapen om sitt barns signaler. 

 

En annan aspekt av det Rosa berättar är att hon inte lämnar utrymme för att detta 

kan ske på något annat sätt genom att använda sig av faktaskapande och ordet 

”ska”. Hon tillskriver sig själv kunskap utifrån sin egen förlossning och gör på 

så sätt sin berättelse trovärdig. Detta går att se när hon säger ”o då drog dom 

kände mamma hur ja sparkade o då visste hon att jag skulle komma ut”, en 

situationsspecifik kunskap som hon sedan beskriver som generell kunskap, ”Då 

vet man att den ska komma ut.”.  

 

Ytterligare ett barn som visar på en tolkningsrepertoar där vården är hjälpare är 

Agnes. 

 

Agnes, 7 år, relationsbarn 

I: Och vilka är det som brukar vara mä när den kommer ut då? 

A: Eh, dom som hjälper, doktorn.  

I: Okej, doktorn är mä. 
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A: Sjuksköterskor. 

 

För Agnes är de som hjälper till vid förlossningen utgångspunkten för vilka som 

deltar, ”Eh, dom som hjälper”. Hon förtydligar sedan att de som kan hjälpa är 

”doktorn” och ”sjuksköterskor”. Att Agnes beskriver vården som hjälpare 

innebär att de också hjälper någon, men det är ingen som Agnes omnämner. Det 

beror troligen på att hon strax innan har berättat att det är mamman bebisen 

kommer ut från. 

 

Pappor som sekundära 

Många av relationsbarnen och några av femmisbarnen inkluderar en pappa i 

beskrivningen av födseln. Majoriteten av barnen beskriver pappors roll vid 

förlossningen som passiv, oviktig eller inte självklar. Vården som en självklar 

del av födseln blir ytterligare tydliggjord i kontrasten mot pappors sekundära 

roll. Intervjun med Agnes fortsätter med att hon involverar även pappor vid 

förlossningen. 

 

Agnes, 7 år, relationsbarn 

I: Mm, doktor och sjuksköterskor. Vilka brukar mer va där då? Är de nån 

mer? 

A: Inte min pappa, han kommer svimma. 

I: (Skrattar). Okej. 

A: Men (paus) vissa pappor kan ju va de me vissa svimmar ju också. 

I: Okej, så ibland är de pappor som som är mä. 

A: Mm. 

 

När hon sedan får frågan om fler kan vara med svarar hon först ”Inte min 

pappa”, men tillägger sedan att ”Men (paus) vissa pappor kan ju va de”, vilket 

indikerar att hon ser att även pappor kan medverka vid förlossningen, även om 

deras roll är oklar. Samtidigt är inte detta självklart en roll hennes eller andra 

pappor kan ha då ”me vissa svimmar ju också.”. På så sätt visar hon att pappor 

kan ha flera olika roller vid födseln, där ingen roll är självklar eller nödvändig. I 

kontrast till det har vården bara en roll, den som hjälpare, och blir därför en mer 

självklar del av födseln. När hon säger ”svimmar” visar hon också att 

förlossningen innehåller delar som kan vara obehagliga att vara med om. På så 

sätt konstruerar Agnes också pappor som veka i förhållande till vårdpersonal. 

Intervjuaren svarar genom att skratta, vilket kan tyda på att en man som 

svimmar är en ovanlig beskrivning av mäns och pappors roller. 

 

Ett annat barn som visar på skillnaden mellan vårdens och pappors roll är 

Emelie. 

 

Emelie, 9 år, relationsbarn 



 53 

I: Och vilka ä det som brukar va mä då, när bebisen kommer ut sen? 

E: Ehm, doktorn typ tar, när mamman tar ut barnet typ så kommer doktorn 

o tar den o ta tar bort slemmet o lägger tillbaka den till mamman. 

I: Okej. 

E: Då kommer pappa in o tittar, då kommer pappa in o tittar. 

 

Emelie beskriver att doktorn har en aktiv roll vid förlossningen som den som 

”tar den och tar bort slemmet och lägger tillbaka den till mamman.”. I motsats 

till det beskriver hon att pappor har en passiv roll, ”Då kommer pappa in o 

tittar, då kommer pappa in och tittar.”. I och med att hon nämner doktorn först 

visar hon att vårdens roll är mer självklar vid födseln och att den har en mer 

aktiv roll jämfört med pappor. Att ha en mer aktiv roll leder också till att det 

finns en större nödvändighet att någon inkluderas vid födseln, vilket gör vården 

mer självklar än pappor.  

 

Pappor som hjälpare 

Ett fåtal barn ger exempel på att pappor kan ha en mer aktiv roll vid 

förlossningen. I denna tolkningsrepertoar är pappor den aktiva hjälparen och 

vården presenteras som platsen där förlossningen äger rum. Ett av de barn som 

beskriver det är Sara. 

 

Sara, 6 år, femmisbarn 

I: Mm. Mhm. O vilka vilka är mä när en bebis blir till då? När bebisen 

hamnar i magen, vilka ä me då?  

S: Em. Sjukhuset, sen så brukar den, om man har en man då brukar den 

kunna vara me o hjälpa till. 

I: Hur hjälper den till då?  

S: Mm. Den håller i och mm, hjälper mamman att få ut bäbi [bebisen].  

I: Jaha, när den ska komma ut ja.  

S: Aa.  

 

Sara börjar med att nämna ”Sjukhuset”, som arenan för förlossningen. Sedan 

öppnar hon upp för att även en eventuell pappa brukar vara med, när hon säger 

”om man har en man så brukar den kunna vara me o hjälpa till.”. Genom att 

säga ”brukar” visar hon på att det är den företrädande tolkningsrepertoaren för 

henne. Hon tydliggör också att män har en roll som hjälpare när hon säger att 

mannen kan ”hjälpa till”, och beskriver sedan att ”Den håller i och mm, hjälper 

mammanatt få ut bäbi [bebisen].”. På så sätt visar hon att män har en praktisk 

funktion under förlossningen som kräver att de är aktiva. Till skillnad mot 

tolkningsrepertoaren pappor som sekundära framställer Sara inte pappor som 

veka i förhållande till vården. 
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Tillägnande av kunskap 

Ytterligare ett tema som framkommer är barnens kunskap kring tillblivelse, med 

fokus på hur de har fått eller kan inhämta kunskap samt huruvida kunskap om 

tillblivelse tillhör barn- eller vuxenvärlden. I det övergripande temat har vi 

närmare granskat hur barnen pratar om kunskapskällor, kunskapssökande och 

vuxenkunskap. I kunskapskällor blir en tolkningsrepertoar extra tydlig. Det är 

repertoaren mammor som kunskapsbärare som framträder hos både 

femmisbarnen och relationsbarnen. Andra repertoarer var kunskap från skola, 

vänner och media. I kunskapssökande blir liknande repertoarer synliga. Den 

mest förekommande repertoaren är kunskap genom att fråga mamma, där barnen 

beskriver att de skulle ta reda på mer om tillblivelse genom att fråga sin 

mamma. De andra två tolkningsrepertoarerna är kunskap genom media och 

skola. I vuxenkunskap framträder en dominerande tolkningsrepertoar som de 

flesta barnen pratar utifrån, att kunskapen tillhör vuxenvärlden.  

 

Kunskapskällor 

Här berättar barnen var de har fått sin kunskap om tillblivelse ifrån. 

Kunskapskällorna varierade och alla barn uttryckte heller inte var de fått 

kunskapen ifrån. Något barn sa ”jag bara vet det” och något annat sa ”jag vet 

inte”. Det dök dock upp flera tydliga tolkningsrepertoarer som flera av barnen 

pratade utifrån. Mammor som kunskapsbärare var den mest förekommande och 

är den repertoar som behandlas inledningsvis. Därefter beskrivs övriga 

repertoarer.  

 

Mammor som kunskapsbärare. Det är vanligt förekommande att barnen 

nämner att de fått sin kunskap om tillblivelse från sin mamma och det var nästan 

lika förekommande bland relationsbarnen som hos femmisbarnen. Ingen av 

relationsbarnen pratade om sin pappa som kunskapskälla. Sofia är ett av 

femmisbarnen som säger att hon fått sin kunskap av sin mamma. 

 

Sofia, 6 år, femmisbarn 

I: Men hur vet du allt de här då som du vet nu som du har berättat för mig? 

S: Ee e för att min mamma har berättat de. 

 

När Sofia får frågan om hur hon har tillägnat sig den kunskap kring tillblivelse 

som hon förmedlar, uttrycker hon att det är ”för att min mamma har berättat 

de.”. Johanna är ett annat barn som utgår från repertoaren att mammor 

förmedlar kunskap om tillblivelse. 

 

Johanna, 5 år, relationsbarn 

I: Vart har du lärt dig dä? 

J: Min mamma, ja, vi ser de på mammas telefon. 

I: Mhmm, är de nån film ni tittar på då? 
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J: Aa, hur bebisen, hur bebisen växer. 

 

När Johanna får frågan var hon har lärt sig det hon just har berättat om 

tillblivelse svarar hon ”Min mamma” och lägger sedan till ”ja, vi ser de på 

mammas telefon.”. Hon visar således att kunskapen har förmedlats från 

mamman via film på telefonen, men att mamma är närvarande då de tittar 

tillsammans.  

 

Kunskap från skola, vänner och media. Andra tolkningsrepertoarer som 

framträder är att barnen berättar att de tillägnar sig kunskap från skolan, vänner 

och genom olika typer av media. 

 

Ett flertal barn pratar om att de har fått sin kunskap i skolan.  

 

Frank, 9 år, femmisbarn 

I: Vart har du lärt dig de du vet? 

F: Hm, från olika ställen. 

I: Mm. Kommer du på vart, vilka ställen? 

F: Mm, lite på skolan typ.  

I: Ah. 

F: Och lite annat.  

 

Frank säger att han har tillägnat sin kunskap ”från olika ställen” och ”Mm, lite 

på skolan typ.”. Han antyder att kunskapen om tillblivelse förmedlas från olika 

källor och att skolan är en del av det. 

 

Olle är ett annat barn som berättar att han har fått lära sig sin kunskap om 

tillblivelse i skolan. Han berättar även att kunskapen kan delas mellan 

jämnåriga, något som flera av barnen beskriver. 

 

Olle, 9 år, relationsbarn 

I: Hur vet du allt de här då, de som du berättar för mig nu? Du vet ju, 

visste ju jättemassor om de här. 

O: Fått lära mig i skolan o.  

I: Mm.  

O: Hört lite av kompisar o lite så.  

I: Mm. Just det. Har ni pratat om de alltså?  

O: Mm.  

 

Olle säger att han har ”Hört lite av kompisar o lite så.” och förmedlar på så sätt 

att tillblivelse är ett förekommande samtalsämne bland barn. Genom hur han 

uttrycker sig kring kunskapskällorna verkar ett sätt vara mer trovärdigt än det 

andra. När Olle pratar om skolan som kunskapskälla inleder han med ”Fått lära 
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mig”. Skolan görs därmed till en plats som förmedlar en trovärdig eller sann 

kunskap. Detta blir extra tydligt i kontrast till kompisar som kunskapskällor. Här 

säger Olle att han har ”Hört lite” av kompisar och ger en bild av att kunskapen 

som fås därifrån inte är lika pålitlig. 

 

En annan tolkningsrepertoar som tydligt framträder är att kunskap om 

tillblivelse har erhållits genom media som tv, filmer och böcker. Flera barn 

beskriver att de har lärt sig om hur barn blir till genom att titta på tv eller filmer. 

Hans är ett av de barnen. 

 

Hans, 8 år, femmisbarn 

I: Visste du ju mycke om ju.  

H: Mm. 

I: Hur har du fått veta de här? Om hur barn blir till?  

H: Mm. Ja har hört på filmer. 

I: Mm.  

H: Om hur dom blir till.  
I: Mm. 

H: Mm. Det är det.  

 

Hans säger ”Jag har hört på filmer.” om hur barn hur blir till. Han säger sedan 

”Det är det.” och utesluter därmed andra kunskapskällor.  

 

Ett fåtal barn nämner att de fått sin kunskap genom böcker. Tindra berättar 

spontant om en bok som har gett henne kunskap.  

 

Tindra, 5 år, femmisbarn 

I: Kommer du ihåg om om nån har berättat för dig hur du blev till? Hur 

din mamma gjorde för att få dig i magen? 

T: Eh, då stoppa, då fick hon ett frö av en läkare. JAG HAR EN BOK om 

det. 

//…// 

T: Speciell, speciell, den e speciell. 

I: Är den boken speciell? Okej. 

(Mamma hjälper Tindra att hitta boken.) 

//…//  

T: Den HÄR (Tindra kommer med en bok). 

I: Aha. ”Slottet med de många rummen” ja. [en barnbok om olika former 

av tillblivelse] 

 

När Tindra får frågan hur hennes mamma gjorde för att få henne i magen börjar 

hon prata om hur det gick till och säger sedan ”JAG HAR EN BOK om det.”. 

Hon säger även ”Speciell, speciell, den e speciell.” för att visa att boken betyder 
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mycket för henne. Hon springer iväg och får hjälp av mamma att hitta boken 

som hon sedan visar intervjuaren. Det är en av få barnböcker som behandlar 

assisterad befruktning som ett sätt att få barn på.  

 

Kunskapssökande 

Ett sätt att prata på, som knyter an till kunskapskällor, är kunskapssökande. Det 

handlar om på vilket sätt barnen beskriver att de skulle ta reda på mer kunskap 

kring tillblivelse. Återigen lyfts mammor som kunskapsbärare när beskrivningar 

kring att tillägna sig kunskap genom att fråga mamma är den mest framträdande 

repertoaren. Andra tolkningsrepertoarer som framkom var kunskap genom 

media och skola.  

 

Kunskap genom att fråga mamma. När barnen beskriver hur de skulle ta 

reda på mer information om tillblivelse nämner merparten av barnen att de 

skulle fråga sin mamma. Repertoaren var lika förekommande hos 

relationsbarnen som hon femmisbarnen och lika förekommande bland de äldre 

som de yngre barnen. Sofia är ett av barnen som säger att hon skulle fråga sin 

mamma. 

 

Sofia, 6 år, femmisbarn 

I: O om du skulle vilja veta mer om de här vem skulle du… va skulle… hur 

skulle du ta reda på de? 

S: Ja skulle fråga min mamma om hon visste de. 

I: Mm. 

S: Så kanske hon kan ge svaret. 

 

Sofia säger att hon skulle fråga sin mamma ”om hon visste de.” ”Så kanske hon 

kan ge svaret.”. På det sättet tydliggör Sofia att det är troligt men inte självklart 

att mamma har kunskapen.  

 

Ett annat barn som säger att han skulle prata med sin mamma är Albin.  

 

Albin, 5 år, relationsbarn 

I: O om du skulle vilja prata om de här eller vilja veta mer, vem skulle du 

fråga då? 

A: Mamma.  

I: Mamma. Tror du hon vet de? 

A: (Vänder sig mot mamma och nickar). 

Mamma: (Nickar). 

I: Ja, hon vet. 

A: För de e hon som föder alla bebisar. 

 

När intervjuaren frågar Albin om han tror att mamma vet svaret vänder sig 
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Albin mot sin mamma som sitter bredvid honom och nickar. Hon nickar tillbaka 

och Albin säger ”För de e hon som föder alla bebisar.”. Albin beskriver därmed 

att mamman får rollen som kunskapsbärare då hon själv har fött barnen, ett 

argument flera barn använder. 

 

Ett fåtal barn är mer öppna kring vem de skulle prata med om tillblivelse. En av 

dem är Mattias. 

 

Mattias, 6 år, relationsbarn 

I: O om du skulle vilja veta mer om de då? Vem skulle du fråga då? 

M: E ja vet no inte. Ja skulle no bara fråga nån. 

I: Vem som helst? 

M: Aa. Typ. Inte vem som helst 

I: Inte vem som helst 

M: Fast typ vem som helst. 

I: Såå så ta ett exempel då på vem du skulle fråga. 

M: Mamma och.  

