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1 Inledning

Familjebegreppet är i förändring. Den traditionella kärnfamiljen bestående av mamma, pappa 

och två barn är möjligen den vanligaste familjekonstruktionen i Sverige, men långt ifrån den 

enda. Skilsmässor och separationer,1 ensamstående föräldraskap,2 stigande genomsnittsålder 

för barnafödande, en ökad acceptans vad gäller familjebildning inom samkönade relationer, 

otaliga styvfamiljskonstruktioner och ökade möjligheter till assisterad befruktning bidrar till 

ett varierande landskap av familjer. Globaliseringen har medverkat till att familjer ofta lever 

utspridda geografiskt sett, men ändå verkar som en enhet med de minskade avstånd som 

dagens kommunikation möjliggör. Flera forskare liknar den nya tidens familj vid ett nätverk 

(Bäck-Wiklund, 2003:37), där de ingående medlemmarna skapar sina egna livsprojekt, med 

individualistiska förtecken. Barnen fungerar i nätverket som knytpunkter mellan gamla och 

nya föräldrar, gamla och nya relationer.  

Men även om man kan ana en uppluckring av traditionella familjeideal, så betyder det inte att 

kärnfamiljsnormen har upphört att existera. Familjebildningen (i bemärkelsen att skaffa barn) 

vilar i Sverige på en solid föreställning om barnets rätt till sitt biologiska ursprung3 och den 

heterosexuella tvåsamheten som förutsättning för ett gott föräldraskap. Att vara ensamstående 

förälder innebär numera inte en automatisk stigmatisering, men trots de senaste decenniernas 

politiska reformer som har syftat till att kvinnor ska kunna vara ekonomiskt oberoende, så 

gäller inte oberoendet när det kommer till rätten till föräldraskap. I fråga om assisterad 

befruktning krävs exempelvis att en kvinna lever i en parrelation för att ha rätt till hjälp inom 

landets gränser. Det finns också en rad negativa föreställningar om den ensamma mamman 

som i hög grad fortfarande gör sig gällande i västvärlden: att vara ensam mamma är ömkligt, 

innebär ekonomiska svårigheter, otillräcklighet och övergivenhet (Bak, 2003:140). 

                                                
1 Minst var fjärde svenskfödd sjuttonåring 2001 varit med om minst en separation. Sett i ett längre perspektiv 
kan man se en ganska markant ökning, för runt tjugo år sedan hade bara 15 procent av sjuttonåringarna 
genomlevt en föräldraseparation. http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030102_06.pdf, 
hämtat 2006-05-05
2 Enligt Barnombudsmannens statistik över barns levnadsförhållanden i Sverige, Upp till 18, lever knappt vart 
femte barn med en ensamstående förälder, i de flesta fallen mamman. 
http://www.bo.se//Files/publikationer,%20pdf/Upp%20till%2018%202004.pdf, hämtat 2006-05-05
3 Enligt FN-konventionen om barnets rättigheter (vilken Sverige ratificerade 1990) har alla barn ”... så långt det 
är möjligt, rätt att få vetskap om sina [biologiska] föräldrar och bli omvårdat av dem” (se artikel 7). 
http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/externt_bk_sv/ud_manskilgarattigheter2006.pdf, hämtat 20060418
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I alla tider har det funnits kvinnor som har trotsat konventioner och normer genom att välja 

det ensamstående föräldraskapet, oavsett om de har haft lagens välsignelse. Och så än idag. 

Allt fler svenska singelkvinnor åker utanför Sveriges gränser för att låta sig insemineras. Ett 

val som kan verka kontroversiellt. Att kvinnor medvetet väljer barn före man/pappa, är helt i 

linje med nätverksindividens fria val, samtidigt går det emot föreställningen om tvåsamhetens 

och biologins vikt. Med anledning av de frågor dessa kvinnors föräldraskap väcker gällande 

frihet och gränser, har jag velat låta dem komma till tals för att få en närmare förståelse för 

vad deras val betyder i ett större samhälleligt sammanhang. Deras röster kan också låta höras 

som en motvikt till den schablonartade föreställningen om ensamstående mammor som offer. 

Ensam kan vara såväl självvald som stark. Men innebär nödvändigtvis inte ett liv utanför 

familjenormerna. 

1.1 Juridisk kontext

För att begripliggöra den värld av lagar som man som ensamstående kvinna med barnlängtan 

stöter på, har jag valt att presentera några fakta kring lagstiftningen i Sverige gällande 

reproduktion (assisterad befruktning och adoption). Lagarna som gäller barn ska utgå ifrån 

”barnet bästa” (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:35), ett begrepp som är föränderligt och inte 

helt lätt att precisera. 

I Sverige har man som ensamstående rätt att utomlandsadoptera. I vilken utsträckning det 

sker beror delvis på vilka krav adoptionslandet ställer. Det är främst äldre barn som finns 

tillgängliga och vissa länder tillåter inte ensamstående adoptanter. I Kinas fall, införde man 

2001 en kvot: fem procent av adoptivbarnen får gå till ensamstående, förutsatt att adoptanten 

har intygat att hon eller han inte är homosexuell (SOU 2003:49, 100). Makar och registrerade 

partners får inte adoptera annat än gemensamt.4 Samboende par får inte adoptera. 

1985 reglerades genom lag möjligheterna till givarinsemination i Sverige, trots att själva 

metoden har en historia som man tror sträcker sig minst till 1920-talet (Barnlöshet och 

barnets bästa, 1996:14). I dag lyder lagen: ”Insemination får utföras endast om kvinnan är 

gift eller sambo. För inseminationen krävs skriftligt samtycke av maken eller sambon. Av 

lagen [...] om registrerat partnerskap följer att vad som i denna lag sägs om make gäller också 

registrerad partner”.5 I Sverige har alla barn som avlats genom insemination rätt till 

                                                
4 Utom i vissa undantagsfall, se Föräldrabalken (1949:381), 4 kap. 3§,  
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm, hämtat 2006-05-28
5 Lag (1984:1140), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19841140.HTM, hämtat 2006-05-25
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information om donatorn. Äggdonationer, är endast tillgängligt för gifta eller heterosexuella 

samboende kvinnor, man kan inte få både ägg och sperma från givare.6

Faderskapet utreds i alla fall där modern är ogift vid tillfället för barnets födelse. 

Faderskapsutredningen utförs av socialnämnden och är således en procedur som samtliga 

informanter i framställningen har genomgått. Gifta par kan ansöka om faderskapsutredning 

om oklarheter föreligger, i övrigt förutsätts maken automatiskt vara biologisk far till barnet. 

Målsättningen med fastställandet av faderskap är att varje fött barn har rätt till en mor och en 

far. En princip som grundar sig på antaganden om att det är viktigt för barnet att känna till sitt 

ursprung av psykologiska och medicinska skäl (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:125). 

Äktenskapet har, som framgår av ovan, enligt lagen en särställning när det gäller 

föräldraskap. I alla fall är också tvåsamheten överordnad ensamheten, heterosexuell läggning 

överordnad homosexuell. Lagarna om konstgjord befruktning visar vikten av biologiskt 

ursprung. 

2 Teori och tidigare forskning 

Litteraturen presenterar de analytiska begrepp som är relevanta för undersökningen, 

individualisering och normalitet, samtidigt som den utgör en forskningslägesöversikt. Därför 

har jag valt att presentera teori och tidigare forskning under samma avsnitt. Det övergripande 

temat som litteraturen behandlar är familjen, ett begrepp som i den samtida 

familjeforskningen inte är något statiskt utan en föränderlig enhet. För läsbarhetens skull 

presenteras individualisering och normalitet i rubrikform. De får här representera två olika 

spår inom den nutida familjeforskningen som påverkar och ibland tangerar varandra. De 

forskare som ser en ökad individualisering står för en optimistisk tolkning av familjens 

förändring; en rörelse mot en ökad personlig frihet i de enskilda livsvalen. Den forskning som 

har placerats under normalitet, kan sägas stå för en mer pessimistisk hållning; gamla normer 

ersätts av nya, och därmed försvinner inte tanken om normala kontra onormala sätt att 

konstruera en familj, det är bara gränserna som förskjuts. Mina informanter, som medvetet 

har valt att skaffa barn utanför föreställningar om tvåsamhetens vikt, kan sägas befinna sig i 

en brytningspunkt mellan de båda begreppen. De har förvisso gjort ett självständigt val vilket 

individualiseringen har möjliggjort, men befinner sig för den skull inte i ett normlöst, 

gränsöverskridande vakuum. 

                                                
6 För precisering se lag (1988:711) i Barnets bästa (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:223)



5

2.1 Individualisering

Det moderna livet ger upphov till en ökad individualisering med större valmöjligheter att 

skriva sin egen biografi. Att det förhåller sig på det sättet är, åtminstone inom 

familjesociologin, mer eller mindre vedertaget. Sociologen Elisabeth Beck-Gernsheim 

beskriver individualisering som en historisk process som bryter upp livets traditionella rytm, 

vilket ger upphov till att individen själv får pussla ihop sin historia med hjälp av det 

självständiga, fria valet (Beck-Gernsheim, 1998:56, även Roman 2004:126). Beck-

Gernsheim menar att detta också inverkar på våra föreställningar om vad emotionella band 

består av och till vem de är knutna. Individualiseringen för med sig att människor i viss mån 

väljer sin familj, vilket inte nödvändigtvis innebär att man är genetiskt knuten till den. En 

anledning till att individualiseringen har gjorts möjlig är enligt forskarna välfärdsstaten och 

dess reformer.

Under 1970-talet genomfördes ett flertal reformer som kom att omförhandla det svenska 

samhällets syn på föräldraskap. Upphävandet av sambeskattningen, införandet av 

föräldrapenning samt utbyggandet av barnomsorgen, bidrog alla till att forma den ”parent-

worker”- modell som sociologerna Barbara Hobson och Mieko Takahashi menar ersatte den 

tidigare enförsörjarmodellen7 (Hobson & Takahashi, 1997:122). Dessa reformer hade till 

syfte att underlätta kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden, men gav också pappor 

möjligheten att vårda sina små barn, ett led i jämställdhetsarbetet. Det handlade om en dubbel 

emancipation som gick ut på att ”skaffa mamma jobb och göra pappa med barn” (Klinth, 

2002:347). 

Reformerna möjliggjorde ekonomiskt, i högre grad än tidigare, det ensamstående 

föräldraskapet. Ett föräldraskap som i alla tider har dominerats av kvinnor. Den förda 

politiken sökte upprätta den ensamma modern gentemot den gifta. Självförsörjningen 

utgjorde en väg ut ur såväl fattigdom som stigmatisering (Hobson & Takahashi 1997:122). 

Välfärdsstatens skyldigheter i detta avseende är än idag att säkra barnomsorg så att modern 

kan arbeta, samt att garantera faderns försörjningsansvar (Bak, 2003:129). Med detta inte sagt 

att det har varit, eller är, oproblematiskt att gå in i rollen som ensamstående mamma, vare sig 

ekonomiskt eller socialt. Hobson och Takahashi menar också att det är en svår balansgång att 

förhålla sig politiskt till ensamma mödrar, för en negativ effekt som ”parent-worker”-

                                                
7 Kärnfamiljsmodell med mannen som försörjare och kvinnan som vårdare av barnen.
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modellen har haft är att den osynliggör de strukturella omständigheter som kan påverka 

ensamstående mammor i egenskap av kvinnor.8

Socionomen Maren Bak ser en förändring i hur ensamstående mödrar väljer att definiera sitt 

föräldraskap i valfrihetens namn och med välfärdsstatens hjälp. Även om Baks undersökning 

handlar om kvinnor som har blivit ensamstående föräldrar och inte själva medvetet valt det, 

så bär hennes resonemang relevans även för mina informanters situation. Bak urskiljer två 

skilda vardagslivsstrategier9 i kvinnornas berättelser. Den traditionella familjestrategin

representerades av kvinnor som såg framför sig en ny kärnfamiljskonstruktion. För dessa 

kvinnor var inte det ensamstående föräldraskapet önskvärt, och deras vardag gick ut på att 

kompensera den saknade mannen. Den självbärande strategin kännetecknades istället av ”en 

strävan efter att gripa de nya möjligheter som uppstår ... att själv forma nya mönster utifrån

uppfattningen att ensam mor-familjen inrymmer sin egen kraft och har sina egna 

utvecklingsmöjligheter, och att mor och barn kan utforska det nya som en fullgod familj” 

(Bak, 2003:125). De kvinnor som representerade denna strategi dekonstruerade kärnfamiljen 

och framhävde att styrkan i den egna familjen låg i autonomin. Tiden med barnen blev mer 

kvalitativ när det inte fanns en andra part att kompromissa med, de såg möjligheterna med de 

egna besluten. Bak menar att kvinnorna i undersökningen förvisso inte kunde inlemmas helt i 

den ena eller andra kategorin, men hennes resultat tydde ändå på att majoriteten av kvinnorna 

sökte den självbärande strategin. Att inte betrakta den egna familjen som en ersättning för 

kärnfamiljen på detta sätt är ett synsätt som också går igen bland mina informanter. 

