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Abstract
Syftet med följande studie är att undersöka hur familjenormer görs och omförhandlas  med
frågeställningen Hur förhåller sig frivilligt ensamstående mödrar till normer i relation till sitt
eget  familjeskapande?  För  att  studera  detta  har  en  kvalitativ  studie  genomförts  där
urvalsgruppen frivilligt  ensamstående mödrar  genom assisterad  befruktning med donation
undersökts.  Analysen  är  baserad  på  sex  semistrukturerade  intervjuer  med  frivilligt
ensamstående mödrar, som har genomförts genom skype, telefon eller på plats. Därefter har
datan  kodats,  tematiserats  och  analyserats  med  hjälp  av  tematisk  analys,  varpå  två
huvudteman valdes ut som fokus för följande studie. Det teoretiska ramverket som använts är
practice theory med inriktning på familjepraktiker baserat på Morgans, Finchs och Smarts
teorier. Resultaten visar på hur normbrytande beslut medför ett omförhandlande av ens egna
normativa uppfattningar vilket även leder till ett granskande av normer i stort, samt att denna
process inleds med ett incitament och således inte sker omotiverat. Vidare visar studien hur
familjen kan praktiseras flytande genom att  inkludera personer i  ens omgivning, samt att
familjepraktiker både är av normativ och icke-normativ karaktär, men att normativa praktiker
utförs på alternativa sätt. Detta innebär att även familjer som bryter mot normer ständigt är
medvetna om dessa och förhåller sig till dem.

Nyckelord:  familjesociologi,  normer,  frivilligt  ensamstående  mödrar,  practice  theory,
familjepraktiker
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1. Inledning

Från och med den 1a april 2016 har ensamstående haft rätten till assisterad befruktning med

donation inom svensk sjukvård, något som tidigare endast varit en möjlighet för gifta par,

sambor och registrerade par. Denna före detta  begränsning i  lagen har  lett  till  att  många

ensamstående kvinnor i Sverige tidigare rest till andra länder, framför allt Danmark, för att få

hjälp  med  donationsbehandling.  Lagförändringen  är  en  av flera  uppdateringar  i

familjelagstiftningen som genomförts de senaste åren, vilka öppnar upp för varierande typer

av  familjebildning  även  i  juridisk  bemärkelse.  Andra  exempel  på  utvidgandet  av

familjelagstiftningen  är samkönade  äktenskap  samt  samkönade  pars  rätt  att  skaffa  barn.

Därmed vidgas familjebegreppet till att inte enbart utgå från biologiska förutsättningar, något

som kan ses korrelera med hur samhälleliga normer förändrats, där lagen dels är en effekt av

men också påverkar samhälleliga attityder. 

Det verkar således som att familjen står i förändring. Trots detta framställs fortfarande

den heterosexuella familjebildningen som det ideala, vilket kan ses i hur diskussionen i media

fördes  inför  lagbeslutet  kring  ensamståendes  rätt  till  assisterad  befruktning.  Där  menade

motståndare till lagförslaget bland annat att det skulle innebära att barnen berövas en far och

således en manlig förebild, samt att denna familjeform är mer sårbar då allt ansvar hänger på

en  förälder  (Svensson  et.  al,  2016;  Billyson,  2015).  Antagandet  om att  en  far  behövs  i

familjebildning vilar på  en kärnfamiljsnorm, som gruppen frivilligt ensamstående föräldrar

utmanar. 

Tidigare  forskning  visar  på  en  stark  kärnfamiljsnorm  samt  hur  de  som  av  olika

anledningar frångår dessa normer ofta drabbas av olika typer av sociala sanktioner samt i

vissa fall upplever diskriminering och stigmatisering (Fisher, 2003;  Goldberg et al., 2011).

Detta samtidigt som forskning tyder på att dessa normavvikelser blir allt mer samhälleligt

accepterade i  Sverige (Andreasson & Johansson, 2017;  Engwall  & Petersson, 2010, 285-

286). När familjer blir allt mer flytande, varierade och förändras med tid är det av intresse att

studera hur dessa förändringar går till samt hur de som väljer att gå emot rådande normer

förhåller sig till dessa.

1.1 Syfte

Fokus  i  tidigare  forskning  har  legat  på  normers  inverkan  på  individen  och  dennes
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familjebildning,  där  just  konstruerandet  av  familjenormer är  sparsamt  undersökt.  Ur  ett

konstruktivistiskt perspektiv är samhället socialt konstruerat och därmed är inte normer och

familj någonting statiskt, utan snarare någonting som skapas och reproduceras i samspelet

mellan människor. Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur normer kring familj

görs och omförhandlas.  För att undersöka detta har gruppen frivilligt ensamstående mödrar

som skaffat barn med hjälp av assisterad befruktning med donation intervjuats då detta är en

relativt  ny  och  normbrytande familjekonstellation  som kan  tänkas  bli  allt  vanligare  och

följaktligen förändra och utmana den klassiska synen på familj.  Denna grupp har valts med

bakgrund av den kunskapslucka som finns i tidigare forskning, där frivilligt ensamstående

mödrars relation till sin egen familjebildning samt familjenormer är sparsamt undersökt. De

studier som genomförts har gjorts i exempelvis Amerika (Bock, 2000; Hertz & Fergusson,

1997), men idag existerar inga sådana studier utförda i Sverige.

För  att  undersöka  hur  familjenormer  görs  och  omförhandlas  utgår  vi  från

frågeställningen: Hur förhåller sig frivilligt ensamstående mödrar som skaffat barn  genom

assisterad  befruktning  med  donation till  familjenormer  i  relation  till  sitt  eget

familjeskapande?
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2. Tidigare forskning

För att besvara vår frågeställning har tidigare forskning på området granskats för att skapa en

bild av hur familjenormer tar sig uttryck och upplevs. Fokus har lagts på forskning gällande

familjekonstellationer som avviker från normen och hur dessa påverkas av familjenormer, då

vi  tror  att  mönster  i  upplevelser  kan finnas  bland flera  normavvikande grupper. Centrala

begrepp i tidigare forskning är kärnfamilj som norm samt heteronormativitet, därav kommer

vi  inledningsvis  att  presentera  dessa  och  hur  de  kommer  användas  i  studien.  Därefter

presenteras tidigare forskning i tre avsnitt. Att bryta mot kärnfamiljsnormen,  behandlar hur

adoptivföräldrar,  homosexuella  föräldrar  samt  frivilligt  barnlösa upplever  och  hanterar

normer  kring  familjebildning. Hur  kärnfamiljsnormen  framträder  i  Sverige  behandlas  i

avsnittet  Kärnfamiljsnormen i Sverige.   Det sista avsnittet,  Att vara ensamstående förälder,

fokuserar på hur ensamstående mödrar förhåller sig till normer och hur detta påverkar deras

familjebildning. 

2.1 Begrepp

En  kärnfamilj  är  en  familjekonstellation  bestående  av  en  man  och  en  kvinna  och  deras

gemensamma  biologiska  eller  adopterade  barn  som  lever  inom  samma  hushåll

(Nationalencyklopedin, u.å.). I detta fall talas kärnfamiljen om både som sådan men också

som norm,  då  denna  typ  av  familjebildning  har  framställts  som social  norm och ideal  i

samhället, något som grundar sig i en tanke om att detta sätt att skapa familj skulle vara det

mest “naturliga”. Eftersom kärnfamiljen ansetts vara den ideala familjeformen och således

eftersträvansvärd har familjelagstiftning och familjepolitik anpassats i flera länder, inklusive

Sverige,  för  att  bevara  denna  typ  av  samlevnad,  vilket  kan  ses  i  bland  annat  hur  detta

framställs och talas om i dessa sammanhang (Mägi & Zimmerman, 2015, 314-316).

Kärnfamiljen bygger på heteronormativitet, ett begrepp med grund i queerteorin, som

innebär att den normerande heterosexualiteten är ett system genom vilket vi organiserar våra

sociala liv som är kulturellt, socialt och historiskt skapad. Heteronormativiteten upprätthålls

genom institutioner, strukturer, relationer och handlingar som får det heterosexuella livet att

framstå som naturligt  och åtråvärt  (Ambjörnsson,  2006,  51-52).  Denna norm visas  bland

annat i att människor gör antaganden om andra så som att den skulle ha eller vilja ha en

partner  av motsatt  kön eller  att  det  förväntas  att  ett  barn har  en manlig och en kvinnlig
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förälder. Heteronormativiteten upprätthåller således gränser mellan vad som anses naturligt

och vad som avviker, samt skapar en hierarki mellan dessa (Ambjörnsson, 2006, 61). 

2.2 Att bryta mot kärnfamiljsnormen

Genom tidigare forskning framträder en stark kärnfamiljsnorm som påverkar föräldrar som

avviker från denna och i  vissa fall leder till stigmatisering, bland annat vad gäller par som

adopterat  barn.  Dessa upplevde att  utomstående uppfattar  deras  föräldraskap som mindre

legitimt i  jämförelse med  föräldrar som har biologiska barn (Fisher, 2003; Wegar, 2000).