 

På frågan om vem Mattias skulle prata med svarar han ”E ja vet no inte. Ja 

skulle no bara fråga nån.”, ”typ vem som helst.”. Efter lite påtryckning från 

intervjuaren när han ombeds ge ett exempel på vem han skulle fråga inleder han 

med att nämna ”Mamma”. Mamma får här inte en självklar roll som ensam 

kunskapsbärare, men det är henne han nämner först.  

 

Det enda barnet som visar på en tolkningsrepertoar som inkluderar både en 

mamma och en pappa är Oskar. Även Oskar ger uttryck för att mammor är de 

som är självklara att fråga då ”Mamma har ju födit.”, men inkluderar sedan 

även sin pappa i repertoaren.  

 

Oskar, 7 år, relationsbarn 

I: Om du skulle prata me nån då om du skulle vilja veta mer, vem skulle du 

prata me då? 

O: Mamma. 

I: Mamma. Varför de? 

O: Mamma har ju födit. 

//…// 

I: Skulle du kunna ta reda på de på något annat sätt? 

O: Öm. Nä.  

I: Nä. 

O: Bara me pappa.  

I: Pappa också. O var…  

O: (Gör ljud).  

I: Varför pappa också? 
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O: För han vet också. 

 

När Oskar får frågan om han skulle kunna ta reda på saker om tillblivelse på 

något annat sätt ger han först ett nekande svar ”Öm. Nä.”, men säger sedan 

”Bara me pappa.” med motiveringen ”För han vet också.”. På detta sätt visar 

Oskar att pappa är andrahandsalternativet trots att han innehar lika mycket 

kunskap som mamma genom att säga ”också”. 

 

Framförallt är det kvinnor eller mammor som äger kunskapen, säger barnen. Ett 

barn säger till exempel att Bonnie skulle kunna få reda på hur han skulle kunna 

få ett barn genom att en tjej ger honom kunskapen ”Hittar han en tjej kanske 

hon vet?”. Mammorna blir självklara att fråga, bland annat för att de själva har 

fött barn. Samtidigt har många barn tidigare gett uttryck för att både en man och 

en kvinna krävs i själva befruktningsögonblicket (se resultatdelen kring 

Befruktning).  

 

Att mammor blir den självklara personen att fråga om tillblivelse är något som 

skulle kunna vara mer självklart bland femmisbarnen, som i flertalet fall lever 

med ensamstående mammor, och de blir de naturliga att vända sig till i 

vuxenvärlden. Men denna tolkningsrepertoar är lika framträdande bland 

relationsbarnen, vilket gör att repertoaren kan tolkas som något som står över 

vilken familjeform barnen bor i.  

 

Kunskap genom media och skola. Andra tolkningsrepertoarer som en del 

av både femmisbarnen och relationsbarnen använder är att de skulle ta reda på 

kunskap om tillblivelse genom media eller skola. De frigör kunskapen från dem 

som är inblandade i tillblivelseprocessen och visar istället att medier och skola 

är platser där kunskap om tillblivelse är fritt tillgänglig.  

 

Frank, 9 år, femmisbarn 

I: Om du skulle vilja veta mer, hur skulle du ta reda på de då? 

F: Hm, kanske söka upp fakta på internet.  

I: Mm, ah det kan man göra.  

F: Mm. 

 

Frank är ett av flera barn som säger att de skulle söka efter kunskap på egen 

hand genom medier. På frågan hur han skulle gå tillväga säger han ”Hm, kanske 

söka upp fakta på internet.”. Ytterligare ett barn som skulle söka kunskap via 

medier är Agnes. 

 

Agnes, 7 år, relationsbarn 

I: Men om du skulle vilja veta nått mer om dä, hur barn blir till, hur skulle 

du göra för att ta reda på dä då? 
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A: Ja skulle no bara gjort så här, gå in på mammas telefon. 

I: Mm, och hur gör du för att ta reda på de då? 

A: Klickar in på nått me bebisar. 

 

Agnes säger ”Ja skulle no bara gjort så här, gå in på mammas telefon.”. 

Genom att säga att det ”bara” är att gå in på mammas telefon framstår det som 

okomplicerat att införskaffa sig kunskap om hur barn blir till. Hon specificerar 

sedan tillvägagångssättet genom att svara ”Klickar in på nått me bebisar.”.  

 

Att söka kunskap om tillblivelse i skolan är en annan tolkningsrepertoar som 

framkommer. Ett fåtal barn nämner skolan som ett alternativ att söka upp 

kunskap ifrån. Adam är en pojke som förmedlar detta. 

 

Adam, 7 år, femmisbarn 

I: Om du skulle vilja veta mer, vart skulle du ta reda på de då?  

A: Hmm, skolan tror jag. 

 

Både skolan och internet är fristående kunskapskällor från personer i barnens 

närhet. Samtidigt regleras de av vuxenvärlden, både genom tillgång ”gå in på 

mammas telefon”, men också då kunskap i skola och på internet till stor del är 

skapade av vuxna. Detta är också tydligt i barnens prat om kunskap.  

 

Kunskapen tillhör vuxenvärlden  

När barnen talar om sin kunskap om tillblivelse framträder ytterligare en 

repertoar där kunskapen beskrivs som vuxenkunskap. Ett flertal av barnen 

förmedlar på olika sätt att kunskap som handlar om olika aspekter av tillblivelse 

ägs av vuxna och tillhör vuxenvärlden. Detta är en framträdande 

tolkningsrepertoar som många barn lyfter fram mer eller mindre explicit, vilken 

framförallt blir tydlig när barnen tillfrågas kring barns rätt och behov av 

kunskap kring tillblivelse.  

 

Mattias är ett av barnen som tydliggör att denna kunskap inte ses som viktigt i 

barndomen. 

 

Mattias, 6 år, relationsbarn 

I: O va tycker du att barn behöver veta om hur barn blir till? 

M: Öö. Jag tycker inte att de e nått man behöver egen [egentligen] man 

egentligen behöver veta om. 

I: Okej. O varför inte de då? 

M: För att ja tycker inte de e så viktit. 

I: Nähä. Mm. Så kan de ju va. Vet du nåt om varför du inte tycker de e så 

viktit? 

M: E j ja tycker att kanske om man blir li om man typ blir 17 18 år. Då så 
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blir de går de. 

I: O varför ska man veta då då? 

M: Ifall man ska få ett barn. 

I: Aha. Då e de bra att veta. 

M: Aa.  

I: Hur man gör. Aa de klart. Men för dig så är de inte så viktit? 

M: Nä. Inte nu fast när ja blir äldre så fast då behöver ja inte lära mig de 

för då kan ja de ju. 

 

Mattias säger att kunskap om tillblivelse inte är något ”man egentligen behöver 

veta om.”. Han beskriver tydligt att kunskapen inte tillhör barndomen när han 

säger ”om man blir li om man typ blir 17 18 år”, en ålder han kopplar samman 

med att eventuellt vara redo för att skaffa barn ”Ifall man ska få ett barn.”.  

 

Oskar använder sig också av denna repertoar. 

 

Oskar, 7 år, relationsbarn 

I: O va tycker du egentligen att man ska veta om sånt här när man är barn 

som du e? 

O: INGENTING. 

I: Ingenting? (Paus) Varför inte? 

O: (Gör ljud). För man vet ju de där sen. 

I: För att man vet de sen. Okej. 

O: Man vet ju de hur lätt som helst. 

I: Mhm. Varför de? 

O: För man gör de ju själv. 

I: Aha. Okej okej. Men man behöver inte veta nått om de innan man gör de 

själv? 

O: Nä.  

I: Nä. 

O: De e bara onödit. 

 

Oskar gör det ännu tydligare än Mattias när han säger att ”de e bara onödit” att 

veta det innan det är aktuellt för personen att själv få barn. Däremot framställer 

han det som självklart att inneha kunskapen när man blir äldre när han därefter 

säger ”För man vet ju de där sen.”. 

 

Samtidigt finns det några barn som uttrycker att barn behöver ha kunskap kring 

hur barn blir till. De gör de dock utifrån samma tolkningsrepertoar, att detta är 

en kunskap som tillhör vuxenvärlden och i huvudsak fyller en praktisk funktion 

för barnen inför deras kommande vuxenliv. 

 

Agnes, 7 år, relationsbarn 
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I: Men va tycker du, tycker du att att barn ska veta hur barn blir till? 

A: Um, näe. 

I: Tycker du inte dä? Man behöver inte veta de? 

A: Lite ifall dom vill ha de när dom blir vuxna. 

 

Agnes svarar först ”Näe” på frågan om hon tycker att barn ska veta hur barn blir 

till. När intervjuaren ber om ett bekräftande svar säger hon att barn behöver veta 

”Lite” med motiveringen ”ifall dom vill ha de när dom blir vuxna.”. I likhet 

med Oskar uttrycker Agnes att kunskapen bara är relevant när man når vuxen 

ålder och själv vill skaffa barn.  

 

Bella är ett barn som mer tydligt uttrycker att barn behöver kunskap om 

tillblivelse. 

 

Bella, 7 år, femmisbarn 

I: Vad tycker du att barn behöver veta om hur det går till? 

B: Jag tycker att barn behöver veta hur det går, hur jorden skapades. 

I: Mm. 

B: Och att de e farligt att leka med eld. 

I: M. Behöver dom veta hur bebisar blir till? 

B: Mmm, aa. För att för att annars vet dom inte hur dom gör när dom är 

stora. 

I: Nej. Så, så Bonnie skulle behöva lära sig när Bonnie var liten hur hon 

skulle göra när hon blir stor då? 

B: Mm.  

I: Mm.  

B: Det skulle hon. 

I: Mm. 

B: För då för då skulle hon veta direkt vad hon skulle göra. 

I: Mm. 

 

Bella börjar med att bekräfta att barn behöver kunskap om hur barn blir till, 

”Mmm, ah.”. Bella utgår sedan även hon från repertoaren att kunskapen tillhör 

vuxenvärlden då hon säger ”För att annars vet dom inte hur dom gör när dom 

är stora.”, men uttrycker samtidigt inget motstånd mot att tillägna sig 

kunskapen redan som barn. 

 

Att prata om sin kunskap om tillblivelse 

Ett sista tema som framkommer i barnens intervjuer är barnens förhållande till 

att prata om sin kunskap om tillblivelse. I temat blir två repertoarer tydliga, svårt 

att prata om och lätt att prata om, vilka står i motsats till varandra. Ungefär 

hälften av både femmisbarnen och relationsbarnen uttrycker att de tycker att det 
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är svårt att prata om någon aspekt av hur barn blir till. Först presenteras 

repertoaren svårt att prata om och sedan lätt att prata om. 

 

I tolkningsrepertoaren svårt att prata om använder barnen fler strategier i sina 

sätt att prata, vilket gör att repertoaren tar större utrymme, trots att repertoarerna 

användes ungefär lika ofta bland barnen. 

 

Svårt att prata om 

Ungefär hälften av barnen visar på olika sätt att det är svårt att prata om någon 

aspekt av tillblivelse. Det finns flera olika sätt för barnen att tydliggöra svårt att 

prata om under intervjuerna. Barnen uttryckte att flera aspekter av tillblivelse 

var svårpratade, såväl kroppar och nakenhet, sex och befruktningen som sådan. 

Barnen använde sig av flera olika strategier för att visa detta, vilka inkluderade 

att mamma får prata, att säga vet inte, att fnissa och skratta, att rita och att säga 

att det är äckligt. Det är svårt att veta om barnen utelämnade saker som de 

visste, för att de tyckte att det var svårt att prata om, och huruvida deras ”vet 

inte”-svar stod för att de tyckte att det var svårt att förmedla sin kunskap, eller 

berodde på andra saker.  

 

En del av barnen uttrycker att tillblivelse är svårt att prata om genom att visa att 

de har svårt att förmedla sin kunskap. Ett område kring tillblivelse som en del av 

barnen har svårt att prata om rör nakenhet, vilket Emil, som sitter i sin mammas 

knä, visar när han pratar om skillnaden mellan mammor och pappor i en familj. 

 

Emil, 7 år, femmisbarn 

I: Är det nån skillnad på en mamma och en pappa? 

E: Mm nej. Bara lite. 

I: Vad är de för skillnad då? 

E: Mm, du får Erika [mamma]. 

Mamma: Ska du berätta för mig vad skillnaden är tycker du då? 

E: Nej du. 

Mamma: Fast jag vet nog inte riktigt vad du tänker där.  

E: Nej du. 

Mamma: Vad är skillnaden på en mamma och en pappa då? 

E: DU. 

Mamma: Är det att en pappa har en snopp, och en mamma en snippa?  

E: °M°. 

Mamma: Är det det du tänker som är skillnad? Mm. 

I: Mm. 

Mamma: Eller tänker du att det är en skillnad vad en mamma och en 

pappa gör? 

E: °Nä°. 

Mamma: Va sa du? 
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E: Nä. 

Mamma: Nä, utan de är vad de har för kroppar? 

E: Mm. 

 

Emil säger först ”Mm nej”, men ändrar sig och säger att han tycker att det finns 

en liten skillnad på en mamma och en pappa, ”Bara lite.”. Han tvekar sedan när 

han säger ”Mm”, innan han kommer på en lösning ”du får Erika”. Han är sedan 

tydlig med att han själv inte vill berätta utan att hans mamma ska hjälpa honom 

när han säger ”Nej du” och står på sig i det när han fortsätter säga ”Nej du” och 

”DU”. Han visar dock att han själv vet vad han tycker är skillnaden på mammor 

och pappor genom de svar han ger sin mamma ”Mm.” och ”Nä.”. Det blir 

därför tydligt att Emil har svårt att förmedla sig kring kroppsliga skillnader 

mellan mammor och pappor på egen hand, men ändå klarar av att förmedla sig 

kring det genom att ta hjälp av sin mamma.  

 

Ett annat barn som först säger att han inte vill säga något kring tillblivelse är 

Nils. 

 

Nils, 5 år, femmisbarn 

I: Mm. Hur hamnar man i magen då? 

N: (Ler och pekar på mamma). Jag vill inte säga. 

I: Vill du inte säga det? 

N: (Skakar på huvudet). 

I: Ne. (Paus) Hur hamna du i magen här då (pekar på teckningen)? Vet 

du? 

N: Nej. 

I: Du vet inte hur du hamna i magen? 

N: Ja. Det är FRÖN. Asså… (tittar på mamma). 

I: Okej. Det är frön. 

N: Ja.  

I: Ja. (Paus) Hur blir det sen då? 

N: Att sen kommer det ut ett barn. Först växer det (gör ljud och pekar i 

luften) till en större prick.  

 

Nils visar att han inte själv vill förmedla hur ett barn hamnar i magen när han ler 

och pekar på mamma som sitter en bit i bort i rummet. Nils försöker, precis som 

Emil, ta hjälp av sin mamma för att uttrycka sig, men får ingen respons. Han 

väljer då att explicit säga ”Jag vill inte säga”. Genom det gör han också tydligt 

att det är något han har kunskap om, då han använder uttrycket ”vill inte”, 

istället för att säga att han inte kan.  

 

Som respons försöker intervjuaren att prata om honom själv, ett ämne som 

eventuellt kan vara ett mer konkret och lättillgängligt område för honom att utgå 
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ifrån. Nils är dock tydlig med att han inte vill säga något om det, först genom att 

vara tyst och sedan genom att svara ”Nej” på frågan ”Vet du?”. Intervjuaren 

frågar då ”Du vet inte hur du hamna i magen?”, vilket är en bekräftelse av det 

Nils precis sade, men då det är ställt som en fråga kan det ses som att 

intervjuaren ifrågasätter det Nils sagt. Det är ett sätt för intervjuaren att låta Nils 

ta social ansvarighet för båda sina uttalanden, både att han inte vill och sedan att 

han inte kan. Nils ändrar då sig och börjar på hur det biologiskt går till ”Ja. Det 

är FRÖN. Asså…”. Han berättar sedan att därefter ”kommer det ut ett barn”. 

Han fortsätter sedan berätta detaljerat om fostrets utveckling, vilket illustrerar att 

Nils har kunskap om tillblivelseprocessen, men har svårt att uttrycka sig kring 

själva befruktningsögonblicket. När han, med påtryckningar, lyckas ta sig förbi 

det kan han berätta fritt och detaljerat om andra delar av processen. 