2.2 Normalitet

Den forskning som poängterar normalitetens verkan i samhället har en mer försiktig tolkning 

av den ökade frihet som individualismen kan sägas innebära. Här har queerforskningen 

uppmärksammat att allt inte är vad det synes vara. Med utgångspunkt i att kvinnor och män 

konstrueras, inte som människor av olika kön, utan med en grundläggande förutsättning om 

ett heterosexuellt begär (heteronormativitet), har den synliggjort hur starkt förankrade våra 

föreställningar om kön, sexualitet och familjebildning är. Den som inte passar in i det 

                                                
8 Om man på ett könsneutralt sätt förutsätter att alla arbetsföra vuxna individer ska verka som heltidsarbetande 
på arbetsmarknaden och därmed klara av att försörja sina familjer, suddas också de strukturella skillnaderna 
mellan kvinnor och män ut (skillnader som har att göra med könsbaserade löneskillnader och olika möjligheter 
till heltidsanställning, delvis med anledning av att just kvinnor antas vara hemma med barn i högre utsträckning 
än män) Hobson & Takahashi, 1997:134. 
9 ”Vardagslivsstrategier är den helhet av tankar, överväganden och målinriktad praktik som skapar och 
omskapar vardagen, och där vi kan söka efter de möjliga nya strategier som människor utformar för att möta nya 
utmaningar”, Bak, 2003:124.
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heterosexuella antagandet hamnar utanför normen och stämplas som avvikande från det 

naturliggjorda begäret. Men queerteoretikerna vill ha sagt att alla lever inom normer, om än 

med olika förutsättningar, och med varierande grad av medvetenhet om dem. Normer är 

ofrånkomliga även i de mest okonventionella sammanhang, men deras gränser kan vidgas. 

Historikern Jens Rydström skriver i artikeln ”Tvåsamhetens brunn” om partnerregistreringen 

som normaliseringsmekanism. Han menar att den ”nordiska välfärdsstaten med sitt 

individbaserade stöd, sin tradition av social utjämning och sin rationella syn på sex har visat 

sig vara en utmärkt politisk jordmån för att integrera homosexualiteten i samhällsbyggnaden” 

(Rydström, 2005:329). Ryström anser att om det homosexuella livet kan normaliseras genom 

institutioner som äktenskapet (eller som det ser ut nu, partnerskapet) så görs det också 

ofarligt och ”anständigt”. Samtidigt kan det också finnas utmanande effekter med 

partnerskapet, då det utgör ett alternativt sätt att knyta ”civilrättsliga och känslomässiga 

band” (Rydström, 2005:331). Paradoxen i detta är att som en konsekvens av 

kärnfamiljsnormen kan samkönade par inlemmas i heteronormativiteten, och skaffa familjer 

som i allt annat än föräldrarnas könstillhörighet påminner om kärnfamiljen. På ett liknande 

sätt har det ensamstående föräldraskapet inordnats i en normalitet med hjälp av 

välfärdsstatens ”parent-worker”-modell, men faderskapet anses fortfarande viktigt, vilket ger 

mina informanter andra förutsättningar. De är redan normbrytare, men kanske inte fullt ut. 

Genom ett normaliseringsperspektiv som har sin grund i heteronormativitet och 

tvåsamhetsnormen kan man också läsa jämställdhetsbegreppet. En önskvärd jämställdhet i 

kärnfamiljen anspelar ofta på att män och kvinnor behövs med anledning av deras antagna 

skilda kvaliteter som föräldrar. Socialantropologen Ulrika Dahl beskriver, i artikeln ”Scener 

ur ett äktenskap”, jämställdhet som den ”senmoderna sagan om det ursprungliga paret –

mannen och kvinnan. En berättelse om hur män och kvinnor lever och arbetar tillsammans 

och bildar kärnfamiljer” (Dahl, 2005:49). Det vedertagna heterosexuella begäret, som 

tillförlitar sig på att kvinnor och män utgör ett slags motpoler som dras till varandra, står inte 

och faller med engagerade heteropappor, istället kan det vara riktigt eftersträvansvärt och 

modernt för en ”riktig” man att knyta en tidig nära kontakt med sina barn. För papporna har 

gränsen för det normala på så sätt förskjutits, de ska vilja ta del av sina barns liv då de inte 

längre officiellt bär försörjningsbördan själva.  
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Med den könskomplementära utgångspunkten att barn behöver både kvinnliga och manliga 

förebilder kan man förstå varför pappan har en alldeles särskild roll i det svenska 

medvetandet. Sociologen Roísín Ryan-Flood har tittat närmare på hur lesbiska mammor i 

Sverige och på Irland resonerar runt föräldraskap och hur de ser på faderskapets betydelse. 

Bland de kvinnor som Ryan-Flood intervjuade i sin undersökning visade det sig att de 

svenska kvinnorna ”i betydligt högre utsträckning [än de irländska] var benägna att välja en 

spermadonator som ville vara delaktiga i barnens liv” (Ryan-Flood, 2005:371). Både de 

irländska och de svenska kvinnorna föredrog att ha en känd donator framför en okänd men de 

svenska kvinnorna tillskrev faderns deltagande större betydelse för barnets väl. De irländska 

informanterna, som oftare hade okända donatorer till sina barn, var mer bekväma i att de 

själva räckte till för att tillgodose barnets behov. Ryan-Flood menar dock att man inte kan 

avskriva de svenska kvinnornas önskan om en deltagande fader som enbart en anpassning till 

den heterosexuella kärnfamiljsnormen. Kvinnorna poängterade exempelvis att de föredrog 

den otraditionella maskulinitet som de homosexuella fäderna representerade. Att de också 

välkomnade pappan som en tredje förälder, kan tolkas som en omförhandling av 

kärnfamiljsidealet.  Med detta visar Ryan-Floods resultat tydligt hur individualisering och 

normalitet som mekanismer inte kan separeras från varandra.

Den vikt de svenska kvinnornas lade vid fadersrollen menar Ryan-Flood ”måste betraktas i 

ljuset av en tradition av jämställdhet som ett för kvinnor och män gemensamt projekt där en 

deltagande fadersroll främjas” (Ryan-Flood, 2005:384). Även om mina informanter är 

normavvikande på andra sätt än Ryan-Floods, i den meningen att de medvetet har valt bort 

pappan, så utesluter ju inte det att de har en könskomplementär uppfattning om kvinnor och 

män som förebilder för ett barn. Med Ryan-Floods undersökning väcktes min nyfikenhet 

kring hur kvinnor, som på egen hand valt att bli föräldrar utan en aktiv eller ens känd pappa, 

resonerade. Vilka reaktioner kan de stöta på i ett land som förvisso gjort det möjligt att 

accepteras som ensamstående mamma, men som trots det har starka normer gällande 

familjebildning, jämställdhet och tvåsamhet? 

Att det heterosexuella begäret tas förgivet kan synliggöras med den symboliska garderob som 

homosexuella förväntas ”komma ut” ifrån. I takt med att det har blivit mer accepterat att leva 

icke-heterosexuellt, växer också förväntningarna på lesbiska och bögar att vara öppna med 

sin sexuella läggning. Döljande och öppenhet i denna bemärkelse behandlar sociologen
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Margareta Lindholm i Dubbelliv. Med hjälp av intervjuer med lesbiska kvinnor vill hon 

åskådliggöra att begreppet ”komma ut” är missvisande, eftersom det ger intryck av att det är 

en isolerad händelse, något man gör en gång. Istället menar Lindholm att 

heteronormativiteten ger upphov till ett upprepande, där man som avvikare i varje ny 

situation måste förhålla sig till praktiker om öppenhet och döljande. Men också att man inte 

på förhand vet vilka reaktioner öppenheten eller döljandet kan ge upphov till: 

Både att dölja och att vara öppen är handlingar vars konsekvenser för den enskilda personen är 
oförutsägbara. Att ’avslöja’ sexuell identitet (eller livsmönster) i en konkret situation betyder inte 
enbart att leverera information, utan själva situationen förändras. Båda parter ’avslöjas’ som 
delaktiga i ett heteronormativt tolkningssystem där någon tvingas tala (kanske om något högst 
personligt och privat) för att inte förbli osynlig/icke-existerande, medan den andra parten inte 
behöver göra det. (Lindholm, 2003:18)

I mina informanters liv har öppenheten och döljandet en stor betydelse i förhållande till hur 

deras barn har kommit till, eftersom deras sätt att bli föräldrar inte faller inom ramen för det 

som just nu anses normalt.

3 Syfte och frågeställning

Ensamstående inseminerade kvinnors val ställer betydelsen av faderskapet på sin spets, något 

som kan tänkas vara provocerande, oavsett kvinnornas sexuella läggning. Men mer än något 

ifrågasätter deras handlande vikten av att vara två, en norm som idag kanske är den starkaste 

vi har när det gäller kärlek, sex och familjebildning. Att kvinnorna som föräldrar har gjort ett 

okonventionellt val behöver naturligtvis inte innebära att de är normbrytare i andra 

sammanhang, eller att de själva förhåller sig oproblematiskt till det egna valet. De intervjuer 

som ligger till grund för analysen har därför fokuserat såväl kvinnornas egna funderingar och 

föreställningar om föräldraskapet, som omvärldens. Syftet med undersökningen har jag valt 

att formulera med hjälp av följande frågeställningar:

Hur ser kvinnorna på familjebildning och föräldraskap?

Hur upplever de att de blir bemötta av omgivningen med anledning av inseminationen och 

det ensamstående föräldraskapet?

Hur kan man förstå kvinnornas val utifrån antagandet om det individualistiska livsprojektet 

kontra de familjenormer som finns?
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4 Metod och Material

De sex kvinnor jag har intervjuat är alla medlemmar i föreningen Femmis, Frivilligt 

Ensamstående Mammor Med InSemination/IVF.10 Femmis startade som en e-postlista i 

början av 2004 och har sedan dess växt till en förening med ett hundratal medlemmar. 

Föreningen samarbetar med StorkKliniken (hädanefter Stork) i Danmark, där alla mina 

informanter har låtit sig insemineras. Stork använder sperma från anonyma danska donatorer 

vid givarinsemination, den danska lagstiftningen som den ser ut nu tillåter inte annat.11 Mina 

informanter har delvis till följd av detta anonyma donatorer. 

Sökandet efter informanter gick genom en vän som är medlem i Femmis och själv har två 

barn genom insemination. Hon lade ut en öppen förfrågan på Femmis medlemslista, varvid 

två av mina informanter svarade. Eftersom den öppna förfrågan inte ledde till fler 

informanter frågade hon de fyra övriga via personliga mejl om de var intresserade att 

medverka. Urvalsprincipen skedde därför ganska mycket utanför min kontroll, men jag tyckte 

att spridningen var tillräcklig då informanterna skiljer sig åt åldersmässigt och geografiskt. 

Det finns också variation i kvinnornas yrkesmässiga och ekonomiska situation.12

4.1 Informanterna 

Alla fakta om intervjupersonerna är publicerade i samråd med dem och är valda med tanke på 

att belysa vissa likheter och olikheter i informanternas livssituation, och därför ha viss 

relevans för tolkningen av empirin samt för läsarnas förståelse. Samtliga namn är fingerade. 

Anna: 42 år, egen företagare, singel. Bor i Stockholm. Mamma till Elias, 2 ½ år, som blev till 

efter fem inseminationsförsök totalt, de tre första ägde rum i England för ett antal år sedan.

Engla: 38 år, sjuksköterska, singel. Bor i Stockholm. Mamma till Tage, 1 år, som blev till på 

tredje inseminationsförsöket. 