Framförallt kvinnor som är infertila och valde att adoptera barn påverkades i högre grad än

män av att inte uppfylla normen, genom ett upplevt misslyckande av att inte kunna bära ett

barn, vilket Goldberg et al. (2011) menar hänger samman med tanken om barnafödande som

en väsentlig del av kvinnans roll i samhället. Parks (2002) studie belyser frivilligt barnlösas

upplevelser av hur omgivningen dels värdesätter  familj  samt menar att  bilda familj  är en

meningsfull del av livet som dessa går miste om. Parks visar på ett stigma kring att välja bort

barn som innebär ett omförhandlade av sin identitet genom vilken en förhåller sig till normen.

Någonting som vidare utvecklar bilden av kärnfamiljsnormen är hur homosexuella

par  bedöms  som mindre  lämpliga  föräldrar  i  jämförelse  med  heterosexuella  par  (Rye  &

Meaney, 2010). Gianinos (2008) studie om manliga homosexuella föräldrar visar bland annat

på att de utsätts för antaganden om deras förmåga att kunna uppfostra ett barn utan en mor,

eller antaganden om att en av dem ska anta modersrollen och den andra fadersrollen och

således försöka leva upp till kärnfamiljsnormen. Vidare har stigmatisering i relationer med

familj och vänner samt i kontakt med adoptionsbyråer framkommit. Även om föräldrarna i

många fall blir stöttade av sina familjer kommer även detta stöd med invändningar mot deras

familjekonstellation, såsom oro för att barnet inte kommer att ha en modersfigur. Litovich &

Langhaut  (2004)  har  visat  på  att  kvinnliga  homosexuella  föräldrar  menade  att  de  inte

upplevde problem rörande deras avvikande familjeform. Trots detta hade de och deras barn

flera strategier för att hantera normer kring familjebildning, såsom att förbereda sina barn på

heterosexism genom samtal. Sammantaget visar barnens och föräldrarnas hanteringsstrategier

att de förhåller sig till en heterosexuell kärnfamiljsnorm, och att även i de fall där de inte

utsatts för många situationer av direkt diskriminering så finns en medvetenhet kring att deras

familjekonstellation riskerar att skapa social friktion.

Vidare har visats på att homosexuella män och kvinnor ofta bygger upp och starkt

förlitar  sig  på ett  socialt  nätverk  som  inte  formellt  tillhör  deras  familj,  något  som kallas
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families of choice, där emotionellt stöd, förebilder och en känsla av samhörighet hittas bland

andra människor till följd av att detta inte återfinns i deras biologiska familj (Dewaele et al.

2011).

2.3 Kärnfamiljsnormen i Sverige

Hur en heterosexuell kärnfamiljsnorm konstrueras som normalt och eftersträvansvärt redan

tidigt i barndomen visas i Ericssons (2012) studie på konversationer mellan fem barn och

deras föräldrar baserat på inspelade och transkriberade samtal från 80- och 90-talet med barn

i  åldrarna  18-43  månader.  Här  kan  ses  hur  heterosexualitet  konstrueras  som  någonting

normalt och taget för givet genom att föräldrarna enbart lyfter fram detta som alternativ i

konversationer med barnen, exempelvis genom att fråga barnen om de gillar andra barn av

det motsatta könet eller genom att enbart diskutera heterosexuella par. Även i lek med barnet

fanns exempel på hur den heterosexuella kärnfamiljen konstrueras genom att skapa familjer

bestående av mamma, pappa och barn och ibland etikettera  könsobestämda leksaker som

“mamma”  och  “pappa”.  Samtalen  och  lekarna  mellan  föräldrar  och  barn  handlar  aldrig

explicit om sexuell identitet, vilket gör den heterosexuella kärnfamiljsnormen till någonting

självklart.

Synen på den heterosexuella kärnfamiljen följer med i vuxen ålder och påverkar hur

en ser på vad som är en bra familj, något som kan ses både bland föräldrar och inom individ-

och  familjeomsorgen.  I  fall  där  ensamstående  mödrar  får  hjälp  av  socialtjänsten  med

avlastning i form av stödfamiljer har tidigare forskning visat på hur mödrarna, socialarbetarna

och stödfamiljerna idealiserar kärnfamiljen. När socialarbetare söker efter en stödfamilj söker

de just efter heteronormativa par, vilket även klienterna (ensamstående mödrar) söker efter,

för att  erbjuda sina barn en representation av en “normal familj” till  följd av en upplevd

bristfällighet i sin egen familjekonstellation (Regnér & Johnsson, 2007).

Ytterligare ett sätt familjenormer visas på framkommer i Andreassons och Johanssons

(2017) studie om homosexuella fäder i Sverige som visar på ett upplevt motstånd från både

gaycommunityt samt från den heterosexuella omgivningen i relation till sitt faderskap, men

även  att  klimatet  har  förbättrats  under  senare  år  i  samband  med  lagförändringar  såsom

homosexuellas lagstadgade rätt att ingå äktenskap. Dessa män utmanar den heterosexuella

kärnfamiljsnormen genom att bilda familj utan en moder involverad, som annars framstår

som  den  huvudsakliga  vårdnadshavaren.  Liknande  resultat  kan  avläsas  i  Engwall  och

Petersons (2010, 18-22, 258-260, 270, 395-397) antologi baserad på kvalitativa intervjuer
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med frivilligt barnfria. Antologin visar på att kvinnor som väljer att inte skaffa barn tvingas

förhålla sig till en norm att vilja ha barn och på grund av detta kan uppleva utanförskap, men

samtidigt  lyfts  också hur samhället  allt  mer  tenderar  att  acceptera valet  att  vara frivilligt

barnlös, vilket kopplas samman med ett allt öppnare klimat gällande familjekonstellationer

generellt.  Vidare  har  många  frivilligt  barnlösa  även  själva  burit  på  den  normativa

uppfattningen  om  att  de  en  dag  kommer  att  bilda  familj,  då  detta  upplevts  som  en

självklarhet.

2.4 Att vara ensamstående förälder

Hur kärnfamiljen framstår som en norm som andra familjeformer ställs emot framkommer i

Zartlers (2014) studie, som visade på hur kärnfamiljsidealet fanns dels hos de som uppfyllde

normen,  men även hos  föräldrar  i  familjer  som avviker. Vidare  betraktades  familjer  med

ensamstående föräldrar som inkompletta, instabila och som familjer med diverse problem.

Även ensamstående föräldrar förhöll sig till denna bild av vad som är normalt, genom att

försöka  kompensera  för  det  som saknas  exempelvis  genom att  försöka  inkorporera  både

manligt och kvinnligt kodade egenskaper i sin föräldraroll. Det fanns även strategier för att

imitera kärnfamiljen genom att försöka framhäva att det fanns en annan förälder, även om

denna  var  frånvarande.  En  annan  strategi  som  framkom  gick  ut  på  att  undvika  att  dra

uppmärksamhet till sin familjeform samt att undvika kontakt med kärnfamiljer, för att inte

behöva känna sig exkluderade eller dömda. Vissa ensamstående ställde sig snarare kritiska till

kärnfamiljsnormen och huruvida det var en ideal familjeform. Dessa föräldrar menade att det

finns andra problem i kärnfamiljer, såsom oenigheter, bråk och ojämlikhet i fördelningen av

ansvar. Wieger & Chunns (2015) studie om ensamstående mödrar visar även på försök till att

kompensera  för  avsaknaden  av  en  far,  bland  annat  genom att  försöka  leva  upp  till  den

standard som de upplevde andra familjer hade. Vidare framkom att omgivningen uppfattade

att dessa kvinnor nekade sina barn en manlig förebild eller att de var mindre lämpliga som

föräldrar.

Forskning  om  frivilligt  ensamstående  mödrar  i  USA och  Kanada visar  på  både

positiva  och negativa  sociala  effekter  till  följd  av  ensamstående mödraskap. Bland annat

återfanns upplevelsen att mödraskapet ökade deras legitimitet som kvinna, både för andra och

dem själva, samt medförde en högt värdesatt autonomi och frihet i barnuppfostran. Bland

mödrarna hade det funnits en önskan om en partner att bilda familj med, någonting som de

fick  omvärdera på grund av åldersstress.  Detta  innebar  dock inte  att  de övergav tron på
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kärnfamiljsnormen och det heterosexuella paret som de ideala föräldrarna, någonting som de

hanterade genom att uppvärdera sitt eget föräldraskap som tillräckligt för att leva upp till

nämnda  norm.  Vidare  används  familj  och  vänner  i  deras  omgivning  för  att  få  praktiskt,

ekonomiskt och emotionellt stöd i barnuppfostran eftersom detta inte kan fås från en partner.

Vad gäller negativa upplevelser så var mödrarna ofta förberedda på att bli ifrågasatta och

behöva legitimera sitt föräldraskap inför andra. Att hävda sig själv som kapabel till att ta hand

om ett  barn används som en försvarsmekanism, ofta  genom att  positionera sig  själv mot

kvinnor  som  blivit  gravida  av  misstag,  tonårsmammor  eller  bidragsberoende  mammor.

Genom att hävda sig som ansvarstagande och emotionellt mogna personer samt genom att ha

en säker ekonomisk situation, kan beslutet att skaffa ett barn på egen hand rättfärdigas (Bock,

2000; Hertz & Ferguson, 1997; Wieger & Chunn, 2015).