 

Oskar är ett barn som börjar med att uttrycka att han inte vet hur barn blir till, 

men som sedan ger en beskrivning både av detta och av varför det är svårt att 

prata om.  

 

Oskar, 7 år, relationsbarn 

I: O Bonnie vill jättegärna ha barn, men vet inte hur man gör. Så Bonnie 

frågar dig: Hur gör man egentligen? Vad sv va sv va sv va tänker du då? 

O: Har ingen aning (rycker på axlarna). 

//…// 

I: Nu vet ju Bonnie i alla fall mer om hur barn blir till. För du har ju 

berättat en hel del ju. 

O: Mm. 

I: Du sa ju att du inte visste, men sen så visste du ju hur mycke som helst. 

O: Ja vet hur man gör, men de e äcklit. 

I: Jaha, okej. O var  

O: Ja vill inte ens prata om de. 

I: Varför e de äcklit då? 

O: Ja vill inte prata om de. 

 

Oskar börjar med att säga att han ”Har ingen aning (rycker på axlarna).”. 

Sedan berättar han självmant kring det han vet med utgångspunkt i den 

heteronormativa tvåsamheten. Efter det ifrågasätter intervjuaren hans första 

uttalande genom att konstatera att ”Du sa ju att du inte visste, men sen så visste 

du ju hur mycke som helst.”. Detta är ett sätt för intervjuaren att låta Oskar ta 

social ansvarighet för det han tidigare har sagt, genom att säga ”ju”. Oskar 

ändrar sig då från att han inte vet, till att det inte är något han vill prata om när 

han säger ”Ja vet hur man gör” och ”Ja vill inte ens prata om de.”. Han 

tydliggör också att även om han tar ansvar för att han vet, så betyder inte det att 

vill prata om det när han säger ”ens”. Han förklarar sedan att han har ett skäl till 
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att han inte vill prata om det, ”men de e äcklit.”, och visar på så sätt också att 

han har mer kunskap om tillblivelseprocessen än han vill förmedla. 

 

Några barn uttrycker sig mer explicit kring att det är svårt att prata om 

kunskapen kring hur barn blir till. En av dem är Oskar, som nämnts ovan, som 

precis har berättat om tillblivelse utifrån den heteronormativa tvåsamheten i 

intervjun, där mamma och pappa pussas för att pappans frö ska åka över till 

mammans mage innan barnet kommer ut genom att mammans mage skärs upp.  

 

Oskar, 7 år, relationsbarn 

O: De där e de ja vet. 

I: De e de du vet. Finns de nåra andra sätt då? 

O: Mm (nickar). 

I: Mhm. Va tänker du på då? 

O: De e… (Paus) vill ja inte prata om. 

I: Okej. 

O: De e lite äcklit. 

I: De e äcklit. Jaha. Va kan de va då? För att de helt för mig okej för 

mig. Ja tycker inte att de här e så äcklit. 

O: Em. JA VILL ÄNDÅ INTE PRATA OM DE (skakar på huvudet). 

I: Nä. De behöver du inte då. Så e de. Okej? 

O: Dessutom e de en hemlis också. 

I: E de en hemlis också. Okej. 

O: Mamma berätta de. 

I: Aha. Okej. 

O: O de e väldit äcklit. 

I: E de väldit äcklit. Hm. Har… Va har de me att göra då? 

O: Hm. (Paus) De man kissar ur. 

I: Aha. Okej.  

 

Här visar Oskar tydligt att han vet mer när han nickar och säger, ”Mm.” men 

uttrycker explicit att det är något han inte vill förmedla ”De e vill ja inte prata 

om.”. Han förtydligar sedan att ”de e lite äcklit.”, där han visar att det inte finns 

utrymme för någon annan tolkning. Intervjuaren svarar med att ifrågasätta det 

genom att inte se det som den enda tolkningen. Istället uttrycker hon nyfikenhet 

kring det ”Va kan de va då?” och uttrycker att det är något hon klarar av att 

hantera när hon säger ”För att de helt för mig okej för mig. Ja tycker inte att de 

här e så äcklit.”. Oskar tvekar då ”Em.”, men uttrycker sedan att ”JA VILL 

ÄNDÅ INTE PRATA OM DE.” och skakar på huvudet. Han skiftar då fokus från 

att intervjuaren kan hantera informationen till sig själv, ”JA VILL ÄNDÅ INTE”.  

 

Trots att intervjuaren då uttrycker att det är okej att inte prata om, så fortsätter 

han att ge ytterligare ett skäl till varför han inte vill prata om det ”Dessutom e de 
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en hemlis också.”. På så sätt visar han att det inte bara är något han inte vill 

förmedla sig kring, utan också något han inte har mandat att berätta om. Sedan 

berättar han att det är något ”Mamma berätta”, ett förtydligande som för 

intervjuaren visar att hemligheten är bunden till en för honom viktigare person 

än intervjuaren. Han hävdar sedan igen att ”O de e väldit äcklit” och lämnar inte 

utrymme för alternativa tolkningar. Intervjuaren svarar den här gången med att 

bekräfta hans tolkning ”E de väldit äcklit.”, men fortsätter att ställa honom till 

svars för denna tolkning ”Hm. Har… Va har de me att göra då?”. Oskar tvekar 

först ”Hm.”, men säger sedan ”De man kissar ur.”. På så sätt visar Oskar att 

han från början visste vad han inte ville prata om, men kompromissar genom att 

använda mer neutrala ord när intervjuaren ställer honom till svars. Han visar på 

så sätt att han har kunskap om könsorganens inblandning i tillblivelseprocessen, 

men att det inte är en kunskap han vill förmedla. 

 

Ett annat barn som tycker att det är äckligt att prata om vissa aspekter av 

tillblivelse är Agnes.  

 

Agnes, 7 år, relationsbarn 

I: Okej, o hur gör man då? 

A: Först måste man ju eh, ja skaffa en kille. 

I: Okej.  

A: O när man skaffat killen. Mhhmhm (vickar på huvudet och hummar), ja 

kanske inte ska säga de för de e ett äcklit ord. 

//…// 

I: Hur tycker du de känns o prata om de här mä hur barn blir till? 

A: Ja kan visa. 

I: Mm. 

A: (Ritar) det här ä en han då.  

I: Okej. Mm, va ritade du nu för nånting? 

A: Tummen (visar tummen ner). 

I: Aha, en tumme ner. 

A: Och att bara prata rätt ut. 

I: Va sa du? 

A: Att bara prata de rätt ut. 
I: Okej, ä de tummen ner (visar tummen ner)? 

A: (Nickar). 

I: O va betyder tummen ner då? (Paus) Att de är…  

A: Lite äcklit. 

 

Agnes säger flera gånger att det finns ord hon inte vill säga, men uttrycker sig 

istället med hjälp av skrift, att rita och peka på Bonnies kroppsdelar, ”Ja kan 

visa.”. Hon visar också tydligt att könsorganord är äckliga, ”ja kanske inte ska 

säga de för de e ett äcklit ord.”.  
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När hon får frågan om hur det känns att prata om tillblivelse förmedlar hon att 

hon inte tycker om det när hon säger ”Tummen.” och visar tummen ner. Hon 

specificerar att det handlar om att ”Att bara prata de rätt ut.”. Agnes tydliggör 

att hon har kunskap som hon vill förmedla, men att det inte är möjligt att 

förmedla genom tal. Detta kan bero på att barn ofta har fler uttryckssätt, där tal 

inte alltid är förstahandsvalet, men kan också tyda på att det är ett svårpratat 

ämne för henne. Något som tyder på den senare tolkningen är att Agnes 

uttrycker att det är ”Lite äcklit.”. 

 

Ytterligare en strategi som några barn visar är att genom skratt och fniss visa att 

vissa aspekter av tillblivelse är svårt att prata om. Olle berättar hur barn blir till 

kopplat till den heteronormativa tvåsamheten och har precis berättat att Bonnie 

ska hitta en trevlig tjej.  

 

Olle, 9 år, relationsbarn 

O: Mm. (Paus) Sen. (Paus) Ja, ja vet inte hur man ska förklara.  

I: Nä. Va tänkte du på då när du skulle säga nått? Först så ska man hitta 

en tjej.  

O: Aa.  

I: Som man tycker e trevlig.  

O: Aa.  

I: Och va händer sen då? (Paus) Tänkte du på nånting?  

O: Nä.  

I: Nä. (Paus) Vet du hur de brukar gå till då?  

O: Aa.  

I: Hur e de då?  

O: (Paus) (Skratt). 

I: (Skratt) va tänkte du på? (Paus) Va de nått som va rolit?  

O: (Skratt) nej.  

I: Nej (skratt). (Paus) Va tänkte du då? Va va de för nått?  

O: Eh.. Att man måste ju ha sex.  

I: Ah, va de de du tänkte på?  

O: Aa.  

 

Olle inleder med att säga att han vet hur det går till, men säger inte hur. Då han 

får frågan skrattar han, varpå intervjuaren frågar vad han tänkte på och vad det 

var som var roligt. Han fortsätter att skratta säger ”Nej.”. Genom sitt nej visar 

han att skrattet inte var kopplat till att han tycker att något är roligt, utan att det 

står för någonting annat. På ytterligare frågor vad det var han tänkte på svarar 

han ”Eh.. Att man måste ju ha sex.”. Olle visar genom sitt skratt och tvekande 

att sex är något som är speciellt att prata om till skillnad mot annat som han 

berättar om.  
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Hans är ett annat barn som skrattar när han ska berätta om det heteronormativa 

tvåsamhetssättet att skaffa barn. Han börjar med att berätta att Bonnie ska hitta 

en tjej han tycker om. 

 

Hans, 8 år, femmisbarn  

I: Oh.. va händer sen då? 

H: Eh.. (Paus) (Fniss) svårt o förklara…  

I: De e svårt o förklara. Okej. Men om man inte vet då? Hur kan man 

förklara för nån som inte vet när man skaffar en bebis.  

H: Mm. (Paus) (Skratt) vet inte. 

I: Du vet inte?  

H: Nä. 

I: Nä. 

 

När Hans får frågan om vad som händer sen säger han ”Eh..”, fnissar och säger 

”Svårt o förklara..”. Genom att säga att det är svårt att förklara antyder Hans att 

han vet hur det går till men att det är svårt för honom att förmedla detta vidare. 

Vid ytterligare frågor skrattar Hans, blir tyst och säger ”vet inte.”. En tolkning 

är att Hans har en bild av hur det går till, men att han inte vill prata om det för 

att det exempelvis skulle vara pinsamt. En alternativ tolkning skulle kunna vara 

att Hans inte vet, alternativt är osäker på hur det går till och därför inte vill prata 

om det.  

 

Hans säger senare att ”Hittar han en tjej kanske hon vet?” och föreslår därmed 

att Bonnie ska tillägna sig kunskapen om hur han ska få ett barn genom att fråga 

en tjej. En alternativ tolkning av Hans uttalande skulle kunna vara att han inte 

vet hur det går till eller att han inte vill prata om tillblivelse och att han lämnar 

över ansvaret att ta reda på det till Bonnie själv. 

 

Den sista strategin i tolkningsrepertoaren, som ett fåtal av barnen utgår ifrån, är 

att de börjar sina berättelser om tillblivelse kring saker som är lättare att prata 

om. 

 

Frank, 9 år, femmisbarn 

I: Och om Bonnie bad dig om hjälp och frågade ”hur gör man för att få en 

bebis?”, vad skulle du svara då? 

F: Mm jag vet faktiskt inte.  

I: Ne. 

F: (Paus) Kanske adoptera den. 

I: Ah. (Paus) Så man kan adoptera, Bonnie kan adoptera ett barn? 

F: Mm (nickar). 

I: Mm. Finns det någonti, nått annat sätt? 
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F: Vet inte.  

I: (Paus) Kommer du på nått? 

F: Nepp. 

I: Ne. Vet du hur du kom till? 

F: Mm från Storkkliniken är ja.   

I: Mm. Hur gick det till då då? 

F: Mm, de vet jag inte riktigt.  

 

Frank börjar med att säga ”jag vet faktiskt inte” när han får frågan om han kan 

hjälpa Bonnie. Genom att säga ”faktiskt” visar han att det inte finns utrymme 

för följdfrågor kring hans kunskap, utan att det han berättar är ”sant”. Sedan 

ändrar han sig och säger ”Kanske adoptera den.”. På så sätt visar han att han 

har kunskap som han först inte förmedlade. Intervjuaren frågar då om det finns 

fler sätt och Frank uttrycker då att han ”Vet inte”. Han står sedan fast vid det 

och lämnar inte utrymme för att det skulle kunna vara på något annat sätt när 

han säger ”Nepp.”, vilket kan ses som ett förstärkt nej. När intervjuaren tar 

utgångspunkt i hans tillblivelse kan han förmedla mer av sin kunskap, ”från 

Storkkliniken är ja.”. På så sätt visar han att han faktiskt vet ett annat sätt.  

 

Lätt att prata om 

En ungefär lika vanlig tolkningsrepertoar som både femmisbarnen och 

relationsbarnen använder är att det är lätt att prata om sin kunskap om hur barn 

blir till. Mattias är ett exempel på ett sådant barn. Han börjar med att säga att 

Bonnie ska hitta en tjej att göra barnet med. 

 

Mattias, 6 år, relationsbarn 

M: Ja vet en annan grej också. 

I: Okej? (Paus) Berätta. 

M: Att för att tjejen ska kunna göra dä.  

I: Mm. 

M: Måste på nått sätt. (Paus) Va heter de nu igen? De han har som (pekar 

på Bonnie) måste ta sig över till tjejen för att den ska få en bebis i magen. 

Ja har glömt va de heter. 

I: Okej. Va e e de för nått då? 

M: De där som finns i pungen. 

 

Mattias tar själv initiativet och vill förmedla sin kunskap när han säger ”Ja vet 

en annan grej också.”. Han försöker flera gånger förmedla sin kunskap även om 

han först inte kommer ihåg ”Va heter de nu igen”. När intervjuaren öppnar upp 

för att han inte behöver kunna namnet lyckas han också förmedla sin kunskap 

”De där som finns i pungen.”. Detta visar också att Mattias tvekan inte beror på 

att det skulle vara svårt att prata om vissa aspekter av hur barn blir till, utan att 

det beror på att han tillfälligt inte kommer ihåg ordet. 
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Ett barn som uttrycker sig mer explicit kring det lättsamma i att prata om hur 

barn blir till är Bella. 

 

Bella, 7 år, femmisbarn 

I: Mm. Hur tycker du att de e att prata om sånt? Hur barn blir till o sådär? 

B: Jag tycker, att de e kul. 

I: Mm.  

B: Och de, och de ääär, intressant. 

I: Mm. 

B: Och, liite skönt. 

I: Mm. 

B: För då, för då får man lära sig allting.  

 

Bella uttrycker explicit att ”Jag tycker, att de e kul.”, ”Och de, och de ääär, 

intressant.” och ” Och, liite skönt.”. På så sätt visar hon att ämnet för henne är 

lätt att prata om. Hon förtydligar varför hon tycker så, ”för då får man lära sig 

allting”. Det här sättet att prata står i stor kontrast mot tolkningsrepertoaren 

svårt att prata. 

 

Resultatsammanfattning 

De resultat vi har valt att lyfta fram och visa på i vår uppsats utgår från fem 

teman: Befruktning, Barn som självklarhet, Förlossningen, Tillägnande av 

kunskap samt Att prata om sin kunskap om tillblivelse. Presentationen av 

temana följde inte någon hierarki, utan presenterades utifrån läsvänlighet. 

 

Det första temat som presenterades var Befruktning, något som många av 

barnen pratade om i olika former. De flesta av barnen pratade utifrån en eller 

flera förutsättningar att bli till på, vilka var bundna till familjeform. Majoriteten 

av relationsbarnen och en del av femmisbarnen pratade utifrån 

tolkningsrepertoaren den heteronormativa tvåsamheten. En annan vanligt 

förekommande repertoar bland femmisbarnen, som uteslutande användes av 

dem, var assisterad befruktning. Vi visade sedan på hur dessa repertoarer 

samspelade och presenterade slutligen ytterligare två sätt att prata på bland 

barnen, tolkningsrepertoaren adoption och tolkningsrepertoaren alla barn blir 

till på samma sätt. 