                                                
10 IVF står för in vitro fertilisering, eller i vardagstal, provrörsbefruktning.
11 Däremot finns det möjlighet att skicka efter säd från USA med så kallad identity release (ID-release), vilket 
innebär att barnet självt kan ta reda på donatorns identitet när det fyller 18 år. I dessa fall får dock kvinnan själv 
stå för det administrativa arbetet själv och det innebär merkostnader.  Ett ytterligare alternativ är att använda sig 
av privat donator. Se under Insemination på  www.storkklinik.dk.
12 Däremot är informanterna etniskt homogena, de är alla vita och talar obruten svenska vilket självklart har 
betydelse för hur de blir bemötta. En av kvinnorna berättade att hon var bisexuell, de andra har enbart refererat 
till relationer med män. Men eftersom jag aldrig tog upp deras sexuella läggning explicit så vill jag inte resonera 
kring vilken betydelse det kan ha när det gäller reflektioner kring föräldraskap och öppenhet eller bemötande. 
Intressanta aspekter som jag tyvärr har fått sålla bort. 
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Jenny: 35 år, administrativ tjänst, singel. Bor i Stockholm. Mamma till Hanna, 2 ½ år, som 

blev till på tredje inseminationsförsöket.

Karin: 33 år, sjuksköterska, sambo med Janne. Bor i ett litet samhälle i Sörmland. Mamma 

till Simon, 2 år, som blev till på femte inseminationsförsöket och Jonna, 2 månader, som blev 

till tillsammans med Janne. 

Eva: 36 år, akademiker, singel. Bor i Göteborg. Mamma till Jonas, 1 ½ år, som blev till på 

tredje inseminationsförsöket. Är gravid med sitt andra storkbarn. 

Petronella: 32 år, arbetslös, singel. Bor på en mindre ort i Skåne. Mamma till Ebbot, 2 år, 

som blev till på andra inseminationsförsöket. 

4.2 Reflexivitet

Då samtliga informanter är medlemmar i föreningen Femmis fanns självklart möjligheten att 

de kände varandra. Av den anledningen fick jag koncentrera mig på att hålla tungan rätt i 

mun så att jag inte avslöjade informanterna för varandra. Jag upptäckte också att kvinnorna 

ibland formulerade sig på snarlika sätt i vissa frågor, en del av vilka var sådana som Femmis 

troligtvis har avhandlat vid sina möten och som de gemensamt hade reflekterat över. 

Eftersom jag själv har barn gled vi ibland in på allmänna funderingar om föräldrarollen och 

relationen till våra barn. Det har kanske varit en fördel i intervjuerna att jag som förälder har 

haft något gemensamt med informanterna, ett slags levd erfarenhet av barn och föräldraskap. 

Men som levandes i ett heterosexuellt samboförhållande med två barn som har blivit till på 

det traditionella sättet, placerar jag mig också mitt i kärnfamiljsnormen. Jag var lite orolig för 

att det skulle utgöra ett hinder. Det finns en risk att man som normativ beskriver det 

ickenormativa som ett exotiskt inslag, vilket kan cementera normgränserna än mer.13 Men jag 

kände aldrig att informanterna upplevde mig som okunnig eller ignorant, inte ens när jag 

själv i efterhand häpnade över hur klumpigt jag uttryckt mig vid några tillfällen.  

                                                
13 När man klassas som ”normal” av omvärlden blir man i viss mån också blind för hur normens uteslutande 
(och till följd av detta även inneslutande) mekanismer fungerar, eftersom man aldrig eller sällan behöver 
direktkonfronteras med dem. 
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4.3 Analysmetod

Empirin baseras på ostrukturerade intervjuer. Valet av metod kändes på något sätt självklart 

då jag ville veta vad kvinnorna själva ansåg vara viktigt i sammanhanget – med deras egna 

ord. Jag hade också en viss förförståelse för inseminationsprocessen och vilka funderingar 

den kunde ge upphov till med anledning av min väns föräldraskap.14 Informanterna visste 

väldigt lite om mitt syfte utifrån den första förfrågan som gick ut, jag förtydligade vad min 

undersökning skulle handla om när jag tog den första kontakten med informanterna via e-post 

eller över telefon. Fokus låg i detta skede på omvärldens reaktioner och vilket bemötande 

kvinnorna upplevde att de har fått, jag trodde först att det skulle vara avgörande i kvinnornas 

berättelser. Inför den första intervjun utarbetade jag en intervjuguide med utgångspunkt i de 

teoretiska tankegångarna om individualisering och normalitet. I samtliga sex intervjuer talade 

vi runt övergripande teman (se bilaga) som jag formulerade utifrån min sammantagna 

förförståelse. Under varje rubrik fanns potentiella frågeställningar som jag långtifrån följde 

till punkt och pricka, de fungerade som inledare eller eventuella reserver utifall samtalet 

skulle komma att stranda. I stora drag följde jag Steinar Kvales ram för en forskningsintervju 

(Kvale1997:120): Jag inledde med att orientera informanten om vad undersökningen skulle 

komma att kretsa kring och jag avslutade med en kort sammanfattning av det som sagts, samt 

frågade om det var något som hon ville tillägga. Om informanten önskade, gjordes avbrott i 

inspelningen. Vi kom överens om att ge varandra utrymme för kompletteringar via mejl eller 

över telefon om vi kände att något hade förbisetts eller om någon av informanterna kände att 

de hade sagt för mycket. Samtliga intervjuer inleddes med en fråga om kvinnans väg till 

föräldraskapet. Den var så pass öppen att den ledde till ganska omfattande redogörelser. 

Tre av de fyra mötesintervjuerna utfördes i informanternas hem, vilket i samtliga fall kändes 

väldigt avslappnat. Den fjärde tog plats på ett café, utomhus. Trots en del avbrott i intervjun 

fungerade ändå miljön. Intervjuernas längd varierade mellan fyrtiofem minuter och drygt en 

och en halv timme. På grund av geografiskt avstånd, tidsbrist och en snäv ekonomi fick jag 

genomföra två intervjuer över telefon. Telefonintervjuerna skiljde sig en hel del från de 

andra. De blev inte lika långa eller djupa då intervjusituationen inte borgade för samma 

intimitet. Här utgick jag mer direkt från intervjuguiden för att vara säker på att jag hade täckt 

alla områden, denna mer strukturerade form gav inte samma spontanitet, vare sig från min 

                                                
14 Av den anledningen valde jag också bort att använda vännen som informant. Jag upplevde att jag redan hade 
en bild av hennes historia, vilket skulle ha gett en intervju med henne helt andra premisser än med för mig 
obekanta informanter.
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eller informanternas sida. Eftersom jag inte hade någon möjlighet att spela in över telefon, 

fick jag tillförlita mig på att anteckna.  

De fyra mötesintervjuerna, som transkriberades relativt ordagrant, resulterade var och en i 

drygt 20 sidor text. Vid ett par tillfällen har jag valt att inte transkribera avsnitt som jag 

bedömt som irrelevanta för undersökningen. Allmänna reflektioner om dagisköer eller 

erfarenheter av förlossningar har istället återgivits som referat. Telefonintervjuerna omfattade 

bara ett par sidor var, och återgavs som ett referat utifrån mina anteckningar. Utskrifterna 

kodades under noggranna genomläsningar med hjälp av meningskategorisering (Kvale, 

1997:178) utifrån de övergripande temana i intervjuguiden. Vissa stycken behandlade flera 

teman samtidigt. Under kodningen markerades särskilt belysande citat. Därefter läste jag 

utskrifterna utifrån det analytiska begreppsparet individualisering/normalitet. 

Tre av de teman som återfinns i intervjuguiden har jag ansett vara huvudsakliga i relation till 

syftet och informanternas utsagor. Dessa presenteras i analysen som huvudrubriker: Det 

självständiga föräldraskapet (ursprungligen Vägen mot föräldraskapet), Öppenhet och 

Attityder. I relation till den första rubriken kommer jag att titta närmare på hur informanterna 

reflekterar över det egna valet och föräldraskap i stort samt hur de förhåller sig till 

familjebildning och tvåsamhet. Här kommer även frågan om donatorn in i bilden, och hur de 

tänker kring papparollen. Öppenhet och döljande är en del av informanternas vardag, hur 

kvinnorna förhåller sig till det är därför av ganska stor vikt i sammanhanget. Hur man blir 

bemött återspeglas genom attityder både från den närmaste omgivningen och från statligt 

håll, här representerade av de myndigheter man kommer i kontakt i rollen som förälder. I 

analysen kombineras citat och referat med återkopplingar till de analytiska begreppen och 

litteraturen. I vissa fall har jag valt att ta med perifer information, för att ge en helhetsbild av 

informanternas livssituation och deras berättelser rättvisa. 
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5 Det självständiga föräldraskapet

Längtan efter barn och beslutet att skaffa barn på egen hand har tagit sig olika uttryck hos 

informanterna. För Karin och Jenny har tanken på barn funnits där sedan barnsben. De satt 

båda barnvakt i ung ålder och Karin beskriver sig som en ”bebiskompis” (Karin: 1),15 en 

sådan som alltid har tagit på sig att pyssla om andras barn, inte ens blöjbyten har de fått sköta 

själva i hennes närvaro. När Karin började närma sig trettio och hennes syster fick sitt första 

barn, så tänkte hon att hon kanske fick slå sig ”till ro med att vara världens bästa moster” 

(Karin: 2) eftersom hon ännu inte hade träffat någon. En tanke hon sedan omvärderade i 

samband med systerns andra graviditet. 

För Jenny aktualiserades barnfrågan när hon var i tjugofemårsåldern efter många år inom 

barnomsorgen: ”nu vill jag ha egna barn, nu vill jag inte bara ta hand om andras” (Jenny: 3). 

Att skaffa barn ensam var inget stort ställningstagande för vare sig Jenny eller Karin, även 

om båda hade föreställt sig att skaffa barn inom en relation med en man. Jenny beskriver det 

som att det ”kändes hopplöst på killfronten” (Jenny: 2). Efter att ha läst artiklar om 

ensamstående som adopterat, valde hon att prova den vägen. Efter en långsam och slitsam 

adoptionsprocess, som till slut resulterade i att hon inte blev godkänd av adoptionslandet, 

tipsade en kompis om insemination. Även om hon inte hade några moraliska aspekter vad 

gällde tillvägagångssättet var det ett alternativ som till en början kändes helt främmande för 

henne: 

det var alldeles för [...] udda och uppseendeväckande (skratt) jag visste ingen som hade gjort det 
och nej men gud, det låter helt desperat och (skratt) nej, det kunde jag inte tänka mig. (Jenny: 2,3) 

Efter att ha besökt Storks hemsida började hon omvärdera sitt ursprungliga motstånd och se 

insemination som ett alternativ till ännu ett krävande adoptionsförsök. Dessutom ville Jenny 

gärna ha ett litet barn och då var detta att bra alternativ, även om hon inte längtade efter att 

vara gravid eller att få föda barn rent fysiskt. 

I Karins fall vägde ålder också in i beslutet, hon ville inte bli en ”gammal” mamma, som hon 

beskriver det. Som sjuksköterska var hon medveten om inseminationsalternativet, och hon 

visste också att det var olagligt för ensamstående i Sverige. Karin letade sig vidare på Internet 

och hittade efter ett tag Stork. Hon ville gärna att hennes och systerns barn skulle få växa upp 

tillsammans och tvekade därför inte, utan satte igång med processen omedelbart. 

                                                
15 Parentesen hänvisar till informantens namn och sidan i den aktuella intervjuutskriften.
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Anna visste att hon ville ha barn från någorlunda vuxen ålder, något hon delvis tror har att 

göra med sitt förflutna inom barnomsorgen, en erfarenhet som hon upplevde som enormt 

berikande, men också krävande. Som ung reflekterade hon dock inte över hur det skulle gå 

till, hon tyckte att hon hade all tid i världen på sig att skaffa barn, och föreställde sig att det 

skulle ske inom en relation med en man, men ganska så oreflekterat. Men åren gick, hon hade 

flera relationer, varav några som inte var så bra, och det blev ”längre uppehåll mellan 

relationerna ju äldre jag blev” (Anna: 2). Karriären tog också upp en stor del av hennes tid. 

Vid trettiofyra års ålder stötte hon på möjligheten med insemination, troligtvis genom 

lesbiska par i vänskapskretsen, och hon behövde ingen lång betänketid. Anna beskriver sig 

som en okonventionell människa, det egna valet förvånade henne därför inte, hon tvekade 

aldrig när hon väl bestämt sig. Efter tre misslyckade försök i England beslutade hon sig för 

att göra ett uppehåll. Några år senare, väl medveten om att fertiliteten minskar med åren, 

kände hon att det var dags för ett nytt försök och tog då kontakt med Stork. 