2.5 Sammanfattning

Utifrån tidigare forskning framträder en bild av familjenormer, där det heterosexuella paret

framstår  som  idealet  för  föräldraskap och  avvikande  föräldrakonstellationer  upplever  ett

ifrågasättande från omgivningen gällande huruvida de är passande som föräldrar samt oro i

de  fall  barnet  inte  har  föräldrar  av  båda  kön. Oavsett  om  personer  i normbrytande

familjekonstellationer  upplever  direkt  diskriminering  eller  ej,  så  förhåller  de  sig  ändå till

nämnda norm. Exempelvis kan detta ses i hur ensamstående mödrar försöker kompensera för

avsaknaden av en partner och försäkra sig om att deras barn inte “får mindre” än andra barn,

eller i hur frivilligt ensamstående mödrar hävdar de delar av normen de uppfyller. Detta tyder

på en medvetenhet kring en kärnfamiljsnorm och en upplevelse av att deras familjer utifrån

inte uppfattas som fulländade.

Utöver en kärnfamiljsnorm finns även en norm att ha barn, där det anses avvikande

att inte bilda familj. I fall där alternativa familjekonstellationer till kärnfamiljsnormen bryter

mot  sagda  norm,  kan  de  däremot  uppfylla en  annan  norm,  nämligen  att  skaffa  familj

överhuvudtaget. Detta kan bland annat ses i hur kvinnor som skaffar barn själva upplever att

de  legitimeras  som kvinna  genom att  skaffa  barn,  eller  genom den sociala  friktion  som

frivilligt barnlösa upplever. Vad gäller det svenska klimatet så tyder tidigare forskning på en

fortfarande stark kärnfamiljsnorm, som framträder som något självklart och naturligt redan i

barndomen, men även på en ökad tolerans mot avvikande familjekonstellationer.

Tidigare  forskning fokuserar  i  huvudsak på  upplevelsen  av  normer  och hur  dessa

påverkar  individen,  men det  är  sparsamt undersökt  hur dessa familjenormer reproduceras
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genom sociala interaktioner. Med utgångspunkten att normer är socialt konstruerade är det

genom interaktion och handlande som dessa skapas och reproduceras och det är således av

intresse att studera hur dessa normer görs och omförhandlas i de situationer där de antingen

upprätthålls eller bryts. Denna studie kommer därav fokusera på görandet av familj i relation

till normer och hoppas därmed kunna bidra till en djupare förståelse inom ämnet. 
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3. Teori
Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt reproduceras och förändras normer genom människors

görande i vardagen och kan således förstås som en social praktik. För att studera görandet av

normer har därför teoretisering av sociala praktiker och framför allt praktikteori kopplade till

familj valts för att analysera datan. 

3.1 Practice theory

Teorier  gällande  praktiker  (practice  theory)  är  ett  växande  fält  inom  sociologin,  som

härstammar  från  flera  klassiska  sociologiska  teoretiker,  däribland  Bourdieu,  Giddens  och

Foucault. Dessa teoretiker har fokuserat på stabiliteten i praktiker och har betraktat socialt

agerande utifrån ett strukturalistiskt perspektiv, där social praktik styrs av normativa regler.

Detta perspektiv på socialt agerande utvecklas inom practice theory, genom att fokus läggs på

individens görande i interaktion med den sociala världen, som kan avse exempelvis objekt

eller andra individer. Från detta perspektiv är individens tolkning av världen ett praktiserande

i sig, som sedan påverkar hur denne agerar. Normer skapas och ändras genom rutiner av

praktiker, i form av både tolkning och utförande (Reckwitz, 2002). Practice theory har på

senare år fått fäste inom flera områden inom sociologin och applicerats i flera olika studier

rörande  bland  annat  funktionsnedsattas  situation  i  samhället  samt  förändring  av

konsumtionsmönster (Williams et. al., 2018, Schoolman, 2016). Ytterligare ett område där

practice theory utvecklats är inom genusvetenskapen, där Martin (2003) menar att genus är

något som görs och upprätthålls genom vardagliga praktiker. Enligt Martin finns det dels

genuspraktiker, som är ett förväntat beteende men även att genus är något som praktiseras

ofta  omedvetet  i  det vardagliga,  som hur vi  förhåller  oss till  varandra och agerar olika i

situationer. Shove & Pantzar (2012, 101-105, 148-150) använder practice theory i sina studier

gällande bland annat energi, där fokus ligger på dynamiken i samspelet mellan etablerade

praktiker  (entities),  som anses  vara  någorlunda  stabila  och  praktiker  som  utförs.  Det  är

således genom utförandet av praktiker som social förändring sker.

Inom  practice  theory  tolkas  inte  enbart  praktiskt  utövande  som  praktiker,  utan

begreppet  inkluderar  även tankar  och attityder. En distinktion  är  enligt  detta  synsätt  inte

möjlig mellan tankar och praktik utan dessa anses genomsyra varandra. Praktiker kan inte

utövas i det praktiska utan att först formas i tanken, varpå dessa kommer vävas samman i

analysen (Reckwitz, 2002; Smart, 2007, 49; Shove & Pantzar, 2012, 23). Detta innebär för
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denna  studie  att  även  själva  framställandet  av  sin  familj  i  intervjusituationen  är  ett

praktiserande av familj som sådan.

3.2 Familjepraktiker

David Morgan, professor i sociologi med inriktning mot familjesociologi utvecklade i sin bok

Family Connections (1996) begreppet familjepraktiker (family practices). Detta då han ansåg

att de sociologiska studierna av familjeliv inte kunde täckas upp av generella sociologiska

teorier. Morgan ansåg begreppet  familj  var  allt  för  snävt  och normativt  och  således  inte

applicerbart på alla typer av familjebildningar och heller inte det som nödvändigtvis är av

intresse att studera. Därav ansåg Morgan att vikten snarare borde läggas vid själva görandet i

relationer och detta synsätt har varit av stor betydelse i utvecklandet av familjesociologin

sedan dess. Morgan menar att det är av högsta relevans att se på det faktiska handlandet i

familjelivet och vad och hur detta handlande dels reproduceras men samtidigt i egenskap av

just handlande är öppet för förändring och utveckling. Dessutom är det fasta begreppet familj

enligt  Morgan  inte  bara  ett  oskyldigt  felaktigt  sätt  att  tänka  utan  det  har  politiska  och

moraliska implikationer i avseendet att diskursmässigt ges begreppet “familjen” en normativ

status från vilken olika praktiker utvärderas. Denna heteronormativa standardmall  med en

mamma, pappa och barn är uteslutande och till nackdel för för andra variationer av utövandet

av familj, så som exempelvis homosexuella eller ensamstående (Morgan, 2011, s 3-5).

Begreppet familjepraktiker syftar till att fånga variationen i hur familjeliv utövas och

upplevs. Morgan menar att begreppet familj som ett substantiv och något fast inte fångar

rörelsen i hur familjeliv i själva verket levs. Genom att se familjeliv som en praktik, något

som faktiskt görs, där små till synes oväsentliga handlingar läggs samman och bildar mening

så kan vi röra oss från idén av familjen som något statiskt. Genom att se familjen som något

som görs, tar det också bort fokus från tanken om familjen som någon typ av fast struktur

utan  snarare  under  konstant  både  reproduktion  och  förändring.  På  så  vis  kan  familjen

praktiseras  flytande.  Exempelvis  kan  vilka  som  ingår  i  en  familj  variera  med

omständigheterna tillika med vem det  är  som frågar  och i  vilket  sammanhang. (Morgan,

2011, 5-10, 81).   

Morgan  (2011,  19-21,  111-115)  utvecklar  flera  dimensioner  av  familjepraktiker,

däribland hur en strukturerar tid och plats, utvärderar sina egna praktiker samt förhåller sig

till varandras känslor. Familjepraktiker som bygger på användandet av tid kan exempelvis

vara  hur  en  organiserar  hemmet  tidsmässigt,  såsom  genom  fördelning  av  hemarbetet

(Morgan, 2011, s 80-81). Att utvärdera sina egna praktiker handlar i huvudsak om att jämföra
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sina egna familjepraktiker i relation till  föreställda andra eller  en idealbild.  Vidare menar

Morgan (2011, s 132-134) att familjepraktiker ofta involverar en emotionell dimension där en

förhåller sig till varandras känslor i vardagen, exempelvis genom att försöka behaga en annan

genom att uppfylla dennes behov, samt att det finns en etisk aspekt i familjepraktiker, där en

överväger vad som anses riktigt för sig själv och sina signifikanta andra i både beslutsfattande

och i handling.

3.3 Uppvisande av familj

Janet Finch (2007) vidareutvecklar familjesociologin genom att argumentera för vikten av

inte enbart görandet av familj utan även uppvisande (displaying) av densamma. Finch utgår

ifrån Morgans teori att familj är något som görs snarare än något som är, men utvidgar denna

tanke genom att hävda att familj inte enbart görs utan också måste visas upp. Enligt Finch är

detta uppvisande av familj en process genom vilken individer eller grupper på olika sätt visar

för varandra eller annan publik att deras handlande utgör ett görande av familj och därmed

också bekräftar att dessa förhållanden är just familjeförhållanden. Hon menar vidare att detta

uppvisande av familj är av relevans i kontexten av förändrad mening i familj idag. Nutidens

variationer i familjekonstellationer samt hur dessa förändras genom en individs liv gör att

detta uppvisande av familj är av än större signifikans då det blir sättet på vilket vi visar både

varandra  och andra  att  vi  hör  ihop.  Finch menar  att  uppvisande av  familj  sker  i  sociala

interaktioner dels genom hur exempelvis en far interagerar på ett faderligt vis med sina barn

som responderar på ett sätt som bekräftar relationen och dels genom att denna relation också

bekräftas  av  andra,  så  som någon  som ser  deras  relation  och  påpekar  vilken  duktig  far

personen i fråga är.