 

Det andra temat som presenterades var Barn som självklarhet. I detta tema 

pratade flera av både femmisbarnen och relationsbarnen kring att få ett barn som 

något som var en självklarhet. De två repertoarer som synliggjorde detta på olika 

sätt var självklart att vilja ha barn och självklart att kunna få barn. En 

kontrasterade tolkningsrepertoar till detta tema framkom också utifrån ett barns 

prat, nämligen alla kan inte få barn. 
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De flesta av både femmisbarnen och relationsbarnen pratade under intervjuerna 

utifrån temat Förlossningen, där vården fick en central roll i många av barnens 

prat. För femmisbarnen var vården självklar både vid befruktningen och vid 

förlossningen, medan relationsbarnen beskrev vården som självklar vid 

förlossningen. De tolkningsrepertoarer som framkom i barnens prat var den 

självklara vården, som hade tolkningsrepertoarerna vården som fixare och 

vården som hjälpare tätt kopplade till sig. Även pappors roll diskuterades av 

många av barnen, både bland femmisbarnen och relationsbarnen, och där 

framkom den dominerande tolkningsrepertoaren pappor som sekundära och 

tolkningsrepertoaren pappor som hjälpare. 

 

I tillägnande av kunskap framkom flera delar av kunskap, både var barnen hade 

fått sin kunskap ifrån, men också hur de skulle kunna inhämta kunskapen. 

Slutligen beskrevs hur barnen pratar om vem som äger kunskap om tillblivelse. I 

kunskapskällor var den dominerande tolkningsrepertoaren bland både 

femmisbarnen och relationsbarnen mammor som kunskapsbärare och andra 

repertoarer var kunskap från skola vänner och media. I kunskapssökande var 

den dominerande repertoaren kunskap genom att fråga mamma, men en del av 

barnen använde sig också av repertoarerna kunskap genom media och skola. 

Slutligen utgick också de flesta av barnen från tolkningsrepertoaren kunskapen 

tillhör vuxenvärlden, där barnen uttryckte att kunskap om tillblivelse var aktuell 

först i vuxen ålder. 

 

Det sista temat som presenterades var Att prata om sin kunskap om tillblivelse. I 

det framkom två tolkningsrepertoarer, vilka var ungefär lika vanligt 

förekommande i barnens prat. Tolkningsrepertoarerna fördelade sig också jämnt 

mellan grupperna, lika många av femmisbarnen som relationsbarnen pratade 

utifrån repertoaren svårt att prata om som repertoaren lätt att prata om. Då 

barnen hade betydligt fler strategier för att uttrycka repertoaren svårt att prata 

om var presentationen av denna tolkningsrepertoar mer omfattande. 

 

Diskussion 
 

Diskussionen presenteras i två delar. Först följer en diskussion kring metoden 

som syftar till att synliggöra fördelar och brister i de tillvägagångssätt som har 

använts i uppsatsen. Här betonas såväl den metodologiska som personliga 

reflexiviteten. Sedan följer en diskussion utifrån de resultat som har framkommit 

i uppsatsen. Dessa presenteras utifrån de teman som tidigare beskrivits. 

Slutligen lyfter vi förslag till vidare forskning och de slutsatser som kan dras av 

denna uppsats. 
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Metoddiskussion 

Vid forskning är det viktigt att kunna redogöra för såväl tillvägagångssätt som 

att visa på en öppenhet gällande de överväganden som har gjorts under 

processens gång (Magnusson, 2006; Taylor, 2001). För att eftersträva personlig 

och metodologisk reflexivitet är det i forskning viktigt att vara öppen med sin 

egen förförståelse och ge en inblick i den använda metoden. I och med att vi har 

använt en diskursanalytisk ansats är det viktigt att påtala vår subjektivitet, inte 

minst i arbetet med resultaten. Inom denna forskningsmetod anses också full 

neutralitet vara en omöjlighet, eftersom forskaren och forskningen påverkar och 

samspelar med varandra. Genom att eftersträva personlig och metodologisk 

reflexivitet hoppas vi att det som läsare blir lättare att ta ställning till det som vi 

har presenterat.  

 

Alla föräldrar hade förberett sina barn inför intervjuerna. Detta var något som 

Möllerstrand och Wikström (2011) fann hade betydelse för hur barnen upplevde 

och deltog under intervjuerna. Föräldrarna ombads både visa eller läsa breven 

till barnen (se Appendix C) och påminna barnen om studien några dagar innan 

intervjuerna genomfördes. Syftet med detta var att stärka barnens negativa 

samtyckeskompetens i enlighet med Fargas-Malet et al. (2010), en fråga som 

dessutom noga hade granskats genom att studien i förväg hade etiskt prövats. 

Detta gjorde också att studien var väl förankrad hos föräldrarna. Informationen 

fick dock till följd att ett par av barnen blev nyfikna kring tillblivelse och att de 

då pratade med sina föräldrar kring ämnet. Att föräldrarna visste att vi skulle 

undersöka barn i flera familjeformer kan ha påverkat vad de berättade för sina 

barn. De allra flesta av barnen hade dock inte pratat med sina föräldrar inför 

intervjuerna. 

 

Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide med teman försökte vi 

skapa ett så öppet och naturligt samtal som möjligt där barnen i stor utsträckning 

tilläts styra samtalet genom att utveckla ämnen de fann intressanta och göra 

avsteg från tänkta samtalsämnen (Tjora, 2010/2012). Vi försökte vara följsamma 

under samtalet och ställde öppna och inbjudande frågor så att det gavs utrymme 

för varje barns egna individuella berättelse (Cederborg, 2000; Langemar, 2008; 

Øvreeide, 2000/2010). Det är dock viktigt att poängtera att barn, såväl som 

övriga personer i en intervjusituation, påverkas av vilka frågor som ställs och 

ofta kan vara uppmärksamma på vad de tror förväntas av dem i en 

intervjusituation. Det innebär att vi hade kunnat få andra resultat med andra 

typer av frågor. Samtidigt strävade vi efter att ställa så öppna frågor som möjligt 

som följde barnens prat. När vi analyserade intervjuerna blev det för oss tydligt 

att vi i stor utsträckning hade lyckats ställa frågor som inbjöd till många typer av 

svar, då barnen hade många olika ingångar och berättelser. 
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I de allra flesta fall, när barnen inte spontant började prata om tillblivelse, 

ställdes frågor om detta under den senare delen av intervjun. Forskning har visat 

att det är bra att börja med lättare frågor innan potentiellt känsliga frågor lyfts 

(Wood Charleswort & Rodwell, 1997). Tillblivelse kan ses som ett ämne som är 

potentiellt svårt att prata kring (Möllerstrand & Wikström, 2011; Robinson, 

2013), något som vi uppmärksammade när vi genomförde vår pilotstudie. 

Pilotstudien erbjöd inte bara ett tillfälle för oss att öva på intervjusituationen 

utan bidrog också till att intervjuguiden utvecklades i stor utsträckning, där 

berättelsen om Bonnie lades till. Många barn uppskattade berättelsen som ofta 

upplevdes som ett bra stöd. Att använda en berättelse är något som tidigare 

framgångsrikt har tillämpats i forskning kring barns upplevelse av tillblivelse 

(Bernstein & Cowan, 1975; Caron & Ahlgrim, 2012). Vi gjorde Bonnie 

könsneutral och de flesta barnen tilldelade själva Bonnie ett kön, ungefär lika 

ofta kvinnligt som manligt. Utifrån att barnen gav Bonnie olika 

könstillhörigheter kan deras inledande berättelser om tillblivelse ha blivit 

påverkat, då tillvägagångssättet att skaffa barn för en ensamstående man och en 

ensamstående kvinna i vissa fall kan skilja sig åt.  

 

För oss var det mycket viktigt att värna om barnen och deras upplevelse av 

intervjusituationen. Vår intention var att alla barn skulle få komma till sin rätt 

och göra sin röst hörd med förhoppningen att de kände sig trygga och i kontroll 

över situationen. Alla intervjuer genomfördes därför i barnens hem, en plats där 

barn ofta kan känna sig mer trygga och bekväma (Punch, 2002). Barnen fick 

välja plats i hemmet för intervjun, för att öka tryggheten i situationen. Vi tog 

även god tid på oss med den inledande socialiseringen och vi lekte ofta 

tillsammans med barnet både före intervjun, under pauser samt efter intervjun. 

Det gjorde att barnen fick möjlighet att lära känna oss och förhoppningsvis 

upplevde ökad trygghet inför intervjun (Øvreeide, 2000/2010).  

 

Några barn ville ha sin mamma med i rummet under intervjun och ett par av 

barnen ville sitta i sin mammas knä. Dessa intervjuer var ofta kortare än när 

barnen satt ensam med intervjuaren och det är möjligt att det påverkade barnens 

prat på olika sätt. Dels kan de ha känt sig tryggare och därmed pratade mer än de 

annars skulle ha gjort, men det är även möjligt att en förälders närvaro 

begränsade berättelsen. Överlag pratade vissa barn mer obehindrat än andra, 

ibland just om tillblivelse och ibland generellt. De äldre barnen pratade generellt 

mer än de yngre barnen. Samtliga intervjuer genomfördes under dagtid, detta 

med bakgrund av att Wikström och Möllerstrand (2011) upplevde att barnen 

hade lättare att genomföra intervjuerna under dagtid, vilket ledde till att 

intervjuerna blev rikare. Att intervjuerna genomfördes under dagtid upplevdes 

också positivt av intervjuarna i denna studie och ledde till att det fanns mer tid 

till socialisering både innan och efter intervjuerna. 

 



 75 

Intervjuerna genomfördes på ett lekfullt sätt där barnen även hade möjlighet att 

uttrycka sig genom att rita, något som uppskattades av många. Vi hade dock ett 

flexibelt förhållningssätt till detta då några barn inte ville rita och några barn 

ville rita mer än vi efterfrågade. Barnen ombads inte rita om tillblivelse, men de 

barn som spontant började rita uppmuntrades att göra det. För vissa barn hade 

det säkert kunna underlätta berättandet om de kunde ha fått använda flera olika 

uttryckssätt istället för att endast prata (Kvale & Brinkmann, 2009/2009).  

 

Att vi som intervjuade är kvinnor kan ha påverkat intervjusituationerna för 

barnen. Vi fann att barnen pratade om tillblivelse som en 

kvinnokunskap/mammakunskap, vilket kan ha varit påverkat av att de barnen 

mötte var just kvinnor. Detta skulle kunna ha lett till att barnen var mer benägna 

att prata om mer ”kvinnligt” kopplade delar av tillblivelse. Samtidigt försökte vi 

kompensera det genom att ha med oss Bonnie, som var könsneutral, så att 

barnen skulle kunna prata om tillblivelse ur det perspektiv de själva ville. Många 

av barnen valde också att se Bonnie som en manlig figur, vilket kan ha öppnat 

upp för mer än den kvinnligt kopplade kunskapen. Något annat som tyder på det 

är att en tidigare studie (Goldman & Goldman, 1982b), som inkluderade både 

manliga och kvinnliga intervjuare, har funnit liknande resultat som har 

presenterats i denna uppsats. Historiskt har också mammor varit de primära 

vårdgivarna till barnen och därmed har lotten att prata med barnen om sexualitet 

fallit på dem (Martinson, 1994), något som står sig än idag (Izugbara, 2007; 

Merghati-Khoei et al., 2013; Kelleher et al., 2013; Vuttanont et al., 2006). 

Utifrån detta kan det faktum att vi som intervjuade är kvinnor ha underlättat 

samtalen kring tillblivelse för barnen.  

 

Ytterligare en sak som kan ha påverkat barnens berättelser är barnens ålder. Vi 

hade ett relativt stort åldersspann, tre år och tio månader till nio år och nio 

månader, vilket påverkar språklig förmåga och kognitiv utvecklingsnivå. 

Samtidigt upplevde vi inte att detta påverkade vår analys. Även om ålder 

påverkade hur mycket barnen pratade, där äldre pratade mer än yngre barn, och 

innehållsmässiga faktorer, som hur väl barnen förstod konceptet födelse, så 

upplevde vi inte att det påverkade hur barnen pratade om fenomenen, vilket var 

fokus för vår analys.  

 

Intervjuerna genomfördes av fyra olika intervjuare där vi, författarna till denna 

uppsats, genomförde tolv av 22 intervjuer. Det är något som kan ha påverkat 

såväl barnens berättelser som vår analys av deras berättelser. Intervjuguiden 

utarbetades i nära samarbete med Bergcrona och Krantz (in press) och 

kontinuerliga diskussioner om intervjuerna och förfaringssätt fördes under hela 

intervjuperioden för att minimera risken att intervjuerna skulle påverkas av 

intervjuarna i för stor omfattning. När materialet var insamlat tog vi del av 

varandras filmer och transkriptioner. 
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Att vara flera forskare kan också ha fördelar, såsom att olika förväntningar, 

föreställningar och perspektiv i analysprocessen lyfts fram (Langemar, 2008). 

Detta är något som vi har upplevt gynnsamt under vår analys. Förutom att vi 

inför arbetet hade olika föreställningar om vad vi skulle finna, så hade vi även 

olika erfarenheter med oss från intervjuerna, vilket har öppnat våra sinnen för 

nyanser i barnens berättelser. Dessutom har vi haft våra engagerade handledare, 

som genom stor erfarenhet av analysmetoden samt en annan distans till det 

insamlade materialet, har kunnat ge nya perspektiv på våra resultat. 

 

Vi tog också god tid på oss att lära känna materialet, genom att flertalet gånger 

läsa igenom alla transkriptioner, se på filmer och prata med varandra om 

materialet. Det gjorde att vi blev mer öppna för att upptäcka mönster i barnens 

prat, vilket är ett så kallat receptivt förhållningssätt (Langemar, 2008). Vårt mål 

har varit att hela tiden befinna oss nära materialet för att motverka att tolka in 

tankar och intentioner i det barnen säger eller se deras prat som uttryck för en 

utvecklingsnivå. Vi har försökt att ta avstånd ifrån ett kognitionspsykologiskt 

synsätt och istället fokusera på barnens faktiska prat utifrån ett 

diskurspsykologiskt synsätt. 

 

När vi började arbetet med uppsatsen var vi båda i stort sett obekanta med såväl 

ämnet, familjeformen femmisfamiljer liksom analysmetoden. Att inte vara så 

pålästa kring ämnet och femmisfamiljer tror vi ledde till en ökad öppenhet för 

oväntade fynd och mönster i barnens prat. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 

vi naturligtvis hade med oss en förförståelse kring hur det skulle vara att prata 

med barn och möjliga fynd. Hela analysprocessen har varit präglad av 

subjektivitet och våra överväganden, exempelvis vad vi har valt att fokusera på i 

analysen, vilket gör att samma material skulle kunna analyseras på andra sätt av 

någon annan. Vi har försökt att redovisa detta genom att påvisa vår subjektivitet 

och eftersträva en transparens genom hela arbetet samt redogöra för våra 

ingångar kring ämnet i avsnittet kring personlig reflexivitet.  

 

Att vara obekant med analysmetoden har delvis varit en svårighet i arbetet. Vi 

har gradvis förfinat våra kunskaper om metoden genom hela arbetet, vilket kan 

ha påverkat resultaten som helhet liksom specifika delar av resultaten. Samtidigt 

har vi hela tiden bollat resultaten och tankar kring analysmetoden med våra 

handledare, vilka har delat med sig av såväl sin kunskap om analysmetoden som 

sina erfarenheter kring att bedriva forskningsarbete med barn.  