Engla har velat ha barn sedan hon var ung. I tjugoårsåldern hade hon en längre relation, hon 

och pojkvännen pratade barn, men det blev aldrig mer än så och sedan dess har hon inte haft 

några relationer där barnfrågan har känts aktuell. Engla berättar att hon nog hade som 

föreställning att hon skulle ha några barn i trettioårsåldern, men i efterhand är hon inte säker 

på att hon hade någon bild av hur familjen egentligen skulle se ut: 

           Nånstans har jag nog inte haft den där [...], tänker jag nu med facit i hand, föreställningen om 
nån kärnfamiljslycka för min del. Eftersom jag inte har upplevt det. (Engla: 4) 

Hennes föräldrar skilde sig när hon var fjorton och Engla upplevde aldrig att föräldrarna var 

lyckliga under hennes uppväxt, istället vilade ett ständigt skilsmässohot över familjen som 

hon beskriver det. Engla hade hört talas om kvinnor som valt att inseminera, och det var 

något hon reagerat positivt på. När hon var i dryga trettioårsåldern kände hon att det kanske 

var dags, men först ville hon utbilda sig för att försäkra sig om att hon kunde försörja sig och 

barnet, och under den tre år långa utbildningstiden bestämde hon sig. Via lesbiska bekanta 

fick hon numret till Stork och processen satte igång. 

Petronellas och Evas barnlängtan kan kopplas till relationer som var speciellt viktiga för dem. 

Petronella var tillsammans med sin stora kärlek i livet i flera år. Han var den enda hon ville 

ha barn med, men relationen blev för emotionellt påfrestande, och de bröt med varandra. 

Barnlängtan överlevde dock förhållandet, hon beskriver att den tog sig rent fysiska uttryck: 

”längtan satt i kroppen” (Petronella: 1). Petronella kom över en artikel om inseminationer i 
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Danmark och bestämde sig omedelbart, och när hon väl har tagit ett beslut så står hon fast vid 

det. Det tog ett år från det att hon bestämt sig till att Ebbot föddes. 

För Eva var det också en längre och kärleksfull relation med en man som satte igång tankarna 

på barn på allvar. Hon och mannen bodde på olika orter och ingen av dem hade möjlighet att 

flytta, han hade dessutom barn sedan tidigare och vågade sig inte på att skaffa ett syskon till 

sina barn som särbo – det kändes omständligt och fel. Paret valde att bryta relationen, men 

tankarna om hur olika familjer kan se ut hade börjat gro hos Eva. Efter uppbrottet dejtade hon 

några gånger, men hon upplevde att det fanns alltför många ”tråkiga karlar” (Eva, 1). Hon 

kände att hon hade ett fullödigt liv med ett spännande jobb och tid att ägna sig åt den stora 

passionen, meditation, men hon ville också bilda familj. Först övervägde hon adoption, men i 

samma veva blev hon varse möjligheterna i Danmark via Internet. Efter ett halvårs 

funderingar och samtal med väninnor som har barn, kände hon sig säker nog att fortskrida 

planerna. De kvinnor hon talade med var samtliga eniga om en sak: om det var något de 

aldrig ångrat så var det barnen och relationen till dem är alltid starkast. Eva anser att det val 

hon och de andra kvinnorna i Femmis har gjort är otroligt stort men att barnen också är 

fantastiskt efterlängtade. 

Informanterna ger uttryck för att valet att låta sig insemineras har varit relativt 

oproblematiskt, med undantag för Jenny som kände en inledande tveksamhet inför metoden. 

På detta sätt överensstämmer deras historier med den individualism som familjesociologerna 

menar är utmärkande för dagens familjekonstruktion. Även om alla kvinnorna någon gång 

har haft en föreställning om en framtida heterosexuell kärnfamiljskonstruktion, så har den 

inte varit absolut eller i slutändan nödvändig. Att låta sig insemineras var förvisso inte ett 

förstahandsval för någon av kvinnorna, men steget från tvåsamhet till ensamhet som 

förutsättning för familjebildning verkar heller inte ha varit så stort. Likt de kvinnor i Baks 

undersökning som intar den självbärande vardaglivsstrategin, så har informanterna 

omförhandlat familjen, och de känner stolthet över att representera just den egna 

familjeformen. Detta blir särskilt tydligt i Petronellas och Evas fall, där barnlängtan inleddes 

inom kärleksrelationer med män. Deras versioner ger inte något intryck av att barnen har 

varit ett andrahandsalternativ till kärnfamiljen, utan istället utgjort den primära relationen. 

Hos Karin, där systerns familjebildning spelade en roll för hennes val att skaffa barn på egen 

hand, kan man urskilja både en normativ föreställning om att barn mår bra av nära 

släktrelationer, men hennes resonemang för också tankarna till nätverksfamiljen och Beck-
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Gernsheims reflektion över hur emotionella band kan knytas, då hon såg framför sig att 

hennes barn och systerns skulle få växa upp likt syskon. 

5.1 Nätverket

Att vara ensam förälder innebär både för- och nackdelar enligt informanterna. Man slipper 

konflikterna och kompromisserna som ett delat föräldraskap bär med sig, samtidigt som det 

finns såväl ekonomiska som praktiska fördelar med att vara fler föräldrar. Alla informanter 

tycker att det är viktigt med ett solitt nätverk omkring sig, i form av vänner och/eller familj. I 

vardagen, med de praktiska problem som kan uppstå med hämtning och lämning på dagis och 

behov av barnvakt, kommer nätverket in i bilden. För Anna, vars föräldrar inte är i livet, och 

som inte har annan släkt att tillgå i det avseendet, var frågan om stabil ekonomi avgörande, 

en aspekt som hon också tror har med ålder att göra:

Jag tror att det hade varit svårare för mig att fatta det här beslutet om jag inte hade haft så bra 
ekonomi [...] jag känner ju många som har gjort det här, som det går jättebra för [...] som inte 
alls har så bra ekonomi [...] som har ganska mycket stöd av antingen kompisar [...] fast mest av 
släkt då alltså, morföräldrar eller så där. Men jag har ju inte det och jag har också känt att jag 
vill inte använda mina kompisar till det. [...] jag [vill] oftast träffa mina kompisar själv, [...] inte 
utnyttja dom som barnvakt. Det är ju också så, eftersom jag skaffade barn så sent i livet så har 
ju mina vänner fullt upp med sitt liksom, de har barn själva och syskonbarn och såhär så det är 
ju lite svårt, tycker jag. Det är skillnad om man är ung, faktiskt, för då är det fler runtomkring 
en som kanske inte har så många åtaganden ännu, som man har i den här åldern. (Anna:18)

Annas förhållningssätt och förutsättningar utgör en representativ bild av ”parent-worker”-

modellen. Hennes okonventionella hållning till sina livsval bär starkt individualistiska drag, 

och en av de förutsättningar hon höll som centrala när hon bestämde sig för insemination var 

just hennes stabila ekonomiska situation. För Jenny, som har snävare ekonomiska ramar och 

ett ibland komplicerat arbetsschema, betyder föräldrarnas närhet och tillgänglighet mycket:  

Hon [Jennys mamma] hämtar Hanna två dagar i veckan och sen jobbar jag var femte helg och 
då har de henne då [...] Och jag har inte bil och de hjälper till med [... att] storhandla så att jag 
kräver ju lite hjälp då, som jag vet att de gärna ger men ändock. (Jenny:6)

Petronella tror att Ebbot inte hade haft en lika nära relation till sina morföräldrar om det hade 

funnits en pappa med i bilden. Engla är besviken över att hennes mamma och systrar inte 

kommer och hälsar på henne så ofta, hon skulle gärna vilja att Tages kusiner, kanske främst 

killarna, skulle fungera mer som förebilder. Hon tycker att det är synd att de inte tar sig tid att 

lära känna Tage. Karins och hennes systers familj bor nära varandra och hon beskriver det 

som att de uppfostrar sina barn mer eller mindre gemensamt, vilket ju också var hennes plan. 
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Informanterna lägger stor vikt vid att barnet har tillgång till nära släktingar och uttrycker att 

den biologiska familjen har betydelse för dem, och att de förväntar sig kontakt med den. I den 

meningen reproduceras normer om hur de emotionella banden ”bör” se ut, outtalade krav på 

att uppväxtfamilj och släkt ska finnas till hands för att det ingår i rollen. Engla ger uttryck för 

att sonen behöver manliga förebilder i sin närhet, en påminnelse om den könskomplementära 

tanken. Den egna familjebildningen normaliseras också till viss del genom att barnen i ett 

större sammanhang har ”vanliga” familjeförhållanden med mammornas uppväxtfamiljer. 

Men det finns också en rörelse i berättelserna som visar på andra sätt att knyta känslomässiga 

band, vilket snarare påminner om nätverksfamiljens individuella val. Här finns Anna, som 

verka välja sin egen familj, hon lägger ingen större vikt vid att hennes syster inte har tid och 

hon tillförlitar sig på ekonomin före vännerna när det gäller barnvakt. Men hon uttrycker 

också implicit att hon hade förväntat sig stöd av sin egen uppväxtfamilj, om den hade funnits 

tillgänglig. Karin, vars gemenskap med systern och hennes familj påminner om en mer 

kollektiv syn på uppfostran och föräldraskap, samtidigt som hennes val i viss mån tycks ha 

styrts av åldern på systerns barn och en normativ föreställning om syskonskap. Alla 

informanterna betonar att kontakterna inom Femmis är viktiga för dem, föreningen ger både 

mammorna och barnen en samhörighet baserad på liknande erfarenheter. 

5.2 Tankar om syskon och tvåsamhet 

Flera av informanterna har reflekterat kring hur det skulle vara om de träffade någon. Anna, 

som är bisexuell, tror att hon skulle resonera olika beroende på om hon träffade en man eller 

en kvinna. Om hon ville leva tillsammans med en man som hon skaffade ett gemensamt barn 

med skulle hon antagligen vilja att han adopterade Elias, så att båda barnen får samma 

rättigheter vad gäller arv, men också för att Elias rent lagligt och relationellt skulle likställas 

ett syskon: ”jag skulle känna som att från den sekunden någon adopterade honom skulle han 

ju ha en pappa, även om han har kommit till med donator” (Anna:15). Men en relation skulle 

kanske innebära att Anna skulle få omdefiniera sitt föräldraskap, något hon anser vara 

problematiskt, eftersom hon egentligen inte är ute efter en andra förälder till Elias. Om hon 

träffade en kvinna som ville ha och bära barn så skulle det inte innebära samma ojämlikhet 

anser hon, då skulle de båda vara i samma situation. Inte heller om hon träffade en man som 

redan hade egna barn. Anna betonar att hon skulle hon vara försiktig med att ge sig in i en 

samborelation oavsett partnerns könstillhörighet eller livssituation, eftersom Elias har ”haft 

ensam full tillgång” till henne så länge. Jenny skulle främst tycka att det var praktiskt ur 

ekonomisk synpunkt att leva tillsammans med någon. Men hon trivs väldigt bra som singel 
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och saknar vuxentid mer än något annat. Jennys tankar rör sig mellan normen om tvåsamhet 

och det självständiga livsprojektet i den mån att hon inte egentligen saknar relationen till en 

partner men ändå känner en viss press på sig. Det händer att hon tänker: 

” – gud, nu har jag varit singel alldeles för länge. Nu är jag så inkörd på det att jag kommer 

att vara det resten av livet” (Jenny:24).