3.4 Personal Life och familjen

Intresset för själva görandet i relationer har utvecklats vidare med bland annat Carol Smart

(2007, 28, 37-38) som inkluderar flera typer av nära relationer när hon talar om personal life,

som reflekterar individens subjektiva upplevelser och aktörskap men som också är inbäddat i,

samt  beroende  av  det  sociala.  Smarts  teori  vilar  på  fem  begrepp för  att  förklara

familjerelationer: biografi, minne, det imaginära, inbäddning (embeddedness) och anknytning

(relationality).  Dessa  begrepp menar  hon inte  är  helt  separata  från varandra, utan  hänger

samman och är tänkta att komplettera Morgans familjepraktiker genom att lyfta hur görande

även sker genom hur en tänker kring familj. Begreppen kan användas som analysverktyg av
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familjepraktiker separata, varpå vi har valt att främst använda oss av det imaginära, men även

till viss del inbäddning och anknytning.

Uppfattningen om familj konstrueras enligt Smart (2007, 37)  dels genom ens egna

minnen och upplevelser, men även genom kulturella beskrivningar om vad som är den ideala

familjen. På så vis kan normer påverka individens bedömning av sin egen familj samt ens

önskningar  för  framtiden,  genom  exempelvis drömmen  om  att  leva  ett  lyckligt  liv  i

tvåsamhet. Detta är vad Smart (2007, 49-51) kallar för det imaginära, som avser bilden av

idealfamiljen  som  konstruerats  dels  genom  individens  egna  minnen  och  dels  genom  de

kulturella beskrivningar som individen möts av. Den imaginära familjen kommer inte enbart

till uttryck i tanken som en måttstock att jämföra sin egen familj med, utan även i praktik

genom att arbeta mot idealbilden. Ens personliga uppfattningar och erfarenheter av familj

existerar därmed inom ramarna för de normer och kulturella uttryck en individ befinner sig

inom.

 Smart & Norqvist (2014, 26-27) menar att eftersom familjepraktik tidigare i huvudsak

har funnits i relationer mellan föräldrar och barn som är anknutna genom blodsband så har

det  blivit  taget  för  givet  att  anknytning  vilar  på  biologiska  band.  Dock  menar  Smart  &

Norqvist att biologiska band mellan förälder och barn inte alls behöver innebära att en skapar

en  känslomässig  koppling,  samtidigt  som  det  finns  exempel  där  relationer  utanför  den

biologiska familjen  har  varit  lika starka och betydelsefulla.  Det  Smart  (2007,  28,  44-49)

kallar för anknytning är inte nödvändigtvis exklusivt till blodsband, utan handlar snarare om

en utvecklad och nära relation till en annan. Det är således genom familjepraktiker som en

skapar anknytning och inbäddning, som avser hur en individs liv är sammankopplat med

andra individer och hur en nära relation utvecklas som i sin tur formar individen. I skapandet

av familj finns enligt Smarts teori därmed ingen hierarki mellan  biologisk familj och andra

nära relationer vilket innebär att individen väljer sin familj genom de relationer hen utvecklar.
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4. Metod

4.1 Design

För  att  besvara  vår  frågeställning  har  vi  utgått från  ett  konstruktivistiskt  epistemologiskt

perspektiv, där utgångspunkten är att kunskap är socialt konstruerad och således subjektiv,

vilket innebär att människors uppfattningar är baserade på deras egna erfarenheter, åsikter

och känslor (Marvasti, 2004, 5). Dessa uppfattningar är dock inget som uppstår  i isolering

från  samhället,  utan  genom  konstant  interaktion  med  detta.  Verkligheten  konstrueras  i

människans sociala möten, som kan vara med grupper eller andra individer, vilket gör att

socialiteten således är ett intersubjektivt fenomen, där den subjektiva upplevelsen är delad

(Månsson,  2015,  75).  Det  fenomen  som  här  studeras  har  av  informanterna  tillskrivits

egenskaper och mening utifrån  deras egna erfarenheter och kan således endast förstås i sitt

sammanhang.  Detta  innebär  även  att  vi  varit  delaktiga  i  hur  kunskap  konstrueras,  dels  i

struktureringen av studien och inhämtning av information men också  under intervjutillfällena

samt  under  analysdelen  i  vår  interaktion  med  datan  (Braun  & Clarke,  2006).  Inhämtad

information har analyserats gemensamt med målet att hitta den intersubjektiva upplevelsen i

datamaterialet, eftersom vi utgick från att mönster kan utläsas i individuella konstruktioner av

verkligheten  och  således  bidra  till  ökad  förståelse  av  ett  fenomen.  Följaktligen  har  en

kvalitativ  metodansats  i  form av halvstrukturerade  intervjuer  valts  där  informanterna  ges

utrymme att  förmedla tankar och upplevelser baserat på mer eller mindre öppna frågor och

följdfrågor.

 Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 7-14) har tagits i

beaktande  inför  och  under  studien.  Vi har  förhållit  oss  till  informationskravet  genom att

informera deltagare om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan

avbrytas. Detta förmedlades först genom mail och sedan igen muntligt vid intervjutillfället.

Vidare har de informanter som visat intresse för att ta del av uppsatsen blivit erbjudna att få

den skickad till  sig  efter  publicering.  Samtycke till  deltagande har  skett  muntligt  genom

telefonkontakt  när  premisserna  för  deltagande  har  informerats  om,  som involverar  bland

annat vilka rättigheter de har som informanter rörande konfidentialitet av informationen samt

rätten att själva bestämma över sin medverkan, även efter att intervjun är avslutad. De fick

även information om vad intervjuerna kommer att användas till, vilket enbart är denna studie.

Innan intervjuerna påbörjades diskuterades etiska ställningstaganden och eventuella
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problem  utöver  de  forskningsetiska  principerna.  Däribland  hur  vi  skulle  säkerställa

konfidentialiteten hos våra informanter vilket har gjorts genom att vi undvikit att använda

citat  eller  information  som  kan  anses  spegla  en  nog  specifik  livssituation  att  någon  i

informanternas närhet hade kunnat känna igen dem.  Detta har gjorts genom att exempelvis

välja att inte återge väldigt utmärkande händelser eller personliga omständigheter som skulle

kunna kopplas till individen. Samtliga namn som anges i studien är fingerade. Vi diskuterade

även risken att vårt ämne kunde vara känsligt och eventuellt väcka känslor hos informanterna,

samt  att vi ville undvika  att ställa frågor som skulle kunna upplevas som kränkande eller

ifrågasättande.  Detta  hade vi i  beaktning när  vi  utvecklade vår intervjuguide samt när  vi

genomförde  intervjuerna  genom  att  vara  lyhörda  för  informanternas  reaktioner  under

intervjun. Studien har genomförts  i samråd och med godkännande av utsedd handledare på

sociologiska  institutionen  vid  Umeå  Universitet,  där  inga  intervjuer  genomfördes  innan

intervjuguide godkänts av handledare.

Förförståelse  om  normer  gällande  familjebildning  samt  fördomar  rörande

ensamstående föräldrar baserat dels på tidigare erfarenhet och kunskap men även information

hämtad i denna studies syfte har hafts i åtanke under hela processen. Förförståelsen samt våra

egna ställningstaganden i  frågan påverkade hur vi resonerade kring ämnet,  inställning till

ämnet samt hur vi sedan kom att tolka resultaten. Det är därav värt att nämna att vi ställer oss

positiva till alternativa familjekonstellationer samt förändring av normer. Detta är någonting

vi varit medvetna om och därmed tagit hänsyn till genom hela processen. Vi har förhållit oss

till våra värderingar genom att bearbeta datan systematiskt och ställa oss frågande till våra

egna tolkningar. Utifrån vår förförståelse baserat på tidigare forskning sammanställde vi en

intervjuguide  med  öppna frågor  samt  följdfrågor  till  dessa,  för  att  kunna  vara  flexibel  i

intervjusituationen  utifrån  informanternas  egna  berättelser. Vi  var  noga  med  att  enbart

formulera frågor som tjänade studiens syfte både i utvecklandet av intervjuguide och under

intervjusituationen, men i  linje med Lantz (2013, 94) intervjumetodik undvek vi att  styra

samtalen för mycket, då vi värdesatte informanternas egna berättelser. 

Vidare  bör  poängteras  att  vi  själva  inte  har  egna  barn  och  således  inga  egna

upplevelser av föräldraskap, vilket kan ses både som en för- och nackdel. Fördelarna med att

sakna  egna  erfarenheter  medförde  bland  annat  att  vi  kunde  betrakta  informanternas

berättelser och erfarenheter utifrån ett mer neutralt förhållningssätt och således inte tolka in

våra  egna  åsikter  i  deras  resultat.  Däremot  kan  det  också  te  sig som  svårt  att  förstå

föräldraskap  utan  upplevelsen,  varpå  vi  till  exempel  kanske  hade  kunnat  skapa  bättre

intervjufrågor samt följa upp på relevanta spår i intervjutillfällena om vi själva hade haft
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erfarenhet av föräldraskap.