 

Kritisk diskursiv psykologi är en analysmetod med såväl styrkor som 

begränsningar. Diskursiv psykologi gör det möjligt att synliggöra språkets 

formgivande och skapande kraft (Bolander & Fejes, 2009; Willig, 2008). Det får 

samtidigt som följd att diskursiv psykologi inte fokuserar på individen och dess 
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subjektivitet (Willig, 2008). Metoden kan inte heller teoretisera kring motivation 

eller misslyckanden, samtidigt som den gör antaganden om att det är detta som 

driver språket i en viss riktning. Det finns flera närliggande analysmetoder som 

hade kunnat användas i uppsatsen. Tematisk analys är en bred metod som hade 

gett möjlighet att i högre grad undersöka vad barnen sade och det hade då lett till 

att uppsatsen hade kunnat redovisa en innehållsöversikt över intervjumaterialet 

(Braun & Clarke, 2006). Hade vi istället valt att använda diskursiv psykologi för 

att analysera materialet hade vi fortfarande tittat på hur barnen pratade, men 

granskat varje barn djupare och hållit oss till samspelet som den enda 

analysenheten (Edley, 2001). Samtidigt hade vi i båda fallen tappat möjligheten 

att sätta in barnens prat i en historisk och kulturell kontext och på så sätt kunna 

föra en samhällsgranskande diskussion. 

 

I den aktuella studien studerades barn i två olika familjeformer. Det finns en 

begränsning i att vi använde oss av ett tillgänglighetsurval, bredden är större än 

de familjer som tackade ja. Som exempel hade majoriteten av föräldrarna pratat 

med barnen om tillblivelse, vilket kan ha avspeglats i form av en öppenhet hos 

barnen som kanske inte är lika vanligt förekommande hos barn i andra familjer. 

Det fanns dock flera relationsbarn som inte hade fått kunskap om tillblivelse 

från sina föräldrar av olika skäl. Det kan ses som en styrka i det insamlade 

materialet, då informanterna uppvisade en större bredd. För femmisfamiljerna 

specifikt kan också det vara så att de familjer som har valt att tacka ja är mer 

öppna kring sin familjeform och kring på vilket sätt deras barn blivit till, vilket 

kan ha avspeglat sig i barnens prat. Två barn avstod från medverkan i studien på 

grund av sjukdom och ytterligare tre barn valde att avstå av anledningar som 

bara går att spekulera i. Det skulle kunna vara att de kände att studien inte 

tillräcklig grad inkluderade dem, att de hade erfarenheter eller åsikter som de 

inte ville dela med sig av eller att de inte ville lyfta fram sin familjeform. Dessa 

perspektiv saknas i så fall i den aktuella uppsatsen. 

 

Personlig reflexivitet  

Personlig reflexivitet är en viktig del av kvalitativ forskning (Magnusson, 2006), 

inte minst inom barnforskning (Christensen & James, 2008). Det är omöjligt att 

som forskare vara helt objektiv inför sitt arbete, vilket gör det till en nödvändig 

del av forskning att försöka redogöra för sina utgångspunkter och intressen 

(Magnusson, 2006). Även forskare är en del ett kulturellt och diskursivt 

sammanhang och har egna retoriska intressen i det hen för fram. 

 

Vi är två kvinnor som båda är uppväxta i kärnfamiljer och den ena av oss lever 

idag i en heterosexuell tvåsamhetsrelation medan den andra idag lever ensam, 

men med sin katt. Vi har olika bakgrund och erfarenheter kring kunskap om 

tillblivelse som barn, men är båda uppväxta med att sexualundervisning i skolan 

har varit obligatorisk.  
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En av oss fick regelbundet kunskap om tillblivelse och sexualitet av sina 

föräldrar som barn. Det ledde till att föräldrarna, både mamman och pappan, 

blev några att vända sig till när det uppstod frågor och funderingar kring dessa 

ämnen, till exempel när en porrtidning hade hittats i en kompis storebrors rum. 

Hennes föräldrar lät henne även prenumerera på barntidningen Kamratposten 

som bland mycket annat behandlar kropp, känslor och sexualitet i olika former. 

Sexualitet har därför varit ett naturligt ämne under hennes barndom vilket gjorde 

att det uppstod en förvåning i mötet med andra barn som inte hade samma 

kunskap och som saknade begripliga ord för exempelvis könsorgan. Under 

ungdomsåren blev istället internet en viktig kunskapskälla, medan 

sexualundervisningen i skolan delvis lyste med sin frånvaro och delvis skulle 

kunna kritiseras utifrån en heteronormativ framställning av ämnet.  

 

Den andra av oss kom enbart i kontakt med tillblivelse utanför hemmet. Hennes 

föräldrar ansåg att skolan tillhandahöll tillräcklig kunskap för deras barn och 

skolan är också den plats hon själv tydligast kopplar till information om 

tillblivelse. Till exempel finns ett minne av hur hon under lågstadiet skrev texter 

till bilder som visade spermier, som kom från en snopp som var i en snippa, som 

tog sig till ett ägg i en livmoder samt bilder på fostrets utveckling och födsel. 

Hennes minnen av sexualundervisningen var att det var pinsamt och obehagligt. 

För att själv få mer kunskap vände hon sig framförallt till vänner och 

barntidningen Kamratposten.  

 

I vuxen ålder blev vi båda nyfikna kring varför sexualitet och tillblivelse är så 

laddat för vissa personer, vilket ledde till att vi båda engagerade oss i dessa 

ämnen under studietiden på psykologprogrammet. Den ena av oss utbildade sig 

till sexualupplysare mot ungdomar i Kärleksakutens regi, medan den andra 

engagerade sig kring sexualitet i bredare bemärkelse, genom exempelvis 

utbildningsfrågor till psykologstudenter. 

 

Att vi båda är kvinnor är också något att ta hänsyn till. Vi har i uppsatsen 

redogjort för att sexualkunskap och tillblivelse är ämnen som har betraktats som 

kvinnliga och att kunskapen har associerats med kvinnor. Vi ser oss båda som 

feminister och utgår från att det är viktigt att sträva mot en jämställdhet på såväl 

individ- som samhällsnivå. I tillägg till det vill vi båda stärka barns röster i 

samhället och vi försöker båda utgå från ett barnperspektiv i allmänhet och i vår 

yrkesroll i synnerhet. 

 

Dessa utgångspunkter har lett till att vi båda är positiva till att barn får kunskap 

om tillblivelse från ung ålder och att alla barn har rätt till kunskap om detta 

utifrån sina förutsättningar. Vi anser också att vi är positiva till en mångfald av 

familjeformer i samhället, inklusive kärnfamiljer och femmisfamiljer. Utifrån 
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vår kunskap som blivande psykologer anser vi att ensamstående kvinnor ska få 

rätt till assisterad befruktning inom ramen av svensk sjukvård. Sammantaget kan 

både våra erfarenheter och åsikter ha påverkat analysen i vår uppsats så att vi 

har valt att lyfta fram och synliggöra de resultat som stödjer dessa värderingar. 

 

Resultatdiskussion 

Detta avsnitt syftar till att kort försöka sammanfatta de fynd som vi fann i vår 

examensuppsats samt besvara våra frågeställningar. Vi strävar också efter att 

diskutera de fynd som har framkommit i barnens prat och vilka implikationer 

dessa kan tänkas ha på den omgivning som möter barnen, men också på 

samhälleliga strukturer såsom föräldraskap, genus och heteronormativitet.  

 

Inför uppsatsen utgick vi från flera frågeställningar. Vi frågade oss först hur 

barnen pratar om tillblivelse för att sedan lyfta hur barnen pratade om sin 

kunskap om tillblivelse. Ytterligare en frågeställning rörde hur barn uttrycker att 

det är att prata om tillblivelse. Slutligen var vi intresserade av att undersöka hur 

barnens beskrivningar i grupperna femmisbarn och relationsbarns förhåller sig 

till varandra kring dessa frågeställningar. I resultatdelen delade vi upp våra fynd 

utifrån fem olika teman. Dessa diskuteras nedan enligt samma uppdelning. 

 

Diskussionen kommer föras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 

vi utgår från att samhället helt eller delvis konstrueras i samspelet mellan 

människor i en viss kontext (Potter & Wetherell, 1987). Samtidigt utgår vi ifrån 

att de dominerande diskurserna som finns i samhället leder till att vissa 

alternativ är mer troliga och sannolika än andra när människor samspelar med 

varandra (Magnusson, 2006; Magnusson & Marecek, 2010; Willig, 2008). 

 

Befruktning  

Många av barnen pratade om befruktning i olika former. De flesta av barnen 

pratade kring en eller flera förutsättningar att bli till på, vilka alla var bundna till 

familjeform. Majoriteten av relationsbarnen och en del av femmisbarnen i detta 

tema pratade utifrån en repertoar som utgick från den heteronormativa 

tvåsamheten. En annan vanligt förekommande repertoar bland femmisbarnen, 

som inga av relationsbarnen använde sig av, var assisterad befruktning. Vi 

visade även på hur dessa repertoarer samspelade i barnens prat innan vi 

presenterade ytterligare två repertoarer, adoption samt en repertoar som tar en 

mer biologisk utgångspunkt för att beskriva att alla barn blir till på samma sätt. 

 

Att den heteronormativa tvåsamheten är den dominerande repertoaren speglar 

sig också i barnens omgivande samhälle. I vårt samhälle betraktas den 

heterosexuella tvåsamheten vanligen som det normala, naturliga och bästa sättet 

att leva på (Ambjörnsson, 2006). Flera av barnen pratar om en emotionell aspekt 

av tillblivelseprocessen, vilket i samtliga fall nämns kopplat till heterosexualitet, 
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vilket också visar på en heteronormativitet (Ward & Scheider, 2009). Idag är det 

vanligast att föräldrar är heterosexuella, men sedan 1980-talet har fenomenet 

"the ”gayby” boom" ökat, främst förknippat med lesbiska familjer som får barn 

med donator (Dunne, 2000). Det är även relativt nytt att singelkvinnor eller 

samkönade par uppfattas utöva fullgott föräldraskap (Clarke, 2001; Malmquist, 

2007). Ordet förälder ses dock som så förknippat med heterosexuell att de 

uppfattas som varandras förutsättningar (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999/2000), vilket blir tydligt i barnens prat i vår uppsats. I förlängningen kan 

även äktenskapet, som några barn nämnde som en förutsättning, ses som ett 

uttryck för det heteronormativa idealet i samhället, då barnen enbart nämner det 

kopplat till heterosexualitet. 

 

Flera av femmisbarnen använder sig av den heteronormativa tvåsamheten trots 

att de själva inte inkluderas i denna. Det tyder på att de har formats av det 

omgivande samhället där denna repertoar är dominerande. Det är dock viktigt att 

poängtera att det inte var den dominerande tolkningsrepertoaren för flera av 

femmisbarnen. Det betyder att den omgivning som möter barnen måste både 

förhålla sig till att alla barnen inte omfattas av en dominerande repertoar som 

utgår ifrån den heteronormativa tvåsamheten, men också att barnen inte själva 

nödvändigtvis utgår från denna repertoar. Det kan också vara av vikt att 

poängtera att femmisbarnen lättare kan mötas av oförståelse av sin omgivning 

och att missförstånd skulle kunna uppstå, till exempel i samspel med jämnåriga. 

Vi vill dock trycka på att alla barn har rätt att mötas utifrån sina unika 

förutsättningar och villkor och att ansvaret ligger på den vuxna omgivning som 

möter barnen. 

 

Ingen av relationsbarnen pratar om assisterad befruktning som ett sätt att bli till 

på, trots att vissa föräldrar har angett att de har diskuterat detta med sina barn. 

Assisterad befruktning har blivit allt vanligare i hela världen och idag uppskattas 

cirka tre procent av barnen som föds i Sverige ha kommit till med hjälp av 

någon form av assisterad befruktning (Smer, 2013). Det innebär att oavsett 

familjeform kan det vara aktuellt för barnen att få tillgång till denna repertoar, 

då det är allt troligare att de kommer befinna sig i en omgivning där denna 

repertoar förekommer, till exempel i mötet med femmisbarn. 

 

En skillnad som vi fann gentemot tidigare forskning var att många av barnen 

hade namn på genitalier och kroppsfunktioner som rör tillblivelse. Moore och 

Kendall (1971) fann att många amerikanska barn inte kunde korrekta namn på 

det kvinnliga könsorganet och att hälften av flickorna inte hade namn på sina 

könsorgan. RFSU lanserade ordet snippa i Sverige i början av 2000-talet, ett ord 

som idag har fått stor spridning (Yllner, 2010). Det kan vara en av 

anledningarna till att fler av barnen i vår studie hade ett namn för det kvinnliga 

könsorganet. I vår uppsats använde alla barn utom ett, som pratade explicit om 
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det kvinnliga könsorganet, ordet snippa. Det är i så fall en positiv utveckling då 

forskning har visat att det underlättar för barn att prata om genitalier om de har 

ord för dem (Schor & Sivan, 1989) och vi tänker att det i förlängningen även 

kan underlätta om barn eventuellt behöver kommunicera kring sexuella 

övergrepp.  

 

Ett av femmisbarnen nämner ordet donator som en del av tillblivelseprocessen, 

även om flera andra av femmisbarnen beskriver en man med en sådan funktion. 

Vad för ord som ska användas om donatorn är idag omstritt (Hasselblad, 2012) 

och det blev även tydligt för oss när vi pratade med en av femmisföräldrarna, 

som menade att vilket ord som används om donatorn inte är självklart. 

Femmisföräldern påpekade att det förekommer en debatt bland femmisföräldrar 

huruvida pappa i olika former kan eller ska användas, till exempel ordet 

fröpappa. Pappa är ett ord som kan användas både utifrån en genetisk, biologisk 

eller social roll (Lamb, 2000). Möllerstrand och Wikström (2011) 

argumenterade för att barn behöver språkligt stöd när det gäller skillnaden 

mellan donatorn (den genetiska pappan) och pappa (den sociala pappan) i mötet 

med den samhälleliga diskurs som förutsätter att föräldraskap utgörs av två 

föräldrar av olika kön. I vår uppsats använde ingen av femmisbarnen ordet 

pappa för sin egen spermadonator, men två av barnen uttryckte att alla måste ha 

en mamma och en pappa för att kunna finnas. Endast ett barn använde ordet 

donator. Femmisbarnen använde i huvudsak orden frön eller spermier, istället 

för att prata om mannen, vilket blir ett avpersonifierat sätt att prata om 

tillblivelse. Detta stöds av tidigare forskning som Brewaeys (2010) har utfört. 

Hon fann att barn i lesbiska familjer som hade fått barn med hjälp av en donator 

reducerade honom till spermier och inte inkluderade donatorn i sin familj. Att 

använda orden frön eller spermier skulle även kunna spegla att begreppet 

donator kan vara laddat eller att det är ett ord barnen inte är säkra på att 

omgivningen de möter förstår. Hasselblad (2012) såg att det fanns berättelser 

om att föräldrar upplevde att deras barn blev förvirrade av begreppet donator när 

de var i förskoleåldern, då barn de mötte hade en mer begränsad förståelse av 

hela tillblivelseprocessen. Särskilt svårt hade andra barn för de begrepp som var 

unika för regnbågsbarns och femmisbarns familjeformer, såsom insemination 

och donator. 

 

En annan tolkningsrepertoar som framträder är adoption. Flera barn, både 

femmisbarn och relationsbarn, nämner adoption som en möjlighet om en vuxen 

vill ha barn. En skillnad mellan grupperna är att för femmisbarnen är detta ett av 

flera självklara förstahandsalternativ för den vuxne för att få barn, medan 

relationsbarnen ser det som en möjlighet om den vuxne inte kan få barn på 

biologisk väg. Både femmisbarnen och relationsbarnen utgår från att det är 

självklart att adoption är ett alternativ för alla personer som vill ha barn, vilket 

det inte är en självklarhet för alla, till exempel beroende på ålder, sexuell 



 82 

läggning, sexuell identitet eller civilstatus. I repertoaren förutsätts också att alla 

adoptioner sker utomlands, vilket stämmer för många av de svenska adoptioner 

som sker idag (Lindgren, 2010). Samtidigt utesluter barnen genom det vissa 

adopterade i sitt prat, till exempel adoption via familjehemsplaceringar eller 

adoption av en partners barn.  