Eva väntar sitt andra barn med samma donator, och även de andra informanterna har tänkt 

konkret på att skaffa syskon. På Stork kan man reservera portioner (som det kallas) av säd om 

man vill ha samma donator, förutsatt att det finns kvar. Det kan vara svårt att veta hur många 

portioner man ska räkna med och dessutom finns självklart risken att inseminationerna 

misslyckas, vilket är känslomässigt och ekonomiskt påfrestande. Att reservera är en kostsam 

historia, så det kräver planering. Eva hade lagt undan åtta portioner, men lyckades bli gravid 

på första försöket. Oanvända portioner kan man sälja tillbaka till Stork, för 80 procent av 

inköpspriset. Eva såg det som en investering, och menar att även aktier går back. Eva redogör 

för sitt val på följande vis:

det var viktigt för mig att det var från samma donator. Jag vet ju inte hur viktig frågan om det 
biologiska ursprunget kommer att bli för mina barn. Därför känns det så bra att kunna ge dem 
varandra att kunna spegla sig i, att kunna vara två i vår familj som delar samma bakgrund. Jag 
tror och hoppas att det ska ge dem en styrka att vara två som inte har en pappa. Att det inte ska 
kännas lika utsatt, utan mer som det normala i vår familj (Eva:3)

Men Eva menar att det också har med kompatibilitet och trygghet att göra:   

För egen del ger det också en annan slags trygghet att ha samme donator. Jag vet att vi är 
kompatibla; jag mådde så strålande under förra graviditeten [...] Så på något sätt är det min 
karma att bilda familj på det här sättet, att ha barn tillsammans med en man jag aldrig träffat, 
och som mina barn heller aldrig kommer att lära känna. Det innebär också att det är mitt ansvar 
att handskas med de frågeställningar som kommer att väckas under barnens uppväxt, och att vi 
tillsammans får lära oss att acceptera hur vår familj ser ut och förhoppningsvis fortsätta vara 
tacksamma över de fina förutsättningar vi har – även om det saknas en pappa. (Eva:3)

Petronella planerar att försöka igen inom en snar framtid, hon har lagt undan för fem försök 

med samma donator. För Anna, som hade en slitsam graviditet, skulle en adoption vara att

föredra om syskon blir aktuellt, men hon har inte bestämt sig och tiden är i hennes fall ganska 

knapp oavsett metod. Engla har lagt undan för fyra försök med samma donator. Hon tyckte 

till en början inte att det var relevant om donatorn var densamme, men hon beskriver det som 

att hon sedan försökte se det ur Tages perspektiv:

Och då kom jag fram till att det är klart det spelar roll för honom! För dem, det tror jag att det 
gör [...] för mig skulle det spela jättestor roll. Om mina syskon var helsyskon, om vi hade 
samma donator. ... man känner ju ändå igen mycket drag hos sina syskon och så där, ja 
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funderingar, de kommer kanske att tänka på den här mannen mycket eller så gör de inte det, 
men jag tror att det är viktigt (Engla: 19,20)

Hon påpekar också den kompatibla aspekten, av Englas tre försök gjordes de två första med 

en annan donator, sedan bytte kliniken, ett vanligt tillvägagångssätt. Och Engla, liksom flera 

andra av kvinnorna framhåller också att de är så glada över just sina barn, och att man lite 

mer vet vad man har att förvänta sig, även om syskon nödvändigtvis inte är lika varandra. 

Jenny har inte reserverat, men har tänkt tanken. Hanna gav mersmak på barn, trots att Jenny 

tycker att det är förmån nog att ha fått ett. I hennes fall är det också så att Hanna har ett 

halvsyskon. En kompis till Jenny hade fått samma donator, något som egentligen inte ska 

kunna hända. I den lilla information man kan begära ut från Storks sida om donatorn, 

uppgifter om bl.a. hårfärg, längd, sysselsättning och vikt, stämde de båda kvinnornas 

uppgifter exakt överens. De kontaktade Stork vilka menade att det inte var möjligt, men med 

båda kvinnornas medgivande kollade de upp donatorns nummer. Jennys vän blev glatt 

överraskad och tyckte att det var roligt men Jenny reagerade till en början med viss 

bestörtning: 

jag tyckte bara:  Vad är det här, det är ju helt oseriöst, har de bara en donator eller? ... nu är 
jag också positiv men min första reaktion var verkligen att:  Oj, nu har jag blivit grundlurad 
(skratt) det här var inget seriöst. (Jenny:21,22)

Deras barn har umgåtts mycket, väninnan betraktar Hanna som ett syskon till sitt barn, medan 

Jenny har en mer ambivalent hållning, men hon tänker berätta för Hanna hur det ligger till när 

hon blir äldre.  

Karin är den enda av informanterna som lever i ett förhållande och som har fött ännu ett barn. 

Hon träffade Janne redan när hon väntade Simon men var då upptagen med annat: ”Då skulle 

jag ju ha barn själv ... Jag skulle ju vara ensam mamma, det var ju det jag skulle vara” 

(Karin:4). Men Janne hängde kvar, hörde av sig med jämna mellanrum, och när Simon var 

runt halvåret började Karin tänka efter: ”men vänta lite här, det här är en kille som är 

jättetrevlig och som har varit jätteintresserad. Varför ger jag inte honom en chans 

åtminstone” (Karin:4). Hon gjorde det klart för Janne att han fick ta det som det var: 

vill du umgås med mig så okej. Men jag åker aldrig till dig, han bodde sex mil bort. Du får 
komma till mig och jag tänker inte göra mig till ett endaste dugg, utan jag hasar omkring i mina 
joggingbyxor och oborstade hår och ungen skriker nätterna igenom och, passar inte det så får 
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det va. Det var liksom aldrig nåt rosenskimrande, det var aldrig nåt dejting eller så utan det var 
liksom take it or leave it. (Karin:4)

Karin valde också att ge relationen en chans innan det blev för sent. Eftersom Simon var så 

liten så tänkte hon att han inte skulle uppleva någon förlust ifall det inte skulle fungera 

mellan Janne och Karin. Karin och Janne lärde känna varandra snabbt, ett faktum som Karin 

tror beror på att relationen omedelbart präglades av vardagen och att Janne klev in i 

föräldrarollen på ett självklart sätt. De fick uppleva varandras dåliga sidor på en gång och 

vågade därför planera att skaffa ett syskon så tätt inpå. Alla betraktar Janne som Simons 

pappa, och Simon vet heller inte om något annat. Paret har diskuterat närståendeadoption 

men har inte bestämt något. 

Trots att informanterna har anonyma donatorer till sina barn, vilket man kan tolka som ett 

rationaliserande av tanken om biologins vikt och rätten till sitt ursprung, så vill flera av dem 

gärna ha syskon med samma donator, och Eva har ett till barn på väg. Anna verkar vara den 

som lägger minst vikt vid detta. Att barnen får en gemensam bakgrund och kan känna igen 

sig i varandra uppges vara fördelar med detta val. Både Engla och Jenny anser att den egna 

hållningen när det gäller helsyskon är lite komplex, eftersom de redan har tagit avstånd från 

biologins vikt men ändå tror att just helsyskonskapet kan ge en känsla av trygghet för barnen. 

Syskonskapet normaliserar på ett sätt familjebilden och likt Ryan-Floods informanter tilldelar 

kvinnorna här det genetiska arvet en viss betydelse. Men det finns också tecken på ett slags 

omförhandlande av familjeidealet. Ryan-Flood pekar på att de lesbiska mammorna föredrog 

den ”alternativa” maskulinitet som de homosexuella papporna ansågs representera, medan det 

bland mina informanter kan sägas vara ett ”alternativt” syskonskap. Den egna familjen blir i 

båda fallen en från normen särskild identitet. Intressant i sammanhanget är Evas ordval: att 

det ”saknas” en pappa. Att kärnfamiljen här är utgångspunkten, om en omedvetet och endast i 

teorin, talar för hur starka våra föreställningar om det normala är, vilket gör Baks traditionella 

familjestrategi förståelig. Karin, som lever i en kärnfamilj och vars sambo fungerar som 

pappa till hennes son, hade ett praktiskt och oromantiskt sätt att ge sig in i relationen, som 

trotsade den romantiska parbildningen. Men att hon tog hänsyn till sonens ålder för att han 

inte skulle få uppleva en saknad om relationen inte höll kan tolkas som att hon ändå 

förväntade sig att relationen skulle hålla på lång sikt om det inte skar sig från början.  
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5.3 Anonym donator

Samtliga informanter har anonyma donatorer. Ingen av kvinnorna uttrycker något tvivel över 

det valet, men de har reflekterat över de problem som kan tänkas uppstå när barnet blir större 

och över frågan om rätten till sitt ursprung. Att välja ID-release var inte något alternativ för 

någon av dem i slutändan. Några av informanterna uttrycker att möjligheten för barnet att ta 

reda på donatorn kan innebära komplikationer:

Men det finns ingen forskning som visar att det är bättre med ID-release och om man vill ha 
hypoteser så kan man ju tänka sig ett antal problematiska faktorer som att man träffar donatorn 
och han eller hon inte alls lever upp till ens förväntningar eller att den inte vill träffa en, bara 
för att man får reda på identiteten. Personen har dött och då har man inte så stor nytta av det, 
alltså det kan finnas många såna faktorer. (Anna:6)

man kan välja donatorer från USA som de kan få reda på när de är arton men jag tycker det kan 
finnas nackdelar med det och gå och tro att man ska få en pappa hela uppväxten, det ska dyka 
upp nån ängel där när man är arton, då kan det vara bättre att veta redan från början att det inte 
blir så. (Jenny:16)

Eva menar att sättet kvinnorna har bildat familj på är ett socialt experiment, eftersom barnen 

ännu är så små och man inte kan förutsäga hur barnen kommer att uppleva sitt ursprung. Men 

detta kopplar hon inte direkt till huruvida donatorn är känd eller inte, utan snarare till själva 

inseminationen. Kvinnorna gör en väsentlig skillnad mellan pappor och donatorer. Hur 

mycket man än vet om en donator så kommer han aldrig att vara en pappa. Ett faktum som 

står oförändrat oavsett om barnen kan få reda på hans identitet eller inte verkar vara ett 

gemensamt resonemang. Informanternas inställning i denna fråga präglas i hög grad av ett 

självständigt val och en tanke om att biologin inte har någon väsentlig betydelse till skillnad 

från Ryan-Floods svenska informanter, vilket också utgör en paradox till resonemangen om 

helsyskon. Det bör dock poängteras att kvinnorna har haft en möjlighet att välja donator inför 

ett planerat syskon men inte inför det första barnet. Att barnkonventionen tar hänsyn till vad 

som verkligen är bäst för barnen ställer sig Anna kritisk till:

jag känner också att barnkonventionen, där står det att barn har rätt till sitt ursprung och …
jag tror faktiskt inte ens att man hade insemination i åtanke, inte ens för heteropar, så att säga, 
när man skrev den. Och eftersom man inte kräver av heteropar som har använt sig av 
insemination att de berättar för barnen, man rekommenderar det bara, så är det liksom 
tjofaderittan med ursprunget ändå. Nånstans så känns det där bara som en gigantisk uppblåst 
ballong, lite sådär typiskt svenskt, liksom:
 Heja, heja! Vad vi är bra i Sverige, som säger att det här är bäst för barnen liksom. 