4.2 Datainsamling

Urvalsgruppen var frivilligt ensamstående mödrar som valt att skaffa barn genom assisterad

befruktning med donation. Informanter värvades genom ett tvåstegsurval då vi tog kontakt

med Femmis, föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, som förmedlade

kontakt via sociala medier. Detta  har således begränsat urvalet av informanter till att bara

innefatta de som följer nämnda förening. Personer som var intresserade av att bli intervjuade

kontaktade sedan oss via mail där ytterligare information gavs. Det finns således en risk att

våra informanter kan ha valt att delta utifrån deras erfarenhet och intresse, vilket i sin tur kan

ha  påverkat  studiens  resultat  då  det  kan  tänkas  att  någon  som  upplever  större  sociala

motsättningar  är  mindre benägna att  vilja  delta  eller  att  de som deltog ville  förmedla en

positiv bild av sin situation (Ahrne & Svensson, 2015, 40). Vi anser dock att vi samlat ett rikt

datamaterial som innehåller utförliga berättelser av informanternas upplevelser (Lantz, 2013,

19). Fördelen med denna urvalsmetod är att deltagandet skedde på individernas egna initiativ

vilket vi värdesatte då vi ansåg det vara av vikt att informanterna inte på något vis kände sig

pressade  att  delta.  Av  de  informanter  som  deltog  hade  en  fått  barn  med  hjälp  av

fertilitetsbehandling i Sverige, medan resterande hade ett eller flera barn som tillkommit via

behandling i Danmark. I övrigt fann vi ingen anledning till att avgränsa urvalet ytterligare,

exempelvis genom ålder på mödrarna eller deras barn, civilstånd eller geografisk plats. Detta

eftersom vi ansåg att studiens syfte inte krävde en sådan avgränsning. Detta har medfört att

våra informanter är bosatta i olika delar av Sverige, vilket gör våra resultat mer representativa

för hela gruppen snarare än en ortsbunden grupp.

Följande undersökning bygger på empiri i form av sex halvstrukturerade, individuella

intervjuer  med  frivilligt  ensamstående  mödrar  som valt  att  skaffa  barn  genom assisterad

befruktning  med  donation.  Ytterligare  en  intervju  genomfördes  som  inte  inkluderats  i

analysen på grund av problem med inspelningen. Istället för att skriva ut intervjun utifrån

minnet och medhörande anteckningar valde vi att bortse från denna intervju, för att undvika

en transkribering som hade varit påverkad av intervjuarens tolkning. Vi valde att genomföra

intervjuerna individuellt för att inte skapa en situation som kunde upplevas som obekväm för

informanterna, med resonemanget att informanterna skulle kunna uppleva intervjusituationen

som mer samtalsliknande och därmed mer avslappnad. Eftersom alla intervjuer förutom en

genomfördes över skype eller telefon ansåg vi det dessutom ur ett praktiskt hänseende mer

fördelaktigt att  att göra dem individuellt.
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Intervjuerna har genomförts  på plats,  över skype samt över telefon. Informanterna

fick själva välja tid och plats samt på vilket sätt de föredrog att genomföra intervjun. Att

genomföra intervjuer över skype eller telefon bidrog till en viss distans i mötet, vilket kan

tolkas  som  negativt  i  den  bemärkelsen  att  interaktionen  upplevdes  mindre  personlig.

Samtidigt kan detta ses som en fördel då just distansen i samtalet kan göra att informanten

kände sig mer bekväm och mindre utlämnad. Dessutom möjliggjorde det för informanterna

att vara flexibla i sitt deltagande och att kunna genomföra intervjun i hemmiljö vilket kan

bidra till en känsla av trygghet. Vissa informanter hade vid intervjutillfällen barn närvarande

vilket kunde vara ett mindre störningsmoment, dock något vi var beredda på och som inte

anses påverkat kvaliteten i intervjuerna. En intervju genomfördes på plats i enskilt rum på ett

bibliotek i Umeå efter informantens eget önskemål, något som gjorde att situationen kändes

avspänd i och med att mötet skedde på neutral plats och samtidigt avskilt så samtalet kunde

genomföras ostört. För att skapa en avslappnad situation inledde vi intervjuerna med lättare

frågor som att be informanterna berätta om sig själva och hur de tog beslutet att skaffa barn

på egen hand, för att allt eftersom bygga upp ett förtroende samt ett tryggt samtalsklimat.

Intervjuerna spelades in med informanternas godkännande efter att de informerats om

de etiska principerna och intervjuns syfte. Intervjuerna pågick mellan ca 30 – 90 minuter och

bestod av frågor som gav informanterna möjlighet att själva berätta om sina upplevelser, så

som ”Hur resonerade du kring ditt beslut [att skaffa barn själv]?” och ”Hur har dina vänner

och bekanta reagerat på ditt beslut att skaffa barn via donation?”  . Svaren följdes upp med

följdfrågor som ”Hur kändes det?” och ”Varför tror du att det är så?” för att skapa en så

djupgående förståelse som möjligt. För fullständig intervjuguide, se bilaga 1.

4.3 Dataanalys

Då denna studie utgår ifrån ett konstruktivistiskt  perspektiv  i det avseendet att upplevelser,

meningar  och  erfarenheter  är  socialt  skapade  och  konstrueras  i  samspel  med  normer  i

samhället, har tematisk analys valts som analysmetod eftersom den öppnar upp för att studera

just  detta.  Studien  avser  ta  hänsyn  till  den  sociokulturella  kontext  och  de  strukturella

förutsättningar som gör upplevelsen och förståelsen för det undersökta fenomenet möjligt. Ett

konstruktivistiskt  synsätt  tillsammans med tematisk analys  möjliggör  då  en  analys  på en

latent  nivå,  vilket  går  djupare  i  datainnehållet  för  att  identifiera  och  undersöka  de

underliggande  idéer,  antaganden  och  ideologier  som  kan  tänkas  ligga  till  grund  för

informanternas upplevelser. Detta innebär att det redan initialt i analysarbetet funnits ett visst

tolkande och analysen är således inte enbart en förklaring av data utan är redan teoretiserad
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(Braun & Clarke, 2006).

Analysarbetet har utgått från de sex faser som Braun och Clarke (2006) har utvecklat

som riktlinjer för genomförandet av en tematisk analys. Analysen inleddes således med steg

ett,  vilket  är  att  bekanta  sig  med datan.  Detta  gjordes  genom att  upprepade gånger  läsa

samtliga transkriberingar samt att skriva memos och diskutera tankar med varandra. Redan i

den inledande fasen upptäcktes att informanternas upplevelser av det som avsågs undersökas

inte  till  fullo  stämde överens  med vår  förförståelse och förväntningar  baserat  på  tidigare

forskning som visat på en högre grad av social friktion än vad som återfanns i vår data. Detta

gjorde att  vi  fick se på datan med  nya ögon. Fortsättningsvis gick vi över till  steg två i

analysen som är initial kodning, där i stort sett allt som kunde avläsas kodades till enklare

koder utan att bli allt för abstrakt. Vi strävade efter att arbeta nära datan och att inte lägga in

för mycket förförståelse i kodningen utan att koda det vi såg, något som upplevdes enklare av

den anledningen att våra förutfattade tankar inte bekräftats av datan. Vi använde oss såldes av

en  induktiv  kodning  snarare  än  en  teoretiskt  driven  kodning,  där  de  initiala  koderna

reflekterade  handlingar.  Vi  hade  en  konstant  jämförande  analys  genom  hela

kodningsprocessen som innebar att vi hela tiden kodade och kodade om, jämförde och höll

oss öppna för att koder var provisoriska och ofta ändrades (Charmaz, 2006, 51-54). Vi kunde

allt eftersom sammanlänka koder med varandra och se vilka som bildade teman, vilket är steg

tre i analysprocessen. Vidare i steg fyra så testades och omvärderades dessa teman. Exempel

på teman som till en början ansågs vara av stort intresse var bemötande från omgivningen och

informanternas  hanteringsstrategier  för  dessa,  något  som  genom  detta  steg  i  analysen

omvärderades och till slut kom att uteslutas i takt med att vi istället började se mönster och

fatta intresse i hur informanterna reflekterade kring sitt eget beslut och sin familjesituation.

Allt  eftersom teman  omprövades  i  relation  till  studiens  syfte  kunde  vissa  mindre  teman

kopplas  samman i  mer övergripande huvudteman.  Bland dessa huvudteman ansågs sedan

Processen genom vilken beslut tas och  Skapande av familj vara de mest centrala för vår

frågeställning  och  således  gick  kodningen  över  till  att  fokuseras  på  dessa  och  en  ny

genomgång av kodningen genomfördes men nu med dessa teman som utgångspunkt. Koder

och  teman  som  inte  ansågs  relevanta  har  då  allt  eftersom  sållats  bort  men  vi  höll  oss

fortfarande  öppna  för  förändring  i  de  teman  vi  ansåg  centrala  och  har  i  vissa  fall  fått

omvärdera innehållet i dessa.