 

Slutligen så använde sig ett par femmisbarn av tolkningsrepertoaren alla blir till 

på samma sätt. Den utgår från ett mer biologiskt perspektiv där vägen till 

befruktningen inte har någon betydelse, utan där en mans spermier och en 

kvinnas ägg är förutsättningar för alla barns tillblivelse. Här visar barnen att det 

finns ett sätt att inkludera alla barn i en repertoar. Det kan vara viktigt att föra 

fram detta sätt att prata framförallt i till exempel skolundervisning och 

barnbokslitteratur kring tillblivelse, som ett sätt att lyfta likheter istället för 

skillnader och på så sätt minska ett eventuellt utanförskap bland de barn som 

inte uppfyller de heteronormativa idealen som ofta är dominerande.  

 

Barn som självklarhet 

Flera av både femmisbarnen och relationsbarnen pratade kring att få barn på ett 

sätt som att det är en självklarhet. De repertoarer som blev synliga var självklart 

att vilja ha barn, självklart att kunna få barn och en kontrasterande repertoar 

alla kan inte få barn. 

 

I repertoaren självklart att vilja ha barn blir det tydligt att de flesta av både 

femmisbarnen och relationsbarnen utgår från att alla vuxna vill ha barn. Frivillig 

barnlöshet är ett relativt nytt och växande fenomen i västerländsk kultur (Shaw, 

2011). Fortfarande ses dock den heterosexuella kärnfamiljen som normen och i 

det ingår att vuxna vill få barn. Historiskt är detta framförallt kopplat till 

diskurser kring femininitet, där kvinnor självklart ska vilja vara mammor 

(Gilliespie, 2000). Barnens prat speglar på så sätt en samhällelig repertoar av en 

självklarhet kring att vilja få barn. Samtidigt begränsar flera av femmisbarnen 

inte detta till kärnfamiljen, vilket indikerar att de kopplar denna självklara 

önskan främst till kvinnor, vilket överensstämmer med de sociokulturella 

diskurser kring femininitet som fortfarande råder i västerländsk kultur. 

 

Den andra repertoaren, självklart att kunna få barn, tyder på att det finns en 

bredare samhällsrepertoar där barn beskrivs som en självklarhet. Inget av barnen 

nämner att det skulle vara svårt att få barn, trots att det för många vuxna kan 

vara svårt eller omöjligt att bli förälder. Några av femmisbarnens prat visar i 

detta tema på ett ideologiskt dilemma, där de beskriver att alla har rätt till att få 

barn, samtidigt som att de själva inte kan bli till i Sverige. Ideologiska dilemman 

överlappar och knyter an till tolkningsrepertoarer, men uppstår då ideologiska 

föreställningar, det som ses som olika rådande ”sunda förnuft”, krockar (Edley, 

2001, Magnusson & Marecek, 2010). I vardagslivet samexisterar ofta 
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ideologiska föreställningar i ett resonemang och tar retoriskt utgångspunkt i 

varandra, vilket leder till att dilemman uppstår. Detta kan ofta ses i samtal när en 

person uttrycker saker som står i motsättning till varandra utan att personen 

uppmärksammar detta (Magnusson & Marecek, 2010).  

 

Vuxna idag, med få undantag, ses ha rätt att få barn, till exempel har Sverige för 

några år sedan öppnat upp för lesbiska par att få barn med hjälp av svensk 

sjukvård (Prop. 2004/05:137). Samtidigt har det ansetts olämpligt att frivilligt 

ensamstående mammor ska få barn då avsaknad av en pappa har ansetts påverka 

barnet negativt psykologiskt (Brewaeys et al., 2005). Detta håller nu på att 

förändras då regeringen har fått i uppdrag att skyndsamt utforma en lag som 

möjliggör assisterad befruktning för frivilligt ensamstående kvinnor inom 

svensk sjukvård, efter ett beslut i Sveriges riksdag år 2012 (se exempelvis 

Motion till riksdagen 2013/14:So387). Detta tyder på att barnens ideologiska 

dilemma också kan återfinnas på en samhällelig nivå idag. 

 

Flera av både femmisbarnen och relationsbarnen pratar också utifrån att 

föräldraskap inte är begränsat till genetiskt eller biologiskt föräldraskap, utan 

främst är en social funktion. Detta indikerar att barnen beskriver det sociala 

föräldraskapet som det essentiella. I mötet med barn, framförallt femmisbarn där 

en genetisk pappa inte finns i familjen, kan detta vara viktigt för omgivningen 

att ta hänsyn till för att minska stigmatisering och utanförskap. 

 

Förlossningen 

De flesta av barnen pratade om förlossningen under intervjuerna och nämnde då 

vården som ett centralt tema. För femmisbarnen var vården självklar både vid 

befruktningen och vid förlossningen, medan vården är självklar för 

relationsbarnen vid förlossningen. De dominerande repertoarerna, vilka 

diskuteras nedan, är den självklara vården, med de två repertoarerna vården som 

fixare och vården som hjälpare tätt kopplade till sig, samt de repertoarer som 

framkom då pappors roll vid förlossningen, nämligen pappor som sekundära 

och pappor som hjälpare. 

 

Att ha fokus på vården som fixare kan visa på en samhällelig konstruktion av 

vården och naturvetenskapen som en dominerande diskurs i dagens samhälle. 

Det har argumenterats för att naturvetenskapen har ersatt religionens plats i 

dagens samhälle (Chadwick, 2002). Vården som de magiska fixarna blir en 

extremform av vår tids syn på vården och naturvetenskapens höga status, som 

framgångsrikt hjälper människor. I Goldman och Goldmans studie (1982b) fann 

de att de myter som barnen främst använde kring hur barn blev till var 

medicinsk i sin natur, vilket de tolkade som en reflektion av den makt, det 

hemlighetsmakeri och den mystik som omger doktorer, sjuksköterskor, 

operationer och sjukhus. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det också kan 
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vara ett uttryck för ett sätt barn pratar på, som är kopplat till utvecklingsnivå. 

Det är dock inte så att alla barn pratar om vården som fixare vid en yngre ålder. 

En annan förklaring kan vara att barn tas om hand av vuxenvärlden och att 

vården då inbegrips i detta. 

 

Överlag verkar tolkningsrepertoarerna vården som fixare och vården som 

hjälpare vara jämlika, ingen är mer företrädande i barnens berättelser än någon 

annan. När barnen pratar utifrån olika repertoarer verkar samtliga utgå från att 

det är deras repertoar som är den självklara. Detta fynd kan bero på att vårdens 

roll vid förlossningen är diffus och abstrakt för många av barnen, samtidigt som 

den gestaltas som oerhört central för många av barnen.  

 

Mellan femmisbarnen och relationsbarnen finns en skillnad i hur de pratar kring 

om pappor måste finnas med i tillblivelseprocessen eller inte, men om pappor 

tas med beskrivs de på samma sätt av båda grupperna. Alla pappor ses som 

sekundära vid förlossningen, framförallt till mammor, men också till vården. 

Bergcrona och Krantz (in press) fann i deras uppsats, där samma barn 

intervjuades, att såväl femmisbarnen som relationsbarnen definierade papporna 

sekundärt till mammorna i familjelivet. Papporna beskrevs utifrån huruvida de 

var lika eller olika mamman, medan mammorna definierades i sig själva och 

stod mer självständiga i barnens berättelser. Detta överensstämmer med tidigare 

svensk forskning kring hur barn i heterosexuella familjer sett på familjer, där 

mamman både har en central roll i familjen, men också har en stor betydelse för 

familjelivet som helhet (Bäckström, 2006; Halldén, 2001). I studierna har 

papporna också beskrivits som en mindre närvarande förälder.  

 

Att betrakta pappors roll skild från mammors roll kan också ha påverkat barnens 

syn på pappor som sekundära vid förlossningen. Samtidigt ses pappor som 

självklara och aktiva vid befruktningen, vilket också är en del av 

tillblivelseprocessen. Detta är på ett sätt logiskt, då spermier oundvikligen är en 

del av befruktningen, samtidigt som pappor inte på ett lika självklart sätt måste 

delta vid förlossningen. Samtidigt beskriver barnen att vården är en självklar del 

av förlossningen, vilket ger utrymme för att pappor också skulle kunna 

beskrivas på samma sätt av barnen. Resultaten vi fann ligger delvis i linje med 

de resultat Goldman och Goldman (1982b) fann i sin studie, där barn tenderade 

att se mammor som aktiva i för- och ickesexuella stadier, medan pappor 

beskrevs som aktiva under den sexuella akten. Skillnaden i våra resultat mot de i 

Goldman och Goldmans studie (1982b) är att både femmisbarnen och 

relationsbarnen i vår studie beskrev mammor som aktiva under hela 

tillblivelseprocessen. 

 

Pappor beskrivs både som veka i förhållande till vårdpersonalen, till exempel 

genom att de skulle svimma eller att de placeras i väntrummet, men de beskrivs 
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också som jämbördiga med vårdpersonalen av andra barn. Att beskriva pappor 

som veka är ytterligare ett sätt synliggöra pappor som sekundära vid 

förlossningen. Utifrån att barn ofta beskriver mäns egenskaper och roller som 

starkare och modigare än kvinnors egenskaper och roller (Niklasson Wihlborg, 

2013) och att den tudelade uppdelningen mellan kön idag rangordnar det 

manliga könet som överordnat det kvinnliga (Hirdman, 2001) är just 

framställningen av mannens roll vid förlossningen vid första anblicken 

förvånande. Samtidigt måste det ses i ljuset av att förlossningen har setts som en 

kvinnosyssla, framförallt historiskt i västerländsk kultur, vilket då inte blir en 

självklar del av pappors varande (Englund, 1993). 

 

Några barn beskriver dock att pappor har en mer aktiv roll vid förlossningen, 

men att den är sekundär till mammors roll. Det kan tyda på att 

tolkningsrepertoaren där pappor beskrivs som veka, utöver att de är sekundära, 

håller på att förändras till att pappor ses som mer aktiva och närvarande, vilket 

mer liknar den roll som barn tidigare har beskrivit tillhör män (Niklasson 

Wihlborg, 2013). 

 

Vi kan inte veta vilken roll papporna till relationsbarnen hade under barnens 

förlossning. Antingen så var papporna så passiva och sekundära som barnen 

framställde det eller så kan deras perspektiv saknas för barnen. Detta i och med 

att barnen i ett annat tema beskriver mammor som kunskapsbärare, där mammor 

uttryckts vara de som ger barnen kunskap om tillblivelse. Det skulle också 

kunna vara svårare för barnen att ta in pappornas roll som omhändertagande 

under förlossningen, då det traditionellt inte är en roll som tillskrivs män, utan 

framförallt tillskrivs kvinnor (Connell, 2009/2009). Både Izugbara (2007) och 

Martin och Luke (2010) såg också att den sexualkunskap som barn fick till sig 

skilde sig åt då de utgick från bredare samhällsdiskurser kring femininitet och 

maskulinitet.  

 

Tillägnande av kunskap  

I detta tema framkom repertoarer kring den kunskap barnen redan hade och 

repertoarer kring hur de skulle kunna inhämta kunskap samt prat utifrån vem 

som äger kunskapen. I kunskapskällor var den dominerande 

tolkningsrepertoaren bland både femmisbarnen och relationsbarnen mammor 

som kunskapsbärare. Andra repertoarer var kunskap från skola, vänner och 

media. Då samma repertoarer blir synliga gällande inhämtande av kunskap, 

presenteras en diskussion kring dessa tillsammans nedan. Den dominerande 

tolkningsrepertoaren kring var kunskapen hör hemma, vilken de flesta av barnen 

pratar utifrån, är att den tillhör vuxenvärlden. 

 

Resultaten i vår uppsats visar att mammor är de självklara kunskapsbärarna och 

de som barnen både fick sin kunskap ifrån och de barnen skulle vända sig till om 
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de sökte kunskap kring tillblivelse. Barn, upp till nio års ålder, i en tidigare 

studie har också beskrivit att hemmet är den plats de helst av allt får sin kunskap 

ifrån (Goldman & Goldman, 1982a). Resultaten i vår uppsats är inte heller 

förvånande utifrån ett historiskt perspektiv där mammor har varit de primära 

vårdgivarna och de som har haft rollen att prata om sexualitet på olika sätt med 

barnen (Martinson, 1994). Detta är också något som står sig än idag (Goldman 

& Goldman, 1982a; Izugbara, 2007; Merghati-Khoei et al., 2013; Kelleher et al., 

2013; Vuttanont et al., 2006). Även vår studie tyder på att pappor är ett 

ickealternativ för barnen när det gäller såväl kunskap som de har fått och som de 

vill ta reda på. Det finns dock ett barn som nämner sin pappa som en sekundär 

källa och ett barn som säger att han skulle fråga nästan vem som helst, där hans 

pappa eventuellt skulle kunna vara en av dem. Detta tyder på att femmisbarnen 

inte går miste om andra perspektiv på tillblivelse som pappor skulle kunna 

erbjuda, åtminstone inte i de undersökta åldrarna.  

 

Att relationsbarnen framställer sina pappor som ickevarande som 

kunskapsbärare kan delvis förklaras av de historiska skäl som beskrivits ovan. 

Än idag syns spår av detta i Sverige både vid föräldraledighet (Duvander & 

Bygren, 2004) och i att mammor tillbringar mer tid hemma med barnen än 

pappor under deras uppväxt (SCB Barn och deras familjer, 2002). År 2003 

använde mammorna 83 procent av föräldraledighetsdagarna medan papporna 

använde 17 procent av dem (Duvander & Bygren, 2004). Ur ett historiskt 

perspektiv, där kvinnor har varit de som huvudsakligen har kommunicerat kring 

sexualkunskap, skulle det också kunna vara så att pappor i högre grad upplever 

sig osäkra kring hur de ska prata med sina barn om tillblivelse. Studier har också 

funnit att många föräldrar inte känner sig tillräckligt förberedda kring detta och 

anger att de har gett bristande sexualkunskap till sina barn (Dyson & Smith, 

2012; Weaver et al., 2002) och barn har angett att de i liten grad vänder sig till 

sina pappor med frågor kring sexualitet (Goldman & Goldman, 1982a). Det 

framgår inte i studierna, men det kan eventuellt vara så att pappor i högre grad 

är mindre förberedda inför att prata kring dessa ämnen med sina barn då de ofta 

har fått mindre kunskap hemifrån om sexualkunskap (Martin & Luke, 2010; 

Shin et al., 2011). Detta är något som, bland många andra faktorer, har visat 

påverka föräldrars kommunikationen med sina barn om sex och tillblivelse 

negativt (Byers et al. 2008). Mammorna skattade också sin förmåga att 

kommunicera kring sex med sin barn högre än papporna i denna studie. Ett 

problem i de föreliggande studierna är att pappornas röst saknas i hög grad, då 

deras svarsfrekvens var mycket låg (Byers et al., 2008; Heller & Johnson, 2013). 

Att relationsbarnen framställer sina pappor som ickevarande som 

kunskapsbärare skulle kunna spegla en faktisk frånvaro kring sexualkunskap i 

barnens liv, vilket barn i Goldman och Goldmans studie (1982a) gett uttryck för, 

något som eventuellt skulle kunna exemplifieras av den låga svarsfrekvensen 

som förekom i ovanstående studier. 
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Något annat flera barn i vår uppsats berättar om är att mammor är de självklara 

kunskapsbärarna för att de har fött barnen. Det har diskuterats ovan att pappor är 

sekundära vid förlossningen medan framförallt mammor, men även vården, är 

självklara och aktiva deltagare i den delen av tillblivelseprocessen. Att barnen 

pratar om mammor som självklara kunskapsbärare utifrån att de är självklara vid 

förlossningen tyder på att det finns skäl att mer aktivt involvera pappor, i de fall 

det är aktuellt, i berättandet om förlossningen, då det eventuellt kan leda till att 

pappor ses som möjliga kunskapsbärare för barnen. 

 

En annan tolkningsrepertoar som flera av såväl femmisbarnen som 

relationsbarnen använder sig av är att de nämner vänner som kunskapskällor, 

däremot inte som personer de skulle vända sig till för kunskapsinhämtande. 