(Anna: 6)
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6 Öppenhet

Alla sex kvinnorna tycker att det är självklart att barnen själva och de personer som står dem 

nära har rätt att veta att barnen kommit till genom insemination. Petronella och Anna är båda 

helt öppna med barnens ursprung. Petronella upplever inte att det inte finns något annat sätt 

för henne att förhålla sig till det, trots att hon bor på en liten och konservativ ort där man inte 

direkt uppmuntrar alternativa familjekonstruktioner. Karin menar att moderskapet leder till 

automatiska förgivettaganden, och det okonventionella valet till en nästan tvingande 

öppenhet (något som också känns igen i Lindholms resonemang): 

varför ska just vi som skaffar barn på okonventionella sätt, varför ska vi vara så förbannat 
öppna? Varför ska vi tala om, jag menar, [att] fråga någon hur barnet har kommit till, det är i 
princip samma sak som att fråga om ens sexliv. I det här fallet är inte sex inblandat men det vet 
ju inte dom egentligen som frågar. (Karin:17)

Karin är den av kvinnorna som ställer sig mest ifrågasättande till en absolut öppenhet. Om 

någon frågar så svarar hon, men hon tycker inte att det är relevant att berätta hur Simon har 

kommit till för personer som inte befinner sig i hans närmaste krets. Rätten till det privata ska 

inte behöva kompromissas, menar hon. Samtidigt inser hon att hennes livssituation inte 

ställer krav på att vara öppen då hon lever i ett heterosexuellt förhållande med den man som 

Simon och omgivningen betraktar som hans pappa. Att vara öppen med barnens tillkomst är 

något som kvinnorna måste förhålla sig till ständigt. Som Lindholm beskriver är det något 

som upprepas, i informanternas fall dels inför och genom inseminationsprocessen och sedan i 

det dagliga livet med barnet och inför omgivningen. Det kan vara i vardagliga situationer som 

den heteronormativa tvåsamheten visar sig, som när Engla skulle öppna ett bankkonto åt 

Tage:

Och han [banktjänstemannen] var väldigt så här: - Ja, vi måste ju ha, båda föräldrarna måste ju 
skriva på här. – Men jag är ensam vårdnadshavare och så. Det är bara jag som... – Ja, men vi 
måste ändå ha pappans personnummer. – Det finns ingen pappa. – Kan du komma med något 
papper eller nånting så jag får se det, kan du bevisa det (skrattar). – Ja, jag ska ordna det, sa jag. 
(Engla:16)

Anna berättar på bussen om någon så undrar, och hon har också tagit steget att berätta om sitt 

föräldraskap i vissa offentliga sammanhang. På förskolan har hon erbjudit sig att ta upp 

frågan med barnen om det skulle bli aktuellt. Inför och under själva inseminationsprocessen 

inleds funderingarna runt för vem man ska berätta och hur man ska göra det. Petronella 

berättade för sin familj om sina planer, men under själva graviditeten som var oerhört tuff, 

fokuserade hon sig bara på barnet som skulle komma. Eva valde också att berätta för sin 

familj när processen inleddes, något hon inte tror att hon skulle ha gjort om hon hade planerat 
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att skaffa barn med en manlig partner. Hon tänkte att hennes val skulle få konsekvenser även 

för hennes omgivning. Hon ville därför ge sin familj, som hon beskriver som en väldigt 

traditionell kärnfamilj, tid att bearbeta hennes beslut. I början tyckte hon att det räckte om 

den närmaste omgivningen visste om det men idag är hon helt öppen, hon tycker att livet blir 

lättare så. Ett öppet förhållningssätt tar död på omgivningens spekulationer. För Engla, som 

hade en lång betänketid innan hon bestämde sig för att genomföra inseminationen, var det 

nästan smärtsamt att berätta om sina planer och graviditeten:

Det kändes så här, jätteintimt, att prata om min graviditet eller att jag skulle få barn [...] Jag var 
inte alls beredd på det. Min mamma då, när hon hade fått höra, hon sa: –  Jag vill berätta för 
hela världen. –  Vill du, sa jag, jag vill inte berätta för nån. Så det var en lång process.                                       
(Engla:9)                                                                                                                                    

Två vänner visste om att hon befann sig i processen inför hennes första försök på kliniken, de 

råkade höra av sig i samband med det och hon berättade av ren nervositet. Eftersom hon inte 

blev gravid den gången, vilket gjorde henne oerhört ledsen, sade hon till vännerna att hon inte 

ville prata om det. Hon beskriver situationen som just ett dubbelliv:

det blir ju en press i sig att folk vet om: –  Hur gick det nu? Så att det var lite som att jag levde 
två liv. Det ena, då var man ju på jobbet, det vanliga livet och det andra, gick man och 
planerade det här (Engla: 6,7)

Efter det andra misslyckade försöket berättade hon för sina systrar, och för sin mamma i 

början av graviditeten. Idag berättar Engla sporadiskt, när det faller sig, för människor i sin 

omgivning. Hon har inga problem med att vänner berättar för andra. På jobbet vet de 

arbetskamrater som hon jobbar kontinuerligt med om att hon har inseminerat sig. Hon menar 

att hon har fått vänja sig vid att berätta, eftersom det är hon och inte Tage som ska svara på 

de frågor som kan komma upp. 

Familjenormerna tvingar kvinnorna att leva ett slags Lindholmskt dubbelliv. Även om det 

oftast upplevs odramatiskt så får de i varje ny situation där deras föräldraskap kommer på tal, 

överväga om de kan/bör/ska berätta om inseminationen, eftersom de förutsätts ha en pappa 

till sina barn. Kvinnorna berättar i detta sammanhang om oväntade reaktioner, att man aldrig 

vet på förhand hur en människa kommer att ställa sig till de val de har gjort.
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6.1 Att berätta för barnet

Eftersom mina informanters barn ännu är så pass små, har kvinnorna ännu inte i någon vidare 

utsträckning konfronterats med barnens egna förhållningssätt till sitt ursprung. Anna, som är 

något av ett språkrör för inseminerade ensamstående kvinnor, menar att det med tanke på 

barnet är en självklarhet att vara öppen, egentligen oavsett barnets ursprung:

jag tycker att det är jätteviktigt, [...] min erfarenhet av barn säger att man ska inte föra barn 
bakom ljuset [...], sanningen, hur jobbig den än är, skadar sällan barn, men det skadar barn om 
man lurar dom. Och då, om jag ska vara helt öppen med honom och att han ska få ett otvunget 
förhållningssätt till det här, då måste ju jag ha ett otvunget förhållningssätt [...] Det enda sättet 
att få ett otvunget förhållningssätt det är att prata om det ganska ofta och ganska mycket så 
där med folk. Och ta tillfällen i akt. (Anna:9,10)

Annas son Elias har vetat om hur han blev till sedan han var några månader gammal, hon har 

gjort en bok till honom där hon bland annat har samlat dokumenten från Stork med 

uppgifterna om donatorn. Idag tar han fram den själv när han vill titta i den. Petronella 

började berätta för Ebbot redan när han låg i magen, idag får han ibland höra sin historia som 

godnattsaga. Karin uttrycker en viss oro inför att berätta för sin son att han har kommit till 

genom insemination. Hennes sambo är den som såväl sonen som omgivningen betraktar som 

hans pappa. Men detta innebär också att Karin på ett sätt har ett heterosexuellt ”alibi”, och 

anses vara normal, eftersom hon lever i en kärnfamilj. Hon behöver därför inte vara lika 

öppen mot omvärlden vad gäller sonens ursprung:

Det är väl en sak som jag kan undra lite över. Och grubbla lite över, det är just det där, hur 
och när tar man upp det? För jag menar Simon säger ju pappa till Janne. Och det gör jag ju 
också. … Jag menar han var ju bebis när vi blev tillsammans. Och Jonna är ju hans syster, 
ska hon få en pappa och inte han då? … För i hans dagliga liv och i och med att alla andra 
säger pappa till honom om Janne och så där, det blir väldigt konstigt, det blir väldigt liksom:
(förställer rösten, saklig och allvarlig) – nu ska vi prata om hur du kom till. Du förstår att 
pappa är inte din pappa egentligen. Samtidigt så måste jag ju ta det, för att han har rätt att få 
veta. … När är han gammal nog att förstå?  Ska man alltid berätta, redan nu när han inte 
förstår, bara för att han alltid ska veta … eller ska man vänta och ta upp det vid ett visst 
tillfälle och hur gör man det på ett bra sätt då? (Karin: 15)

Eftersom Simon har en ”normal” familj med en mamma och en pappa, upplever Karin att det 

blir svårare att berätta, eftersom hon inte vill att Simon ska känna sig utanför i familjen, eller 

att det ska bli traumatiskt för honom. Kärnfamiljsnormen sätter på så vis hinder i vägen för 

henne, trots att hon redan mentalt har varit förberedd för det ensamstående föräldraskapet och 

trots att hon inte alls skäms för sitt val. 
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6.2 Att dölja: ”den där dansken”

I Jennys fall har osäkerheten hon kände inledningsvis ställt till det lite i förhållande till när 

och för vem man ska berätta menar hon. På jobbet vet ännu bara en arbetskamrat om att 

Jenny är inseminerad. De andra har fått höra berättelsen om ”den där dansken” som det inte 

blev något mer än en enstaka natt med. Idag händer det att hon berättar sanningen för 

personer som sedan innan bara vet om den påhittade historien, och då kan det bli lite pinsamt 

tycker hon:

Och dom har ju inte vetat och det har också känts fel för det är ändå såna som Hanna träffar 
och, och så är det ju det att det är så dumt att man har sagt. Man skulle ju från första början, 
de man inte känner sig mogen att berätta för, så skulle man bara säga: – amen det är nåt som, 
jag berättar det nån gång [...], man ska inte börja snärja in sig i nån story (skratt). Så jag 
kände: –  usch de kommer att tycka att jag är värsta mytomanen (Jenny:14)

Om hon skulle få ännu ett storkbarn så måste hon ju berätta hur som helst, men hon verkar 

inte alltför bekymrad över det, eftersom hon idag är helt trygg med sitt val. Att inte berätta 

för bekanta är ett bättre alternativ än att ljuga verkar informanterna vara överens om, just av 

den anledningen att det i ett senare skede kan slå tillbaks mot en. Jenny beskriver sin situation 

som en ”komma ut”-process, vilket hon i och för sig verkar ta med ro. Det dubbelliv som 

Lindholm talar om kommer här till uttryck i Jennys berättelse, hon är öppen i sin egen krets 

men med ett undantag dold på sitt arbete (Lindholm, 2003:17). 

6.3 Vikten av Femmis

Femmis har haft stor betydelse för informanternas vardag. Även om kvinnorna i föreningen 

är väldigt olika, så ger det kraft att känna att det finns fler familjer än deras egen som är 

konstruerad på samma sätt, menar informanterna. Jenny tror idag att hon kanske hade lite för 

bråttom in i inseminationsprocessen, att valet hade behövt mogna i henne, hon önskade att 

hon redan inledningsvis hade haft tillgång till Femmis för stöd. Idag känner hon sig trygg 

med sitt val och tycker att Femmis är en tillgång för henne och Hanna. Hon har regelbunden 

kontakt med flera av de andra Femmis-mammorna. Eva menar att hon har fått ett helt annat 

självförtroende i och med Femmis, också i relation till hur öppen hon är med inseminationen. 

I första mötet med Femmis tyckte hon att stockholmarna var tröttsamt politiserade, men 

efterhand har hon insett att det är viktigt att driva frågan om rätten till insemination för 

ensamstående och att framställa material till barnavårdscentraler och förskolor mm. Eva, som 

bor i Göteborg, tycker att det finns en katastrofalt dålig kunskap om alternativa 

familjebildningar där. Inte ens det lokala RFSL har någon koll på förskolor som har 
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erfarenhet av exempelvis ”regnbågsfamiljer”, eller gynekologer som är vänligt inställda till 

kvinnor som planerar insemination menar hon. Att vara öppen och sprida kunskap via 

föreningslivet i Femmis är därför viktigt för Eva. För Petronella och Engla utgör såväl 

Femmis som andra mamma-grupper en trygghet. Petronella som ju också bor någorlunda 

isolerat har en regelbunden kontakt med andra ensamstående genom föreningen Sveriges 

Makalösa Föräldrar, vilket hon tycker känns bra. Anna, som ibland representerar Femmis 

utåt, framhåller att föreningen består av en väldigt blandad skara individer – något som också 

Eva poängterar. Eva är imponerad av Femmis-kvinnornas drivkraft, och känner att hon själv 

har fått ett större självförtroende och en trygghet sedan hon gick med i föreningen.

Femmis utgör ett slags ”nätverksfamilj” för informanterna. Stödet och kontakten finns där 

även när de geografiska avstånden inte möjliggör direkta möten. Femmis blir viktigt med 

anledning av barnen, och utgör ett sammanhang där deras ursprung är normalt istället för 

avvikande. Att få känna sig normal, att skapa en identitet kring det gemensamma ”udda”, blir  

en sorts vardagsstrategi. Att tillsammans ge varandra stöd i hur man kan förhålla sig till 

omgivningens reaktioner, öppenhet, döljande osv. ger trygghet och en gemensam stolthet.

7 Attityder

Alla informanter, förutom Petronella, upplever att de har fått övervägande positiva reaktioner 

när de har berättat om inseminationen för personer i sin närmaste omgivning. De negativa 

reaktionerna har främst kommit från myndighetshåll eller vården. Petronella, som är den av 

informanterna som i det dagliga livet verkligen har fått konfronterats med obehagliga 

reaktioner med anledning av sitt val, får inleda avsnittet om attityder. 