Till grund för följande analys är som nämnt två teman, Processen genom vilken beslut

tas samt  Skapande av familj.  Båda teman är uppbyggda av tre underteman vardera,  vilka

finns presenterade i tabell 2. Teman och underteman har genom steg fem i analysen benämnts
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först och främst för att reflektera dess innehåll men även allt eftersom för att förtydliga hur vi

ser  på dem  och vad som anses  vara  av  intresse  i  dem samt  hur  de  sammanhänger  med

varandra. Teman innefattar vardera ett antal koder. För att analysen ska vara så trovärdig som

möjligt  har  de  tolkningar  som gjorts  tydligt  presenterats  så  att  läsare  kan avgöra  om de

bedömer slutsatsen vara rimlig. För att förtydliga våra tolkningar finns därför exempel på hur

citat har kodats presenterade i tabell 1. För vidare genomförande av analysen har sedan teori

granskats  och  valts  ut  baserat  på  de  teoretiska  perspektiv  vi  ansåg saknades  i tidigare

forskning. Här har flera teorier övervägts så som mer övergripande sociologiska teorier och

feministisk teori. Dessa valdes dock bort till förmån för teori gällande familjepraktiker, som

valdes utifrån dess relevans för studiens syfte och de teman vi till slut kom fram till samt gick

väl ihop med vår konstruktivistiska utgångspunkt. Datan hade dock kunnat tolkas annorlunda

med hjälp av annan teori, vilket då hade lett till andra resultat. Som sjätte och sista del har

den tematiska analysen sammanställts i en uppsats. 

Tabell 1. Kodningsprocess för utvecklande av teman

Citat Initiala koder Fokuserade koder

Ja det är som sagt, jag har funderat på
det väldigt länge och pratat med en del
som  tyckte  att  man  kunde  ju  ta  den
vägen om man ville. Det är så svårt när,
när man vill  ju ha barn och det går ju
inte att göra slut med partnern som man
tycker om och trivs med bara för att man
ska  ha  barn.  Det  blir  ju  inte  en  bra
relation om man går in i ett förhållande
bara för att producera ett barn. Så är det
bättre att gå genom sjukvården.

Medveten om möjligheten

Förändrad syn på familj
Kopplar inte barn till man

Inte med fel person
Mer ansvarsfullt själv

Omförhandling av 
synen på familj

Det  kan  vara  vad  som  helst,  liksom
barnuppfostran eller vem som ska göra
vad, eller något sånt. Jag tycker att det
är  jättevanligt  när  jag  är  hemma  hos
folk, att det är sånt här småtjafs som jag
tänker "Åh, ska ni ägna er tid åt det där?
Det  slipper  i  alla  fall  jag".  Haha.  Och
visst, sen har de ju massor med fördelar,
dem kan- de behöver liksom inte ordna
barnvakt om de ska gå och träna eller gå
på bio, det är bara att de gör upp liksom
att  "den  här  kvällen  har  jag,  den  här

Fördelar med att vara själv

Vill inte ha det som andra

Mer arbete ensam

I relation till 
kärnfamiljen
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kvällen  har  du"  och  sen  gör  man  vad
man  vill.  Klart  att  jag  fattar  det.  Och
sånt kan jag ju ibland bli lite avundsjuk
på.

Tabell 2. Teman med underteman

Tema Undertema

Processen genom vilken beslut tas Längtan efter familj
Omförhandling av synen på familj
Släppa drömmen om kärnfamiljen

Skapande av familj I relation till kärnfamiljen
Den flytande familjen
Uppvisandet av familj
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5. Resultat

Följande  analys  är  uppbyggd  på  de  för  vår  studie  två  mest  centrala  huvudteman  som

utarbetats genom kodningsarbetet, vilka är Processen genom vilken beslut tas samt Skapandet

av familj. Det första temat handlar om hur en kommer fram till att bilda en normbrytande

familj, vilket följs av det andra temat som behandlar görandet av familj efter att en har skaffat

barn.  Båda  teman  består  av  vardera  tre  underteman  som  behandlar  de  mönster  som

framträdde genom kodningen. Dessa handlar i huvudsak om när ens praktiker är normativa

respektive när de är normbrytande.

5.1 Processen genom vilken beslut tas

Detta tema porträtterar ett omförhandlande av synen på familjenormer som skett genom att ta

beslut  att  skaffa  barn  själv  genom assisterad  befruktning  med  donation.  Informanterna

beskriver  hur  de  har  gått  från  en  längtan  efter  en  familj  i  enlighet  med  normen  till  att

omförhandla  denna  och  släppa  drömmen om en  kärnfamilj,  vilket  öppnar  upp för  andra

former av familjepraktiker. Genom denna process vidgas synen på vad en familj är och kan

vara samtidigt som ens egna antaganden utmanas vilket medför en viss känsla av ambivalens.

Trots  denna  vidgade  syn  på  familj  och  utmanandet  av  normer  är  dessa  något  individen

konstant förhåller sig till genom hela processen av beslutsfattande.

5.1.1 Längtan efter familj

Bland informanterna framkommer att den familjekonstellation som de nu befinner sig i inte

var  den  som  de  ursprungligen  sett  framför  sig.  Oavsett  hur  informanterna  beskriver

exempelvis en långvarig barnlängtan eller tidigare uppbrutna relationer så är ändå tanken på

en kärnfamilj återkommande i hur synen på familj tidigare sett ut. Ingen av informanterna

menar att det var ett förstahandsval att skaffa barn varken som ensamstående förälder eller

med donation. Detta kan tolkas som deras imaginära familjepraktiserande, där bilden av sin

framtida  familj  är  i  enlighet  med  den  rådande  samhälleliga  kärnfamiljsnormen.  Josefin

beskriver dessa tankar med att ”Så det var ju det jag längtade efter då. Att träffa mannen i mitt

liv och få barn liksom”, vilket visar på hur det imaginära praktiserandet av familj innehåller

både man och barn, något som är återkommande hos informanterna.

Informanterna  beskriver  just  en  stark  barnlängtan  som främsta  motivation  i  sitt
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familjeskapande där de menar att detta är en längtan som följt med dem under en längre

period, vilket kan tolkas som en imaginär familjepraktik baserad på en interaktion mellan

normen att ha barn och individernas känslor och önskningar. Barnlängtan beskrivs både som

en känsla och något som kommer inifrån oberoende av normer, samtidigt som det hänvisas

till något som kan anses vara relaterat till samhälleliga normer så som att det är något deras

vänner  och  bekanta  gör  eller  att  det  är  en  form  av  naturligt  steg  i  livet.  Detta  kan

sammankopplas med normen att ha barn som framkommit i tidigare forskning som något

som är högt värdesatt och anses vara en naturlig del av livet både i samhällets och kvinnors

egna ögon (Goldberg et al. 2011; Parks, 2002). Josefin beskriver det följande:  

                                                            

Jag hade liksom pluggat färdigt och jag hade jobb, ja det fanns liksom inga

sådana hinder att så här "jag vill göra det, jag vill resa, jag vill plugga". Utan jag

hade liksom gjort det. Och kände liksom att nästa steg i livet för mig är ju då att

bilda familj.

Denna längtan efter barn som för samtliga till en början hörde ihop med tanken på en man

och en kärnfamilj är inget som informanterna själva beskriver som ett av flera alternativ till

familjepraktiker utan framställs snarare som att det var det självklara valet, vilket kan kopplas

till Ericssons (2012) studie som visar på hur kärnfamiljsnormen konstrueras som det som är

normalt och eftersträvansvärt redan tidigt i barndomen.

Oavsett huruvida informanterna beskriver sin barnlängtan som något som följt med

dem sedan unga år eller en önskan som kommit på senare tid så menar de att denna längtan

skyndades på av det faktum att de började bli äldre och de kände att tiden för att skaffa barn

började bli allt mer begränsad. Det beskrivs som en biologisk klocka som började ticka och

en medvetenhet om att  chanserna att  få barn blev allt  mindre med ålder, vilket ledde till

insikten att om de ville ha barn måste de agera inom viss tid, och således att inkluderandet av

en man kanske inte var möjlig. Anna säger att:

[...] som jag [helt] enkelt insåg att om jag skulle ha några barn så var jag tvungen

att skynda på lite, jag hade kanske inte tid att vänta på att jag skulle träffa någon

pappa till barnen.

Ovan framträder en bild av hur normer kring sexualitet och familjeskapande accepteras som

någonting naturligt  och påverkar hur individen ser på sig själv och sin framtid.  Att  bilda
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familj och att detta sker enligt normen anses som ett självklart steg i livet, vilket gör det svårt

att föreställa sig alternativa familjeformer. Vidare framkommer att processen genom vilken

beslutet tas om att bilda en icke-normativ familj sätts igång av omständigheter som ålder, och

att processen att ta normbrytande beslut således inte är någonting som sker omotiverat. 

5.1.2 Omförhandling av synen på familj

Informanterna beskriver en barnlängtan och även hur denna i kombination med vetskapen att

eventuell graviditet bör ske inom en relativt snar framtid gjorde att de började omförhandla

med sin tidigare bild av en kärnfamilj. De informanter som hade partners beskriver att de

kände att deras önskan om barn var så pass viktig för dem att de inte kunde tänkas avstå från

det av den anledningen att deras partners inte ville bli föräldrar tillsammans med dem.  Det

kan således tolkas som att informanterna upplevde de familjepraktiker som utövades i barnlös

tvåsamhet  som  ofullständiga i  relation till  deras  imaginära familjepraktik som innefattade

barn. Caroline utvecklar detta:

Så då valde jag att inseminera mig i alla fall också tänkte jag att gör han slut så

får han göra det då. Jag kan ju inte göra avkall på en sån stor önskan i mitt liv

för hans skull.