Nguyen och Rosengrens studie (2004) visade att föräldrar i låg grad tyckte att 

barnen skulle lära sig kunskap om tillblivelse av vänner. Samtidigt menar 

Martinson (1994) att om barn inte får kunskap, letar de upp den framförallt från 

jämnåriga eller skapar sig egna föreställningar. Att barnen nämner vänner som 

kunskapskällor men inte som de barnen skulle vända sig till för att få kunskap 

kan bero på att barnen uttrycker att vänners kunskap är mer osäker än andra 

kunskapskällor. 

 

Media är en annan tolkningsrepertoar som framkommer kring både 

kunskapskällor och var barnen skulle vända sig för att få mer kunskap. Den 

förekommer hos både femmisbarnen och relationsbarnen. Barn använder ofta 

olika medier för att söka efter kunskap (Longo et al., 2002). Föräldrar använder 

sig ofta av böcker som hjälpmedel vid kommunikation kring sexualitet och 

tillblivelse (SIECUS, 2001) och barn anger själva böcker som en kunskapskälla 

(Zoldosova & Prokop, 2007). Flera av föräldrarna i vår uppsats angav också att 

de hade läst böcker för sina barn. Samtidigt anger många barn att internet är en 

möjlig källa för dem vid kunskapssökande. Många barn använder idag internet i 

sitt vardagsliv (Mitchell, et al., 2007) och informationsinhämtande via internet 

är mycket vanligt hos barn och ungdomar (Longo et al., 2002). Det är en plats 

där barnen mer självständigt kan ta till sig kunskap, samtidigt som det är en plats 

som delvis innehåller information som inte är riktad mot barn i första hand 

(Longo et al., 2002). Då flera barn i uppsatsen nämner internet som en plats där 

de skulle söka kunskap kan det vara viktigt för föräldrar och skolpersonal att ta 

hänsyn till detta, inte minst för att en del barn kan få föreställningar om 

tillblivelse och sexualitet som kan behöva lyftas och diskuteras. Dessutom har 

Mitchell et al. (2007) sett att det förekommer att barn och ungdomar får sexuella 

erbjudanden, trakasseras och ofrivilligt exponeras inför pornografi när de rör sig 

på internet. Longo et al. (2002) argumenterar för att internet ger många positiva 

möjligheter för barn, till exempel lärande, men att det även finns risker och att 

det därför är viktigt att föräldrar och andra vuxna i barnets närhet ser till att 
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internetanvändningen sker på ett säkert sätt. Det kan exempelvis ske genom att 

vuxna pratar med barn om säkert internetanvändande, visar bra åldersanpassade 

sidor om sexualitet och tillblivelse, har datorn med internet på en öppen plats i 

hemmet eller skolan, använder datorprogram med internetfilter mot pornografi 

samt lär barnet att inte lämna ut personuppgifter. Longo et al. (2002) 

argumenterar dessutom för att det är viktigt att vuxna har pratat med barnet om 

sexualitet i en tidig ålder så att de inte behöver söka kunskapen i hemlighet på 

egen hand samt så att de känner sig fria att diskutera vad de funnit på internet. 

 

Slutligen nämner flera barn skolan som en kunskapskälla och potentiell plats för 

kunskapssökande. Sexualundervisningen i skolan har varit obligatorisk under 

lång tid i Sverige (Martinson, 1994; Myndigheten för skolutveckling, 2005), 

vilket gör tolkningsrepertoaren väntad. Skolan är också en plats där barn kan 

inhämta kunskap kring tillblivelse på egen hand utan vuxnas inblandning, 

genom exempelvis böcker, samtidigt som den kunskap som finns tillgänglig ofta 

är barnanpassad utifrån ett vuxenperspektiv. Utifrån forskning kan det dock vara 

viktigt att titta närmare på vilken typ av kunskap som förmedlas, då många barn 

i tidigare studier har varit missnöjda med sexualundervisningen (Byers et al., 

2013). 

 

Den sista tolkningsrepertoaren i temat Tillägnande av kunskap, vilken många av 

barnen använder, är kunskapen tillhör vuxenvärlden. Det är en dominerande 

tolkningsrepertoar som blir tydlig både i samtal kring barns rätt till kunskap om 

tillblivelse, men också i samtal kring barns behov av kunskap kring tillblivelse. 

Kunskapen presenteras här som onödig för barn, då den är en del av 

vuxenvärlden. Detta går emot en tidigare internationell studie kring detta där 

barn som var fem till 15 år gamla ansåg att barn hade rätt till den kunskapen då 

barn är fem till elva år gamla (Goldman & Goldman, 1982a). De svenska barnen 

i studien tyckte att barn skulle få kunskap om sexualitet och tillblivelse ännu 

tidigare och bara tre procent av de svenska nioåringarna tyckte att barn skulle få 

kunskap om detta efter 17 års ålder. Anledningarna till att våra resultat skiljer 

sig från detta kan vara flera. Det kan vara så att den kunskap som presenteras för 

barnen berättas på ett sätt där det för barnen framgår att det är pinsamt eller svårt 

att prata om, något som diskuteras under nästa tema. Det skulle i så fall kunna få 

till följd att det blir obehagligt för barnen att äga och hantera, vilket gör att de 

skjuter kunskapen ifrån sig. Det kan också vara så att den kunskap som har 

presenterats för barnen är fakta som mer tillhör vuxenvärlden, det är ju mycket 

riktigt inte aktuellt för barnen att få egna barn förrän de är vuxna. Samtidigt kan 

det vara oklart för barnen varför kunskapen är intressant för dem.  

 

Historisk sett har barn uteslutits från kunskap om sexualitet och tillblivelse, ofta 

med motiveringen att det tillhör vuxenvärlden (Martinson, 1994). Idag hävdar 

många dock att barn är mer eller mindre sexuella varelser redan från födseln 
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(Lamb & Plocha, 2014; Martinson, 1994). Ur ett barnperspektiv argumenterar 

forskare idag för att barn har rätt till att ha kunskap om tillblivelse, inte minst för 

att det är funktioner deras egna kroppar har långt innan det är aktuellt för dem 

att ta ställning till huruvida de vill ha barn (Bernstein & Cowan, 1975; Goldman 

& Goldman, 1982b; Martinson, 1994; Moore & Kendall, 1971). Forskare menar 

att barn inte är tillräckligt upplysta och förberedda inför sin vuxna sexualitet 

(Goldman & Goldman, 1982b), att bristande kunskap om genitalier försvårar för 

barn att lära sig mer komplexa saker (Moore och Kendall, 1971) och att barn 

konstruerar egna föreställningar kring tillblivelse om de inte får ta del av 

kunskap, något som kan försvåra deras kunskapsinhämtning kring ämnena på 

sikt (Bernstein och Cowan, 1975; Goldman & Goldman, 1982b; Martinson, 

1994). Det kan vara så att det är detta som blir synligt i barnens prat i vår 

uppsats, att trots att många av föräldrarna har pratat med sina barn om 

tillblivelse så kan det de har sagt och hur de har sagt det förmedlat att det är 

någonting som tillhör vuxenvärlden. Inga av barnen i vår uppsats nämner att 

samlag kan ha andra syften än reproduktion och utifrån ovanstående argument 

och det faktum att ungefär en tredjedel av ungdomarna i Sverige har 

samlagsdebuterat när de går ut årskurs nio och ungefär två tredjedelar har 

samlagsdebuterat i sista året av gymnasiet (Forsberg, 2006) tycker vi att det 

finns skäl att ändå prata med barn om tillblivelse. Det finns ju också ett barn 

som uttrycker att även om kunskapen tillhör vuxenvärlden så betyder inte det att 

den inte kan var rolig och intressant för barn att inneha. 

 

Att prata om sin kunskap om tillblivelse 

I temat Att prata om sin kunskap om tillblivelse framkommer två repertoarer, 

vilka är ungefär lika vanligt förekommande bland både femmisbarnen och 

relationsbarnen, svårt att prata om och lätt att prata om. I svårt att prata om 

visar barnen många olika sätt att ge uttryck för tolkningsrepertoaren, såsom att 

mamma får prata, att säga vet inte, att fnissa och skratta, att använda skrift och 

teckningar samt att uttrycka att det är äckligt. De delar som barnen tyckte var 

svåra att prata om var kroppar och nakenhet, sex och befruktningen som sådan. 

De barn som pratar utifrån att det är lätt att prata om berättade självmant om 

olika delar av tillblivelse och uttryckte att det var roligt och intressant att prata 

om tillblivelse. 

 

I tolkningsrepertoaren svårt att prata om visade barnen att trots att många hade 

kunskap om tillblivelse var den svår att förmedla. För även om kunskapsnivån 

kring tillblivelse varierade bland barnen fann vi att hälften av barnen, oavsett om 

föräldrarna hade pratat med barnen om tillblivelse eller inte, uttryckte att ämnen 

relaterade till tillblivelse, kroppsdelar och nakenhet var svårpratade. Enligt vår 

mening visar det på att oavsett om barnen hade en ”formell” kunskap om ämnet 

eller inte så var denna kunskap svår att uttrycka för dem. Kunskapen var i 

många fall omgärdad av att den var pinsam och förbjuden eller till och med 
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äcklig att prata om, vilket speglar att sexualitet är ett tabubelagt ämne 

(Robinson, 2013). Det tyder på att det inte räcker med att berätta för barn kring 

dessa ämnen, utan att det kan vara viktigt att använda sina diskursanalytiska 

glasögon för att granska hur man själv och omgivningen pratar kring det, något 

även Robinson (2013) har betonat. På så sätt finns möjligheter att i någon grad 

hjälpa barnen att ta del av en tolkningsrepertoar där de enklare kan prata om sin 

kunskap kring dessa ämnen. Longo et al. (2002) menar även man minskar risken 

för att både förälder och barn ska tycka att det är obekvämt att prata om 

sexualitet genom att föräldern tidigt pratar med barnet om sexualkunskap och 

sedan fortsätta att prata om det genom barnets ungdomstid. 

 

I den svenska examensuppsatsen vi har inspirerats av i vårt arbete fann 

Möllerstrand och Wikström (2011) att många barn hade svårt att prata om 

tillblivelse. Vi upplevde dock att trots att barnen i vår studie hade många sätt att 

visa att kroppar och nakenhet, sex och befruktningen som sådan var svårpratat 

så kunde många barn med hjälp av följdfrågor och olika ingångar prata om dessa 

ämnen. Det finns metodologiska skillnader som kan ha underlättat för vissa av 

barnen i vår studie att prata kring tillblivelse (se Metoddiskussion) och det kan 

även ha funnits skillnader mellan grupperna som deltog i uppsatserna. 

Ytterligare en förklaring till att vissa barn efter en stund kunde prata mer fritt 

om tillblivelse kan vara att vi själva konstruerade en repertoar av att ämnena för 

oss var lätta att prata om, vilket gjorde det möjligt för dem att lättare förmedla 

sin kunskap till oss. Samtidigt visade tolkningsrepertoaren att många av barnen 

hade mer kunskap än de kunde eller ville förmedla. 

 

Det är även viktigt att betona att många barn konstruerade en repertoar av att 

detta var lätt att prata om. Flera barn introducerade ämnet själva vilket kan tyda 

på att de visar att det är självklart att även de ska äga kunskap och uttryck om 

kroppar och nakenhet, sex och befruktningen som sådan. Kunskap om 

tillblivelse behöver därför inte bara ses som vuxenkunskap, utan även en del av 

den kunskap som finns tillgänglig i barndomen. 

 

Att hålla barn ovetandes om sexualitet har av olika anledningar varit praxis 

sedan 1600-talet (Ariès, 1982; Fishman, 1982) och även om barns sexualitet 

började normaliseras under första halvan av 1900-talet, bestraffats en del barn 

för bara några decennier sedan för sina sexuella uttryck och frågor om 

tillblivelse (Martinson, 1994). En möjlighet är att de tolkningsrepertoarer som 

barnen konstruerade reflekterar detta. Samhället håller på att förändra sitt synsätt 

kring barns sexualitet och deras rätt till sexualkunskap. Det skulle då kunna vara 

så att tolkningsrepertoarerna representerar två olika synsätt, som båda 

återspeglas i de samhällsrepertoarer som finns idag. Longo et al. (2002) 

argumenterar för att barn och ungdomar ständigt möts av budskap om sexualitet 

som står i konflikt med varandra, att det dels är naturligt och att det dels är tabu. 
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Det är därför möjligt att barns sexualitet och rätt till kunskap på sikt kommer ses 

som allt mer självklart i samhället, vilket kan leda till att barn beskriver detta 

som mer lättpratat.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Att heteronormativitet är en dominerande tolkningsrepertoar kring tillblivelse 

hos barnen i vår studie är inte förvånande utifrån att den också är en 

dominerande tolkningsrepertoar i samhället (Ambjörnsson, 2006). Samtidigt har 

alla barn rätt att mötas utifrån sina unika förutsättningar och villkor och därför 

föreslår vi att vidare forskning kring tillblivelse undersöker hur den omgivning 

barn möter framställer olika sätt att bli till på. Vårt resultat antyder att pappor 

inte är tillgängliga för barnen när det kommer till kunskap om tillblivelse och vi 

rekommenderar därför att vidare forskning kring detta bedrivs. Dessutom 

behövs överlag mer forskning om familjeformen femmisfamiljer, inte minst i 

Sverige.  

 

Slutsats 
 

Vår examensuppsats har syftat till att lyfta fram barns berättelser kring 

tillblivelse. De barn som har ingått i uppsatsen är 22 stycken barn mellan tre år 

och tio månader och nio år och nio månader, vilka antingen tillhör 

femmisfamiljer eller relationsfamiljer. 

 

Med hjälp av kritisk diskursiv psykologi och dess analysverktyg har vi i 

analysen funnit tolkningsrepertoarer som barnen konstruerade genom sitt prat. I 

dessa framkom framförallt att många av barnen utgick från en heteronormativ 

tvåsamhet när de pratade om befruktning, även om flera av femmisbarnen utgick 

från en repertoar av assisterad befruktning, vilket var en repertoar som inte 

förekom bland relationsbarnen. Den heteronormativa tvåsamheten framställdes 

som det självklara, vilket får till följd att andra tillblivelsesätt betraktas som 

mindre eftersträvansvärda. I kontakt med barn blir det därför viktigt att förhålla 

sig till detta och sträva mot att inte utgå från en heteronormativ tvåsamhet utan 

inkludera fler likvärdiga tillblivelsesätt. 

 

Mammor lyfts fram kring flera aspekter av tillblivelse av barnen, medan pappor 

framförallt lyfts fram under temat befruktning i tolkningsrepertoaren den 

heteronormativa tvåsamheten. Mammor beskrivs som aktiva i hela 

tillblivelseprocessen och lyfts fram som primära kunskapsbärare. Det fanns 

ingen skillnad mellan femmisbarnens och relationsbarnens beskrivningar av 

mammor och pappors roll, utan pappor saknas genomgående i barnens 

berättelser eller framställs som sekundära, exempelvis gentemot mammor och 
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vården. Detta tyder på att femmisbarn, i de undersökta åldrarna, har samma 

tillgång till kunskap om tillblivelse som relationsbarn har i dagsläget. 

 

Slutligen konstaterar vi att sexualitet till viss del fortfarande är tabubelagt i 

samhället, då flera av både femmisbarnen och relationsbarnen på olika sätt 

uttryckte att det finns aspekter av tillblivelse som var svåra att prata om. Denna 

repertoar, som också återfinns i samhället, håller troligtvis på att förändras då 

ungefär lika många barn gav uttryck för att tillblivelse var lätt att prata om. 
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Appendix B 
 

Informationsbrev föräldrar 

  

       

 

 

Den här informationen riktas till dig som har barn födda 2002-2010 och 

visat intresse för ditt och ditt barns deltagande i en studie om barn till 

frivilligt ensamstående mammor som fått barn via assisterad befruktning. 