Petronella beskriver sin hemort som småborgerlig, ett litet samhälle där tvåsamhetsnormen är 

starkt förankrad. Här kan människor inte förstå varför en kvinna skulle välja bort en man, 

eller medvetet skaffa barn på egen hand menar hon. Petronellas föräldrar bor nära. Hennes 

familj stöttade henne omedelbart, men många andra har låtit sig förfasas. När bekanta skulle 

komma och hälsa på lilla Ebbot och den nyförlösta Petronella i deras hem blev hon direkt 

konfronterad, flera fördömde hennes val helt öppet. Petronella upplever sig som en sorts 

utböling i samhället. I mammagruppen som hon var delaktig i efter Ebbots födelse, blev hon 

mer eller mindre utfryst. De föräldralediga mammor hon umgås med på dagarna har aldrig 

bjudit hem henne på middagar eller liknande, men hon duger som sällskap till dess att deras 

män kommer hem om eftermiddagarna. Eftersom hon är helt öppen med inseminationen vet 
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personalen på förskolan om det. Barnen har börjat fråga varför Ebbot inte har någon pappa, 

vilket Petronella tycker är positivt. Hon tog upp frågan med personalen, då hon såg en 

öppning till dialog med barnen och fick svaret: – Vi får väl helt enkelt säga att han har en 

pappa och att ni inte bor ihop. Eftersom det inte är något alternativ för Petronella att låta 

Ebbot leva i en lögn, tog hon väldigt illa vid sig. Hon blir arg när folk tycker synd om Ebbot. 

För henne är föräldraskapet ett självständigt, aktivt val, men omgivningen upplever det som 

onormalt att vilja vara själv. Ett visst stöd känner hon dock efter att ha gått med i Sveriges 

Makalösa Föräldrar. Petronella har funderat på att flytta för att livet ska bli lättare, men 

samtidigt vill hon inte ge dem som fördömer henne rätt. Hon upplever också att män är rädda, 

kanske för att de inte klarar av självständiga kvinnor som gör medvetna val som inte 

inkluderar dem. Därför känner Petronella idag en större tillit till kvinnor. Från vården har hon 

generellt upplevt ett bra bemötande, undantaget en barnmorska som under förlossningen 

bemötte henne väldigt kallt och en manlig sköterska som hiv-testade henne inför 

inseminationen. Han tyckte att Petronella skulle ge sig ut på krogen istället för att inseminera. 

Faderskapsutredningen var en smidig process, socialsekreteraren var nästan för nyfiken, 

menar hon, men på ett positivt sätt. Den enda negativa erfarenhet från myndigheterna som 

hon råkat ut för utspelade sig på försäkringskassan, där hon inledningsvis möttes av ett 

hånfullt: ”ja, du ska ju inte räkna med några pengar”. 

På det privata planet har de andra kvinnorna mött få negativa reaktioner, och när 

tveksamheter har uppstått beror de ofta på okunskap och ovana, efterhand vänjer sig de flesta 

vid tanken. Anna, som gjorde sina första inseminationer för ett antal år sedan, tycker sig ha 

märkt en ökad medvetenhet hos människor:

det är ju en jättestor skillnad nu märker jag på folks medvetenhet [...] Då var det ju, jag vet en 
av mina närmaste, när jag sa det, så sa hon så här: – Vad konstigt! Och det kändes, det var ett 
sånt avståndstagande i det liksom, att säga så, så blev det alldeles tyst. Och sen så är hon 
vettigare än så då sa hon – Jag måste bara vänja mig vid den här tanken, vi hörs igen sen 
liksom (skratt), och sen efter det så var hon stöttande men hon var tvungen att landa med det 
på nåt sätt ... men det var ändå jobbigt för man är lite skör när man har fattat ett sånt här 
beslut, man skulle gärna vilja att alla stod upp och sa: – Ja, ja, hurra! (Anna:2)

Informanterna är medvetna om att deras val kan väcka uppmärksamhet, men det är också 

något de accepterar i hög grad, att människor är nyfikna. Eva menar att man får bjuda på lite 

”konsumentupplysning”. Engla har inte något emot att folk undrar, men har inte alltid känt 

sig manad att berätta heller:

Då var det väl en läkare som man brukar jobba mycket med, han försökte fråga lite. [...] då 
visste jag ju att han hade fått reda på det, liksom, från kollegor så där. Och det kände jag, det 
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spelar ingen roll om folk pratar, det får de göra. Men han frågade lite – Ja hur har det gått till,
och så där. Men då sa jag bara, ja det behöver du inte forska i (skratt). (Engla:13)

I kontakter med vården har informanterna vid flera tillfällen stött på reaktioner. De har ibland 

varit negativa, men ofta har det handlat om okunskap och osäkerhet: 

han [gynekologen] sa okej till att man var ensamstående men sen ville han helst inte prata om 
det, för att det kändes som att han kanske ändå kände att han gjorde något etiskt tvivelaktigt, 
jag kände att han vill hjälpa, men han vill inte bli för involverad eftersom det ändå inte är 
lagligt att göra det hela vägen i Sverige. (Anna:4) 

hon sa väl inte så mycket barnmorskan [om inseminationen], men sen var hon flera gånger så 
där att hon höll på: – jamen eftersom det är insemination... som att det var en försvårande 
omständighet... alltså rent medicinskt sådär. Och jag tolkade det då som nåt negativt, tänkte: 
– gud vad löjligt, vad skulle det vara för skillnad. Fast sen, när jag hade gått där längre och 
kände henne bättre så förstod jag att det var välmening, fast det blev ändå lite konstigt. 
(Jenny:9)

först hade jag varit till en … gynekolog då, och då var jag ju tvungen att berätta, man tar en 
massa prover och så. Och då undrade hon varför jag ville ta de proverna och då sa jag att jag 
skulle skaffa barn. Då sa hon: – Men det här brukar man ju inte ta, sådana prover då. 
– Men jag ska åka utomlands då och inseminera mig, sådär, och hon var väldigt negativ: 
– Klarar du av det här? Och hon trackade mig tills jag började gråta. (Engla:10)

Ibland har reglementet inom den kommunala vården satt käppar i hjulen för informanterna: 

Jag kommer ihåg jag ringde dit [till sjukhuset] för ett ultraljud: – Nämen 
fertilitetsutredningen, det är väntetid på över ett år. Men jag sa: – jag vill inte göra en 
fertilitetsutredning, jag vill göra ett ultraljud. Det är en vanlig gynundersökning, det är liksom 
upp i stolen, kolla och ner ur stolen igen, det är inte så märkvärdigt. – Nämen det faller under 
fertilitetsutredningar. – Men jag vill inte bli utredd. Jag vill göra ett ultraljud och se att det är 
ett ägg! Men nej, det kunde de inte ställa upp på. (Karin: 9)

Faderskapsutredningarna har (undantaget Jennys) förflutit relativt smidigt, och ett par av 

informanterna har berättat om nästan väl nyfikna men vänligt inställda socialsekreterare. I 

Evas fall har utredningen ännu inte gått igenom, andra fall har prioriterats framför hennes, 

men hon har inte blivit dåligt bemött. Från Storks håll rekommenderas kvinnorna att ta 

kontakt med socialnämnden redan under graviditeten. Eftersom det aldrig kommer att finnas 

något mer att gå på än intygen från kliniken så kan det vara skönt ha utredningen klar innan, 

också med anledning av att underhållet betalas ut först när den är nedlagd. Jenny följde 

Storks råd. Men hon var inte riktigt klar över den juridiska biten, därför trodde hon att det var 

viktigt att stå på god fot med socialsekreteraren. Något som visade sig vara problematiskt: 

Och sen så sa hon socialsekreteraren: – Varför vill du göra det här innan? – Ja för att det 
finns ju inget som förändrar sig när barnet är fött, … det jag har är det här kvittot och det 
kan du ju lika gärna få nu. … Och så sa jag då för att det ska vara klart med underhållet så 
att det börjar komma direkt. (förställd röst) – Haha, tror du att du ska få underhåll? … Det är 
jag mycket tveksam till om du kommer få! (Jenny: 16)
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Socialsekreteraren bad Jenny att skriva ner de uppgifter hon hade om donatorn, eftersom hon 

inte tyckte att hon kunde lita på att Jenny själv skulle berätta. Därför skulle uppgifterna finnas 

till Hannas förfogande på annat håll. Eftersom Jenny var mån om underhållet gjorde hon som 

hon blev tillsagd, något hon idag ångrar. Socialsekreteraren tyckte att det var upprörande att 

donatorn var anonym och var inte sen att berätta det för Jenny:

där kan jag ju också ångra mig när hon liksom jämförde:  För adoptivbarn åker ju jorden runt 
för att få reda på sitt ursprung, ja och så, liksom underförstått då, och så här gör du liksom. 
Och då, sa jag inte så mycket men idag så skulle man också ha sagt,  Ja, men ett adoptivbarn 
vet ju ingenting om sitt ursprung, hon har åtminstone femtio procent av sitt ursprung. Och hon 
har aldrig blivit övergiven och bortvald utan hon är jätteefterlängtad … och planerad och 
allting. Men det spelade liksom ingen roll. (Jenny: 17)

Vikten av det biologiska ursprunget är en aspekt som de negativa reaktionerna ofta har sin 

botten i. Flera av informanterna har fått höra att det är ett själviskt val att skaffa barn ensam 

genom insemination. I detta avseende är kvinnorna överens: alla föräldraskap är själviska. 

Ofta tycker kvinnorna att de möter positiva reaktioner där de förväntar sig annat. Många blir 

glada när de berättar för dem om inseminationen, och nyfikna. Det händer också att 

människor poängterar att det är starkt gjort, och flera kvinnor uttrycker att insemination är ett 

alternativ som de själva skulle kunna överväga. Kanske ett tecken på att samhället går mot en 

ökad tolerans för olika sätt att knyta familjeband. Petronellas berättelse tyder på att det är 

tuffare att kliva utanför normerna i ett litet, homogent samhälle. De andra kvinnorna har 

främst stött på negativa eller osäkra reaktioner inom vården eller myndigheter. Att 

insemination för ensamstående är förbjudet enligt svensk lag kan tänkas ge upphov till ett 

starkare tvivel i dessa sammanhang. 

7.1 Den ensamstående mamman

En del av informanterna har erfarit vilka föreställningar det finns om ensamstående mödrar. 

Engla upptäckte att hon själv också hade förutfattade meningar när hon gick med i en 

mammagrupp för ensamstående: 

ingen som går där ville gå där. För ingen ville gå till den där sorgliga ensamstående 
mammagruppen liksom. För att ”jag är inte sån”. Kände alla liksom. Och vi har diskuterat det 
där flera gånger, men det handlar ju om fördomar, försökte jag säga. ... Så vi har beslutat nu att 
när de presenterar det här, för det är genom bvc barnavårdscentralen eller 
mvcmödravårdscentralen eller så här, att de kallar det en grupp för enastående mammor. 
(Engla:16) 
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Engla flyttade in i en ny lägenhet när hon väntade Tage, och mottagandet hon fick från 

grannarna var inte särskilt trevligt. Då hon kom hem från bb var det ingen som gratulerade 

utan istället fick hon höra att vagnen minsann inte fick parkeras i trapphuset. Efterhand har 

grannarna mjuknat, nu när Tage är en realitet. Eftersom ingen i huset vet hur han har kommit 

till, drar hon slutsatsen att deras bemötande uteslutande har att göra med att hon är 

ensamstående. Hon har i andra sammanhang stött på personer som antar att hon har det 

jobbigt, och dåligt med pengar: 

Och en kompis [...] hon har ett barn som är fem månader äldre än Tage, hennes relation, de 
har väl haft det lite jobbigt emellanåt, […] och hon har sagt flera gånger: – Jag tror jag har det 
värre än vad du har. Jag bara: – Det är jag helt övertygad om att du har för jag har det jättebra 
liksom (skrattar). (Engla,15)

en tjej i den här bvc-gruppen, det kan jag känna, hon förutsätter till exempel att jag går på 
bidrag, och sånt kan jag känna kan vara lite irriterande. (Engla:16)

Karin, som bara var ensamstående en kort tid, tycker inte att hon upplevde några särskilda 

reaktioner på det, förutom att det var lite trassligt när hon pratade om dagisplats med 

kommunen. Hon upplever att hon har fått ett slags erkännande från sin pappa och hans fru 

(som hon inte har någon närmare relation till) efter att ha bildat kärnfamilj: 

Och sen träffade jag Janne väldigt snabbt. ... Jag tror att det vägde upp lite grann. För då 
var jag ju inte den ensamma mamman [...] då var jag ju normal igen höll jag på att säga, 
men du förstår vad jag menar. Och då var det inte de här bekymren med barnomsorg, för 
jag jobbade en del lördagar, jag jobbade midsommar och jular och sådär och det var mycket 
stök med hur man löser barnomsorgen då. Och allt bara löste sig i ett slag, när Janne kom in 
i bilden. Det tror jag nog att båda dom Karins pappa och hans fru, de kommer ju liksom 
inte ställa sig upp på släktträffar och säga:
– Ni vet om att Simon inte är [Jannes biologiska son], de tycker liksom att nu är Simon
Jannes son och så är det bra med det. (Karin:12)

Anna känner sig matad med tvåsamheten, något hon är innerligt trött på. Hon upplever att det 

är förlegat med tanke på att vi inte längre är ekonomiskt beroende av den. Anna tror att 

tvåsamhetsnormen får kvinnor att avstå från att skaffa barn på egen hand, att de på grund av 

den inte vågar välja annorlunda, kanske också med anledning av de föreställningar som finns 

om den ensamma mamman:

det finns en så otroligt negativ bild. Som jag också tror kan vara en självuppfyllande profetia. 
Sen så tror jag att det är skillnad på att bli övergiven än att ha valt att gå in i föräldraskapet 
som ensamstående, men ändå så tycker jag att det känns som att det finns en väldigt negativ 
bild i samhället runt ensamstående mammor. (Anna: 22) 

Några av kvinnorna påpekar också att bb inte är någon ideal miljö för ensamstående mödrar.  