De informanter som inte hade en partner resonerade kring hur de allt eftersom släppte tanken

på att en man var nödvändig för att uppfylla deras önskan om barn. Vissa menade att de insåg

att de i sitt sökande efter en partner eller i sina relationer med män endast såg dessa som

potentiella  fäder  till  sina framtida barn  och att  detta  inte  kändes  rätt.  Erika  beskriver  att

”också upptäckte jag att jag bara dejtade killar för att hitta en pappa till mina barn och det

blev liksom fel”. Det framkommer bland dessa informanter hur de insåg att drömmen om

barn heller inte måste vara sammankopplad med drömmen om en man. De beskriver hur de

började  fundera  kring  att  det  finns  alternativ  till  kärnfamiljen  och  började  således

omförhandla  den  imaginära  familjepraktiken  till  att  fokusera  på  barnet  snarare  än

kärnfamiljen. Anna beskriver:

Det var ju som inte riktigt relaterat till barnet alls längre, haha. Jag gick från att

liksom på något sätt ändå drömma om att, eller hoppas, att jag skulle hitta någon

till att [...] Om jag hittar någon, så är det ju jättebra liksom, men det har inte
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riktigt med mina barn att göra.

Informanterna var i denna omförhandling tvungna att förhålla sig dels till sina egna tankar

och känslor men samtidigt till rådande normer kring familjebildning. De berättar hur de själva

har funderat kring huruvida ett sådant beslut skulle vara rätt för barnet samt hur det skulle

mottas av omgivningen och utövar således etiska familjepraktiker då de resonerar kring vad

som anses rättvist för barnet och moraliskt riktigt. Informanterna berättar att de känt en viss

oro inför vilket bemötande de skulle få samt att de förväntade sig ett visst ifrågasättande. De

visar på att de är medvetna om att deras beslut är normbrytande, dels i avseendet att de bryter

mot en heteronormativ tvåsamhetsnorm men även att barn förväntas komma till på ”naturlig”

väg och att deras icke-normativa familjepraktiserande i dessa fall kan anses avvikande. De

hamnar här i en situation där de gör en form av avvägning i huruvida deras önskan om barn

väger upp eventuell  social  friktion. Detta tyder på att  samhälleliga uppfattningar gällande

ensamstående mödrar som visats i tidigare forskning (Zartler, 2014; Wieger & Chunns 2015)

är något som informanterna är medvetna om och förhåller sig till i beslut gällande deras eget

familjeskapande.   

I  avståndstagandet  från  sin  ursprungliga  imaginära  familjepraktik  beskriver

informanterna hur de känt en sorg över att de upplevt sig tvungna att överge den. Trots att de

antingen har en partner eller har släppt tanken på att hitta en partner som kan vara far till

deras barn så vittnas om dels en sorg i insikten att de inte kan ge sina barn den kärnfamilj som

de hade önskat och dels i att de själva inte kommer få det liv som de till en början såg framför

sig.  Maria beskriver att  “Ja det är klart att det fanns en viss sorg i det, för jag ville ju helst

såklart - jag ville ju också sådär gifta mig och bli jättekär och få barn och så”. Detta kan

tolkas som tecken på att de till viss del fortfarande förhåller sig till kärnfamiljen som norm

och  det  mest  önskvärda.  Just  denna  del  beskriver  vissa  som  en  väsentligt  svårighet  i

omställningsprocessen, nämligen att de inte enbart måste ställa om sig själva gällande sorgen

att inte få den familj de hade drömt om utan även att de måste omvärdera och på sätt och vis

gå emot sina egna ideal. Erika beskriver denna svårighet:

Det var ju för mig själv att landa i det. Att jag hade ändå en bild av en kärnfamilj

på något sätt. Och det jag har jobbat mest med, att det inte blev en stor familj

[...] Och att vi, jag har fått rucka på mina egna normer. Och det har varit jobbigt,

såklart.
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Denna omförhandling av den imaginära familjepraktiken framställdes som delvis ambivalent

i och med att de förmedlade en viss sorg i att inte kunna skapa den familj de fram tills dess

önskat, men samtidigt stärkande i avseendet att de ändå såg en möjlighet att kunna få det/de

barn som de längtade efter. Samtidigt som de beskriver denna sorg så kommer dock flera

positiva aspekter i alternativet att skaffa barn själv fram, något som kan tolkas som att de

själva  började  se  familjebegreppet  som  något  mer  flytande  och  därmed  omvärdera  de

normativa praktikerna och utvärdera alternativen från fler perspektiv. Detta visar sig bland

annat i hur de resonerar kring att binda sig till en man genom att skaffa barn gemensamt.

Informanterna som inte har en partner menar att det beror på att de har höga krav och inte vill

skaffa barn med fel person och att det är bättre för barnet att ha en stabil förälder än att skapa

en familj som inte är baserad på en bra grund. Samtidigt ses det inte som ett alternativ för

dem själva att ingå en relation med en man som de inte är kära i eller där de ändå inte är säkra

på att de kan få barn. Erika menar att “det här är ett sätt att undvika skilsmässa” och Caroline

är inne på samma spår:

Jag kunde ju inte skaffa en ny partner bara för att producera ett barn. Man måste

ju lära känna varandra och jag ville verkligen ha barn nu, så det, då kanske jag

inte hade fått barn i alla fall eller så blir det sådär att man är ihop i ett par år och

sedan blir det bristningar för att man inte tyckte om varandra i alla fall.

Omförhandlingen av  synen på familj  är  i  sig  en icke-normativ familjepraktik som delvis

involverar sorg men även ett uppöppnande för möjligheter utanför normen. Omförhandlandet

involverar att släppa den framtid en sett framför sig. Detta visar på en medvetenhet i vilka

normer som bryts samt vilka konsekvenser detta eventuellt  medför både för en själv och

andra  i  ens  omgivning.  Informanterna  beskriver  det  som ett  aktivt  beslut  att  skaffa  barn

själva, och därmed även att bryta mot normer. Detta trots att det anges att de hade ett val att

nöja sig med en partner som de inte älskar, i syfte att bilda en kärnfamilj. Här kan ses hur

normen att bilda en kärnfamilj således inte är något som informanterna är villiga att rätta sig

efter till  vilket pris  som helst.  Att  leva med en man enbart  i  syfte att  bilda familj  skulle

visserligen uppfylla en norm, men det skulle inte uppfylla drömmen om en kärleksfull familj,

något som informanterna upplever sig ha uppnått genom att skaffa barn på egen hand. Detta

kan tolkas  som att  det  som dröms om inte  är  en kärnfamilj  som sådan,  utan  kärlek  och

samhörighet.  Idén  om att  detta  uppnås  genom heterosexuell  kärlek  och kärnfamiljen  kan

kopplas till den socialisering som sker redan i barndomen, genom vardaglig interaktion som

24



framställer dessa två aspekter som det normala och åtråvärda (Ericsson, 2012).

5.1.3 Släppa drömmen om kärnfamiljen

Då informanterna reflekterar kring ovan nämnda omförhandling och hur processen gått till

genom vilken de fattat sitt beslut gör de ofta jämförelser med andra föräldrar som lever i

parrelationer eller de som separerat. Flera beskriver situationer bland vänner och bekanta som

visserligen lever i en relation men som de ändå anser vara problematiska och inte något som

de önskar för sig själva. De berättar exempelvis om par där det tjafsas och bråkas och par

med utgångspunkten att  ha en jämställd relation men där ändå kvinnan gör merparten av

arbetet  och  tar  det  huvudsakliga  ansvaret  för  hem  och  barn.  Detta  ifrågasättande  av

kärnfamiljens  praktiker  är  i  enlighet  med  Zartlers  (2014)  studie  som  visar  på  liknande

resonemang bland ensamstående mödrar. Ett annat återkommande exempel är att fäder inte

tagit det ansvar som väntats av dem antingen efter skilsmässa eller då kvinnan blivit gravid

med en man hon inte har en relation med som sedan lämnat henne ensam med barnet. Här

kan utläsas hur informanterna reflekterar över dels det heterosexuella barnaskapandet som

sådant men också kärnfamiljsnormen och hur dess faktiska praktiker inte alltid är desamma

som den idealbild som framställs. I tillägg till detta diskuterar informanterna kring exempel

på hur relationer utanför kärnfamiljen kan vara av minst lika stort värde. Maria reflekterar

över detta:

Det finns massa tragiska familjebildningar, och det finns många fäder som inte

alls är bra fäder, och varför är det alltid bättre? Varför är det alltid bättre med en

pappa? Även om han stack eller han super eller han slåss eller han, ja, du vet.

Men ändå är det bättre. Det är ändå lite bättre att det finns en liksom. Det är lite

konstigt, att det inte är föräldrarna eller nätverket kring barnet som räknas, utan

det är mamman och det är pappan.