 

Bakgrund 

Syftet med den aktuella studien är att belysa barnens perspektiv i familjer med 

frivilligt ensamstående mammor som fått barn via assisterad befruktning och 

intresset riktas mot barnens egna berättelser om sina familjer. Hur definierar 

barnen en familj? Hur beskriver barnen sin egen familj? Vad har barnen för 

uppfattning av hur deras familj blev till? Barnen kommer att få berätta om detta 

under öppna och lekfulla intervjuformer i barnets hem. I studien kommer även 

kortare strukturerade intervjuer göras med föräldern. Syftet med 

föräldraintervjun är att få förälderns bild av hur familjen blev till.   

 

Studien syftar till att normalisera och synliggöra villkoren för de uppväxande 

barnen med frivilligt ensamstående föräldrar som fått barn via assisterad 

befruktning. En breddad förståelse för barn med frivilligt ensamstående 

föräldrar som fått barn via assisterad befruktning lägger grunden till ett utvecklat 

bemötande och omhändertagande av de aktuella barnen. I mötet med BVC, 

förskola, skola, samt andra institutioner för barn bör dessa, liksom alla barn, 

mötas utifrån sina unika förutsättningar och villkor. Den aktuella studien kan 

bidra till detta. I en tidigare studie har barn med två mammor intervjuats på 

samma vis. Vi planerar även att intervjua barn med en mamma och en pappa, för 

att kunna jämföra olika barns upplevelser av familjer. 

 

Förfrågan om deltagande 

Förfrågan gäller om du och ditt/dina barn vill delta i studien om barn med 

frivilligt ensamstående föräldrar som fått barn via assisterad befruktning. Barnet 

intervjuas endast under förutsättning att hon eller han själv samtyckt till 

deltagande, efter att ha fått noggrann information.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer att komma hem till dig för att träffa ditt barn. Barnet kommer att få 

måla sin egen och en annan familj med pennor och kritor som vi har med oss. Vi 
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kommer sedan att prata om vad barnet målat, vilka bilden föreställer, vad en 

familj är och hur barn blir till. Syftet är inte att lyfta fram barnets ickenormativa 

familjekonstellation. Därför är frågorna utformade så att de rör vardagslivet i 

den egna familjen. Frågorna är öppna och ger utrymme för barnets egna 

berättelser. Stigmatiserande frågor och frågor med syfte att få barnet att 

reflektera kring sin egen familj som en minoritetskonstellation kommer inte 

ställas. På detta sätt minskas risken att stigmatisera och väcka tankar hos barnet 

om att det skulle vara problematiskt att ingå i en ovanlig familjekonstellation.  

 

Tiden för intervjun kommer att styras av barnet, beroende på vilken omfattning 

han eller hon vill berätta och leka. Intervjun kommer att ske hemma hos er då 

barns kommunikation är starkt relaterad till ett välkänt sammanhang och känsla 

av trygghet. Därför är en vardaglig och välbekant plats som hemmet en självklar 

plats att tala med barnet om familjen, förälder och syskon. Genom att 

intervjuerna kommer äga rum hemma hos er får han eller hon på så sätt komma 

till sin rätt, får känna sig tryggt och uppleva en större kontroll över situationen. 

 

Barnet väljer själv om hon eller han vill att föräldern ska vara med eller inte 

under intervjun. För att barnet ska kunna få möjlighet att kommunicera på sina 

personliga och individuellt präglade sätt, till exempel genom lek, kommer 

intervjun att filmas. Filmningen förutsätter att både du som förälder och ditt barn 

ger tillåtelse till detta. För att ge barnet kontroll över situationen kommer han 

eller hon inledningsvis introduceras till kameran och få vara delaktig i 

hanteringen av kameran. På så sätt involveras barnet i filmningen och ges 

möjlighet att styra över om kameran ska vara på eller inte. Barnet kommer under 

intervjuns gång påminnas om att deltagandet är frivilligt genom att konkreta 

alternativ presenteras, så som "vill du fortsätta prata eller gå ut till mamma/leka 

själv?". 

 

Utöver barnintervjuerna kommer korta intervjuer att genomföras rörande hur 

barnet blev till med barnets förälder. Detta görs för att komplettera barnets bild 

av hur familjen ser ut.  

 

Information om resultat 

Resultat från projektet kommer att presenteras i två examensuppsatser och 

eventuellt i vetenskapliga artiklar, där familjer som deltagit är helt 

avidentifierade. 

 

Forskningsansvariga 

Med denna information följer kontaktuppgifter till de forskningsansvariga. Om 

du har frågor om studien är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av 

oss.  
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Linn Bergcrona, Therese Björck, Amanda Hägg och Maja Krantz, som ska 

utföra intervjuerna, är psykologstuderanden med så väl praktisk som teoretisk 

kunskap om barn och samtal med barn. De har en grundläggande utbildning i 

psykoterapi (tidigare steg 1), vilket innebär en erfarenhet av att samtala och 

arbeta med individer i olika åldrar. Därtill har flera av oss erfarenhet av 

forskning om barn genom att ha deltagit i datainsamling i form av testning av 

barn i skolåldern samt intervjuer med barn och ungdomar. Under höstterminen 

2013 har alla sina praktikplaceringar inom verksamheter riktade mot barn och 

ungdomar i Linköping respektive Norrköping.   

Eva Hammar Chiriac som är handledare, är biträdande professor i psykologi, har 

ingående kunskap och erfarenhet av kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom 

olika former av intervjuer, fokusgrupper, enkäter och framförallt observationer.  

Anna Malmquist, som är biträdande handledare och doktorand, har erfarenheter 

av samtal och möten med många olika familjekonstellationer. Som leg. psykolog 

har hon även arbetat med barn och familjer i samtal och utredning.  

 

Forskningen är knuten till Linköpings universitet, och vi som genomför 

projektet har stor erfarenhet av forskning och utvärdering. Vi svarar gärna på 

frågor och undringar, kontakta gärna någon av oss. 

 

Eva Hammar Chiriac (ansvarig) telefon: 013-28 57 35 

IBL   e-post: eva.hammar.chiriac@liu.se 

Linköpings universitet   

581 83 Linköping 

 

Linn Bergcrona  telefon: 0702-xxxxxx 

   e-post: linbe399@student.liu.se 

 

Therese Björck  telefon: 0739-xxxxxx 

   e-post: thebj936@student.liu.se 

 

Amanda Hägg  telefon: 0703-xxxxxx 

                                                    e-post: amafo147@student.liu.se 

 

Maja Krantz   telefon: 0704-xxxxxx 

   e-post: majkr175@student.liu.se 

               

Anna Malmquist (doktorand) telefon: 013-282127 

   e-post: anna.malmquist@liu.se 
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Den här informationen riktas till dig som har barn födda 2002-2010 och 

visat intresse för ditt och ditt barns deltagande i en studie om barns bilder 

av familjer. 

 

Bakgrund 

Syftet med den aktuella studien är att belysa hur barn i olika familjeformer ser 

på vad en familj är och hur barn blir till. Hur definierar barnen en familj? Hur 

beskriver barnen sin egen familj? Vad har barnen för uppfattning av hur deras 

familj blev till? Barnen kommer att få berätta om detta under öppna och lekfulla 

intervjuformer i barnets hem. I studien kommer även kortare strukturerade 

intervjuer göras med föräldern/föräldrarna. Syftet med föräldraintervjun är att få 

föräldrarnas bild av hur familjen ser ut.   

 

Moderna familjer ser ut på många olika vis, och barn växer idag upp i många 

olika familjeformer. Den aktuella studien riktar ett särskilt intresse mot familjer 

med frivilligt ensamstående mammor som fått barn med assisterad befruktning. I 

en tidigare studie har barn med lesbiska mödrar intervjuats. Utöver att träffa 

barn till dessa mammor söker vi nu också familjer där barn växer upp med en 

mamma och en pappa, detta för att kunna jämföra olika barns berättelser. En 

breddad förståelse för barn med olika familjeformer lägger grunden till ett 

utvecklat bemötande och omhändertagande av de aktuella barnen. I mötet med 

BVC, förskolan, skola, samt andra institutioner för barn bör alla barn, mötas 

utifrån sina unika förutsättningar och villkor. De aktuella studierna kan bidra till 

detta. 

 

Förfrågan om deltagande 

Förfrågan gäller om ni och ert/era barn vill delta i den aktuella studien som en 

familj med en mamma och en pappa. Barnet intervjuas endast under 

förutsättning att hon eller han själv samtyckt till deltagande, efter att ha fått 

noggrann information.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer komma hem till er för att träffa ert barn. Barnet kommer att få måla 

sin egen och en annan familj med pennor och kritor som vi har med oss. Vi 

kommer sedan att prata om vad barnet målat, vilka bilden föreställer, vad en 

familj är och hur barn blir till. Frågorna utformade så att de rör vardagslivet i 

den egna familjen. Frågorna är öppna och ger utrymme för barnets egna 
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berättelser. Stigmatiserande frågor om ovanliga familjekonstellationer kommer 

inte ställas. 

 

Tiden för intervjun kommer att styras av barnet, beroende på i vilken omfattning 

han eller hon vill berätta och leka. Intervjun kommer att ske hemma hos er då 

barns kommunikation är starkt relaterad till ett välkänt sammanhang och känsla 

av trygghet. Därför är en vardaglig och välbekant plats som hemmet en självklar 

plats att tala med barnet om familjen, föräldrar och syskon. Genom att intervjun 

kommer äga rum hemma hos er får han eller hon komma till sin rätt, får känna 

sig trygg och uppleva en större kontroll över situationen. 

 

Barnet väljer själv om hon/han vill att föräldern/föräldrarna ska vara med eller 

inte under intervjun. För att barnet ska kunna få möjlighet att kommunicera på 

sina personliga och individuellt präglade sätt, till exempel genom lek, kommer 

intervjuerna att filmas. Filmningen förutsätter att både ni föräldrar och ert barn 

ger tillåtelse till detta. För att ge barnet kontroll över situationen kommer han 

eller hon inledningsvis introduceras till kameran och få vara delaktig i 

hanteringen av kameran. På så sätt involveras barnet i filmningen och ges 

möjlighet att styra över om kameran ska vara på eller inte. Barnet kommer under 

intervjuns gång påminnas om att deltagandet är frivilligt genom att konkreta 

alternativ presenteras, så som "vill du fortsätta prata eller gå ut till 

mamma/pappa/leka själv?". 

 

Utöver barnintervjuerna kommer en kort intervju att genomföras rörande hur 

barnet blev till med en eller båda föräldrarna. Detta görs för att komplettera 

barnets bild av hur familjen ser ut.  

 

Information om resultat 

Resultat från projektet kommer att presenteras i två examensuppsatser och 

eventuellt i vetenskapliga artiklar, där familjer som deltagit är helt 

avidentifierade. 

 

Forskningsansvariga 

Med denna information följer kontaktuppgifter till de forskningsansvariga. Om 

ni har frågor om studien är ni alltid välkomna att ta kontakt med någon av oss.  

Linn Bergcrona, Therese Björck, Amanda Hägg och Maja Krantz, som ska 

utföra intervjuerna, är psykologstuderanden med så väl praktisk som teoretisk 

kunskap om barn och samtal med barn. De har en grundläggande utbildning i 

psykoterapi (tidigare steg 1), vilket innebär en erfarenhet av att samtala och 

arbeta med individer i olika åldrar. Därtill har flera av oss erfarenhet av 

forskning om barn genom att ha deltagit i datainsamling i form av testning av 

barn i skolåldern samt intervjuer med barn och ungdomar. Under höstterminen 
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2013 har alla sina praktikplaceringar inom verksamheter riktade mot barn och 

ungdomar i Linköping respektive Norrköping.   

Eva Hammar Chiriac som är handledare, är biträdande professor i psykologi, har 

ingående kunskap och erfarenhet av kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom 

olika former av intervjuer, fokusgrupper, enkäter och framförallt observationer.  

Anna Malmquist, som är biträdande handledare och doktorand, har erfarenheter 

av samtal och möten med många olika familjekonstellationer. Som leg. psykolog 

har hon även arbetat med barn och familjer i samtal och utredning.  

 

Forskningen är knuten till Linköpings universitet, och vi som genomför 

projektet har stor erfarenhet av forskning och utvärdering. Vi svarar gärna på 

frågor och undringar, kontakta gärna någon av oss. 

 

Eva Hammar Chiriac (ansvarig) telefon: 013-28 57 35 

IBL   e-post: eva.hammar.chiriac@liu.se 

Linköpings universitet   

581 83 Linköping 

 

Linn Bergcrona  telefon: 0702-xxxxxx 

   e-post: linbe399@student.liu.se 

 

Therese Björck  telefon: 0739-xxxxxx 

   e-post: thebj936@student.liu.se 

 

Amanda Hägg  telefon: 0703-xxxxxx 

                                                     e-post: amafo147@student.liu.se 

 

Maja Krantz   telefon: 0704-xxxxxx 

   e-post: majkr175@student.liu.se 

 

Anna Malmquist (doktorand) telefon: 013-282127 

   e-post: anna.malmquist@liu.se 
 



 112 

Appendix C 

 
Informationsbrev barn 

 
 

Hej! 

 

Vi är fyra tjejer som heter Linn, Therese, Amanda och Maja och vi är nyfikna på 

barns berättelser om sina och andra familjer. Vi undrar om en av oss får komma 

hem till dig en liten stund och leka, rita och prata om din familj?  

 

För att vi ska komma ihåg det du berättar för oss kommer vi att ha med en 

filmkamera, som vi filmar oss med. Du kommer också att få lära dig att slå på 

och stänga av kameran för att när som helst kunna stänga av filmkameran själv 

eller be oss att göra det. Du pratar bara med oss så länge du har lust, sen kan du 

gå iväg och göra något annat om du inte vill prata mer. Om du vill kan din 

förälder vara med när vi pratar och ritar.  

 

Vi kommer att åka hem till många olika barn som får berätta om sina familjer. 

När vi har pratat med många barn kommer vi att skriva två uppsatser, det är som 

små böcker, om olika barns berättelser. Det kommer inte att stå namn på något 

av barnen i uppsatserna. Därför kan man inte veta vilka de andra barnen är, som 

är med och berättar. Det är bara vi som skriver uppsatserna som får titta på 

filmen.  

 

Om du undrar något får du gärna be din förälder att ringa oss så berättar vi mer.  

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Linn, Therese, Amanda och Maja 
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Appendix D 

 
Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av skriftlig forskningsinformation och har haft möjlighet att 

ställa kompletterande frågor. Jag samtycker att jag och mitt barn deltar som 

intervjuperson i forskningsstudien. Jag är medveten om att deltagandet är 

frivilligt och att jag och mitt barn när som helst kan avbryta vårt deltagande.  

 

  

 

Plats och datum:_______________________________ 

Underskrift:___________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________ 

 

 

Plats och datum:________________________________ 

Underskrift: ___________________________________ 

Namnförtydligande:_____________________________ 
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Appendix E 

 
Intervjuguide 
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Bonnie 
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Strukturerad föräldraintervju 

 

För femmisfamiljer: 

Vad är ditt barns födelsedatum? 

Vilka ingår i familjen? 

Vilka bor tillsammans? 

Har ni några husdjur? 

Hur ser ert närmsta nätverk ut? 

Hur blev ditt barn till? 

Är donatorn känd/okänd för dig? För barnet? 

Vilken kontakt har du med donatorn?  

Vilken kontakt har barnet med donatorn? 

Har du pratat med ditt barn om hur hon/han blev till? I så fall när? Använde du 

något material som böcker, film eller något annat? 

Har ni pratat om andra sätt barn kan bli till på? 

Vad har du (och din partner) för yrke? Hade du samma yrke när X föddes? 

 

För relationsfamiljer: 

Vad är ditt barns födelsedatum? 

Vilka ingår i familjen? 

Vilka bor tillsammans? 

Har ni några husdjur? 

Hur ser ert närmsta nätverk ut? 

Blev ni gravida på egen hand? 

Har ni pratat med ert barn om hur hon/han blev till? I så fall, vid vilken ålder? 

Använde du något material som böcker, film eller något annat? 

Har ni pratat om andra sätt barn kan bli till på? 

Vad har du och din partner för yrke? Hade ni samma yrke när X föddes? 