Bristen på avlastningsmöjligheter, vilket har varit ett problem bara när man som nyförlöst ska 
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ut i korridoren och hämta mat, tyder på att man utgår ifrån att man ska vara två. På det stora 

hela väcker deras ensamhet ingen uppmärksamhet, men det vilar något sorgligt över de 

föreställningar som verkar finnas om den ensamma mamman. Att informanterna inte har ett 

brustet förhållande med pappan bakom sig gör att de har möjlighet att omförhandla 

ensamståendet till ett aktivt val. 

8 Sammanfattande diskussion

Informanternas föräldraskap placerar sig i brännpunkten mellan de båda begreppen 

individualisering och normalitet. Med anledning av att kvinnorna har bildat familj på ett 

okonventionellt sätt har de ställts inför en del gemensamma funderingar. Jag kommer först att 

utgå ifrån de övergripande drag som kännetecknar deras föräldraskap som ett individualistiskt 

projekt, för att sedan reflektera över de processer som tyder på en rörelse mot, och i 

förhållande till, normaliteten och dess gränser. Det är dock ingen glasklar gränsdragning 

mellan processerna nedan då de ofta är verksamma parallellt och emellanåt förutsätter 

varandra. Avslutningsvis redogör jag för ytterligare tänkbara områden som kan 

problematiseras med anledning av den egna undersökningen.

Att kvinnorna har förhållit sig relativt oproblematiskt till inseminationen talar för att de har 

känt sig fria att göra detta val, trots att det är olagligt inom landets gränser. De har tillåtit sig 

själva att bilda familj på ett medvetet och själständigt vis. Det ensamstående föräldraskapet 

har varit ett medel istället för ett hinder för kvinnornas längtan efter barn och en egen familj. 

I några berättelser framgår det att en säker ekonomi har varit en förutsättning för att ge sig in 

i föräldraskapet, att oberoendet är av vikt tyder på att ”parent-worker”- modellen är väl 

förankrad i tanken hos dessa kvinnor. De kan, vill och ska vara självständiga och ekonomiskt 

oberoende. Ingen av informanterna lägger heller någon vikt vid det biologiska bandet till 

pappan eller vid faderskapet i sig. I den bemärkelsen skiljer de sig avsevärt från Ryan-Floods 

informanter. Att få veta vem donatorn är gör ingen skillnad för kvinnorna själva, och för 

barnen tror de snarare att den möjligheten kan leda till orimliga förväntningar. Donatorerna är 

inte några pappor, och bör heller inte betraktas som det. Flera av kvinnorna uttrycker en 

tacksamhet mot dessa män som har möjliggjort deras familjer, men deras känslor för 

donatorerna stannar där. Att kvinnorna på detta sätt omdefinierar vad som är viktigt för 

barnen; att känslomässiga band faktiskt kan knytas utanför biologins premisser ligger i linje 

med både Beck-Gernsheims fria val som med Rydströms tanke om att alternativa 

familjebildningar kan utmana hur nära relationer ”bör” se ut. Kvinnorna intar den 
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vardagsstrategi till det egna familjeprojektet som Bak benämner som ”självbärande”. Det är 

med stolthet och glädje över de egna förutsättningarna som de har gett sig i kast med 

föräldraskapet. De uttrycker en medvetenhet om att deras val kan få sociala konsekvenser för 

deras barn och dem själva. Därför har det varit viktigt för informanterna att ha kontakt med 

kvinnor med liknande erfarenheter, delvis funna i föreningen Femmis. Det är ett sätt att skapa 

en identitet runt den gemensamma bakgrunden. Eftersom alla utom en av kvinnorna också 

tycker sig ha blivit mestadels positivt bemött i sin nära omgivning, så kan man kanske ana ett 

friare förhållningssätt till olika familjeformer i allmänhet. Men graden av acceptans verkar 

också ha geografiska dimensioner. I Stockholm finns en större variation av 

familjekonstellationer än på mindre orter, vilket kan resultera i ett öppnare klimat. Den lilla 

konservativa orten representerar, i en kvinnas fall, en verklighet som inte har anammat 

nätverksfamiljens fria val.   

Det oproblematiska förhållningssättet till det egna valet har delvis gjorts möjligt med hjälp av 

normaliserande relationer. Femmismedlemmar och andra ensamstående mammor har gett 

upphov till en större säkerhet. Genom att identifiera sig med andra som bildar familjer på 

liknande vis, sker en normalisering inom den egna gruppen, och det som till en början kanske 

kändes udda och obehagligt får en självklarhet. Såväl för kvinnorna själva som för barnen. 

Flera av informanterna framhåller den egna uppväxtfamiljens betydelse. Man räknar med att 

familjen ska finnas där och ställa upp, såväl tidsmässigt som känslomässigt. Kvinnorna tar 

också särskild hänsyn till sin uppväxtfamilj i olika sammanhang. Att barnen har tillgång till 

morföräldrar och annan nära släkt, normaliserar den egna familjekonstruktionen, och det gör 

också kvinnornas resonemang kring syskonskap. För trots att informanterna inte anser att 

biologin är av betydelse när det gäller pappan, så har de alla en föreställning om att ett 

eventuellt syskon med samma donator vore att föredra om de skulle skaffa ett till barn med 

hjälp av Stork. Här finns en rik normaliseringssymbolik anser jag. Om barnen kan spegla sig i 

varandra, och ha samma biologiska ursprung, så blir familjen ”hel”, mer kärnfamiljslik och 

normaliserad. Här finns klara paralleller till Rydströms antaganden om att partnerskapet 

normaliserar den homosexuella parrelationen. Några av informanterna tyckte att det egna 

resonemanget angående detta var paradoxalt. Men det var också andra aspekter som spelade 

in i varför kvinnorna föredrog samma donator, som trolig kompatibilitet.

Öppenhet och döljande är praktiker som kvinnorna måste förhålla sig till. Den 

heteronormativa tvåsamheten, som Dahl poängterar, är så stark i fråga om föräldraskap att 
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kvinnorna som ensamstående oundvikligen möter frågor om pappan i sin vardag. Gällande 

barnet och dess närmsta krets, är informanterna eniga om att öppenheten kring barnets 

ursprung är en självklarhet. I övrigt varierar graden av öppenhet bland informanterna, och det 

är, liksom Lindholm beskriver det, en ständig process som förändrar situationen i sig. Och 

den är inte förutsägbar på något vis. Kvinnorna berättar att man aldrig vet på förhand hur 

människor ska reagera, oavsett hur väl man känner dem. Negativa reaktioner har 

informanterna främst stött på i kontakten med myndigheterna och i viss mån också med 

vården. Att representanter för myndigheterna ibland reagerar så starkt på kvinnornas val, kan 

kanske härledas till att de har gjort något som är oförenligt med den svenska lagstiftningen. 

Kvinnorna har gjort ett självständigt rationellt val för att fullgöra sin egen önskan om barn i 

en omvärld vars normer kräver att de ständigt måste förhålla sig till öppenhet och döljande. 

Oftast reagerar omgivningen positivt, vilket kanske tyder på en ökad acceptans inför olika 

familjebildningar. Att fler ifrågasätter kärnfamiljen och tvåsamheten som förutsättning för ett 

gott föräldraskap i praktiken avskaffar inte det normativa tänkandet men tänjer dess gränser. 

Det medvetet ensamstående moderskapets premisser har väckt frågor som jag tyvärr inte har 

haft möjlighet att besvara här. Vidare resonemang skulle kunna föras om konstruktion av 

kvinnlighet och moderskap, om normen att skaffa barn och i vilken utsträckning sexuell 

läggning påverkar praktiker kring öppenhet och döljande. En annan fråga som väckts under 

arbetets gång är att föreställningar om barnlängtan är så starkt förknippat med kvinnor: vilka 

möjligheter har män att skaffa barn, som ensamstående eller levandes i samkönade relationer, 

i nätverksfamiljens individualiserade tid?
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Källor och litteratur

Källor:

Intervju 1 (Anna): Intervjun ägde rum i informantens hem och dokumenterades i sin fulla 

längd med ljudinspelning (mp3) och transkriberad utskrift. 

Intervjuns längd: 1 timme och 18 min

Intervju 2 (Engla): Intervjun ägde rum i informantens hem och dokumenterades i sin fulla 

längd via ljudinspelning (mp3). 

Intervjuns längd: 1 timme och 39 min

Intervju 3 (Jenny): Intervjun ägde rum i informantens hem och dokumenterades i sin fulla 

längd via ljudinspelning (mp3). 

Intervjuns längd: 1 timme och 35 min

Intervju 4 (Karin): Intervjun ägde rum utomhus på ett café och dokumenterades i sin fulla 

längd via ljudinspelning (mp3). Den transkriberade utskriften innehåller vissa avbrott med 

refererande återgivning av samtalet.

Intervjuns längd: 1 timme och 13 min

Intervju 5 (Eva): Telefonintervju. Dokumenterades med hjälp av löpande anteckningar för 

hand under samtalets gång och en sammanfattande datautskrift. Intervjun kompletterades 

med e-post. 

Intervjuns längd: ca 1 timme

Intervju 6 (Petronella): Telefonintervju. Dokumenterades med hjälp av löpande anteckningar 

för hand under samtalets gång och en sammanfattande datautskrift.

Intervjuns längd: ca 45 min

Nätbaserat källmaterial:

Föreningen Femmis: www.femmis.se
StorkKliniken: www.storkklinik.dk
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Bilaga

Intervjuguide

Informantens ålder, barnets/barnens ålder

Hur såg din väg mot föräldraskapet ut? 
Vilka val gjorde du – vilka funderingar och övervägningar? Har din egen bild av föräldraskap 
förändrats över tid? Hur skulle du idag definiera begreppet förälder?

Känd eller anonym donator

Reflektioner runt val av donator. I Sverige anses faderskapet vara viktigt att fastställa, vikt 
läggs vid ”rätten” till att känna till sina biologiska band, kände du att du fick förhålla dig till 
det?

Öppenhet

Tror du det är viktigt eller oviktigt att vara öppen med hur barnet har kommit till (för såväl 
barnet som människor i ens omgivning)?

Attityder

Hur tycker du att du blir bemött i din roll som ensamstående förälder? Vilka frågor möter du i 
din vardag? 

Om informanten är öppen med inseminationen: Hur reagerade omgivningen på ditt val 
(närstående, arbetskamrater, dagispersonal, andra föräldrar, sjukvårdspersonal i samband med 
graviditet och förlossning, osv.)? Övervägande positivt eller övervägande negativt? 

Lagar och regler 

underhållsstöd (remissvaret från riksförsäkringsverket om att inseminerade med anonym 
donator ej bör få underhållsstöd från staten med grunden att modern då medvetet undanhåller 
det biologiska ursprunget, donatorns identitet...)

Föräldraförsäkringen – hur tycker du att den fungerar/har fungerat för dig som 
ensamstående?

Inseminationslagstiftningen som inte tillåter ensamstående att inseminera däremot får man 
adoptera på egen hand.

Praktiska omständigheter

Hur tycker du att det fungerar ekonomiskt att vara ensamstående förälder?

Hur fungerar det att vara ensamstående rent tidsmässigt (möjligheter till avlastning för egen 
tid osv.)?
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