Fortsättningsvis  ses  en  tydlig  tendens  att  vilja  ta  avstånd  från  nämnda  typer  av

familjepraktiker och att dessa är för informanterna icke önskvärda. Något som lyfts av flera i

detta sammanhang är att deras beslut att skaffa barn själva är just ett aktivt val och inget som

”råkat” hända dem vilket ses som en fördel i  det avseendet att  de själva hela tiden varit

inställda på att ta allt ansvar själva och således förberedda och positivt inställda. De ser inget

i deras val som ett misslyckande utan snarare som ett alternativ att föredra i relation till ovan
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nämnda förhållanden. Genom att observera och utvärdera sitt eget föräldraskap i relation till

andras gör de således en bedömning av andras familjepraktiker och anser att deras egna icke-

normativa praktiker dels är fördelaktiga men också mer av ett aktivt val och något de själva

kan kontrollera. Caroline beskriver följande:

Men då  tänker  jag  att  det  finns  många  som blir  med barn  där  pappan  bara

försvinner. Där han inte vill kännas vid barnet. Många som lovar att de ska ställa

upp också gör de inte det. Jag har ju varit mentalt förberedd på att vara ensam

hela tiden. Jag har förberett mig på det i fem års tid. Så jag, jag känner mig inte

så ensam som jag tänker mig att såna i relationer gör, när pappan inte bryr sig.

I  och med att  informanterna beskriver sin familjesituation som ett  aktivt  val uttrycker de

följaktligen också att de inte upplever någon sorg i deras beslut, trots att de kunde uttrycka en

sorg i själva processen där de gav upp tanken om en kärnfamilj. De menar att varken för de

själva eller för deras barn finns någon saknad, eftersom det från början inte förväntades vara

på något annat sätt. Maria beskriver ”För min son finns det inget konstigt eller sorgligt, det

finns bara ingen pappa”.  Flera jämför sig här återigen med andra kvinnor och deras barn som

blivit lämnade eller på annat sätt blivit ofrivilligt ensamma i sitt föräldraskap, där de antingen

vet eller tänker sig att det på ett annat sätt finns en sorg i avsaknaden av den ursprungliga

eller  förväntade  partnern.  Erika  jämför  sin  situation  med en  kvinna  som blivit  ofrivilligt

ensamstående:

Jag tror ju det är väldig skillnad för mig som har aktivt gjort valet att skaffa

honom. Jag har väldigt aktivt velat ha ett barn och kämpat för honom. Jag har ju

inte sorg i grunden. Jag pratade med en kompis igår som blev gravid på krogen

faktiskt liksom. Hon har ändå sorg med att den pappa inte ville ställa upp och

inte finnas där. Hon är lika ensamstående som mig för han vill  inte  ha med

barnet att göra […] Men, jag har ingen sorg.

Informanterna  berättar  om  hur  de  känt  viss  oro  inför  hur  deras  beslut  att  bilda  en

normbrytande familj och dess praktiker skulle mottas av vänner och familj. Oron gällde hur

detta skulle mottas generellt men något som lyfts är speciellt hur äldre generationer som antas

vara mer konservativa skulle reagera. Informanterna beskriver sedan lättnaden som infann sig

när  deras  närmaste  sociala  nätverk  och  framförallt  deras  biologiska  familjer  ställde  sig
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positiva till beslutet och gav dem sitt fulla stöd både praktiskt och emotionellt och således

praktiseras  familjen  flytande  i  relation  till  dessa  närstående.  Detta  stöd  beskrivs  som

avgörande inför genomförandet av beslutet, något som visar på hur viktigt det är med stöd

både  i  sitt  eget  praktiserande  av  familj  men  kanske  framförallt  då  det  kommer  till

normbrytande praktiker. Maria beskriver följande:

Jag hade nog inte vågat mig på den här resan om det inte fanns, om inte liksom

mina närmsta vänner, min närmsta familj. Men jag kände deras stöd och visste

att de, ja, skulle finnas där.

Det  som samtliga informanter  avslutningsvis  enas  i  då det  kommer till  processen genom

vilket beslutet tagits att skapa en icke-normativ familj är hur längtan och kärlek inför barnet

varit det som vägt över på alla punkter. Denna kärlek har fått dem att känna att deras beslut

varit det rätta och att oavsett vilka övriga drömmar om en familj de anser sig fått ge upp så

har detta beslut ändå lett dem till att de fått  det barn som de efter omvärdering kände var

grunden i sin längtan efter familj. Maria berättar att ”Sedan så var längtan så stark så längtan

tog liksom över alla fördomar och alla rädslor och liksom, allt  som fanns”.  De visar här

återigen på hur det funnits en viss oro inför att välja att praktisera familj på ett icke-normativt

sätt men att de trots medvetenhet om eventuell negativ respons från omgivningen valt att

genomföra sitt beslut, vilket de motiverar med just kärleken till barnet och lyckan i att ha

uppnått en dröm. Sara menar att ”[…] har nog varit så pass uppfylld av den känslan så att det

där har liksom bara gått att borsta bort de små, små störningsmoment”. Vidare beskrivs hur

barnet/n har fyllt ett tomrum som saknats och bland de som inte från början hade en partner

uttrycks att barnet/n och den familj denna konstellation givit dem gör att de inte längre i

samma utsträckning saknar en partner. Josefine beskriver:

Men jag tänker att den där närheten och kärleken och så, som man behöver, det

får ju jag från mitt barn nu istället. Även om det inte är på samma sätt, så är det

ändå, det fyller ändå vissa behov liksom, som man har.

Sammanfattningsvis kan sägas att  omförhandlingsprocessen innefattar  ett  jämförande med

normativa  familjepraktiker,  som medför  en  förändrad  syn  på  den  drömbild  av  familj  en

tidigare haft. Genom att förhålla sig till kärnfamiljen med distans kan en betrakta den från

andra perspektiv och se eventuella nackdelar med den. Istället för att drömma om en familj
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tas ett aktivt beslut om att skapa en familj på sina egna villkor. Denna förändrade syn på

familj ses även hos frivilligt barnlösa, som menar att de sett familj som en given del i ett

uppfyllt liv, där uppgörelsen med sina egna drömmar om den framtida familjen även innebär

ett ifrågasättande av familjenormer (Engwall & Peterssons, 2010, 268-269). Vidare anser de

sig har  skapat en kärleksfull  familj  med sina barn,  där en kärnfamilj  inte  längre kopplas

samman med denna.

5.2 Skapande av familj

Detta tema porträtterar hur en skapar en familj när en väl har fått barn själv med hjälp av

assisterad  befruktning med  donation.  Efter  att  beslutet  har  tagits  och  en  har  bildat  en

normbrytande familj tillkommer ytterligare en dimension att förhålla sig till, nämligen barnet.

Även om en själv har omförhandlat sina egna normativa uppfattningar kring familjebildning

så innebär inte detta att en alltid praktiserar familj på icke-normativa sätt. Detta tema handlar

således  om  familjepraktiker  som  antingen  går  i  linje  med  normer  eller  går  emot  dem.

Skapandet av familj sker i relation till andra familjer och en samhällelig bild av idealfamiljen.

Vidare skapas familj genom att den praktiseras flytande och vidgas i och med inkluderandet

av personer i ens omgivning. Familjen bekräftas sedan genom uppvisande av densamma i

interaktioner med omgivningen. 

5.2.1 I relation till kärnfamiljen
Inte bara när frivilligt ensamstående mödrar tar beslutet att skaffa barn själva förhåller de sig

till  normer  kring familjebildning utan även i  de  vardagliga familjepraktikerna efter att  de

bildat  familj.  Genomgående  jämför  de sin familjebildning  med  kärnfamiljsnormen.

Informanterna uttryckte både fördelar och nackdelar med att vara ensamstående förälder i

jämförelse med föräldrar  som  lever  i  parförhållanden.  Detta  jämförande  är  således  ett

praktiserande av imaginära familjepraktiker. Informanterna upplever det som fördelaktigt att

kunna ta beslut själva kring barnets uppfostran samt att det merarbete som det innebär att

vara  ensamstående  vägs  upp  med  att  slippa  jämka  med  en  partner  eller  upprätthålla  en

relation  vid  sidan  av  föräldraskapet.  Vidare  beskrivs  det  som en  trygghet  för  barnet  att

undvika skilsmässa eller familjekonflikter. Josefine förklarar att hon inte upplever det som

jobbigt att vara ensamstående eftersom att hon inte haft förväntningen att dela arbetet med

någon annan:
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Jag har ju gått in i detta med vetskapen om att jag kommer att göra allting. Jag är

den enda här, så jag kommer att byta alla blöjor, jag kommer att torka alla spyor,

jag kommer laga all mat, jag kommer dammsuga alla gånger, jag kommer tvätta

alla kläder. Jag har ju liksom inga förväntningar att någon annan ska dela det

med mig.

Genom att ta ansvaret över familjen på egen hand kan informanterna således ta kontroll över

sin egen tid, vilket även medför att de slipper konflikter kring arbetsfördelningen. Till följd av

valet att bli ensamstående förälder behöver de inte lägga ner tid och energi på det emotionella

arbete som en partnerrelation kräver, vilket kan förklara upplevelsen av att det inte är tyngre

eller svårare att vara ensamstående förälder. Informanterna pratar om det som en lättnad att

kunna fokusera helhjärtat på sina barn och att inte behöva vårda en relation vid sidan om. När

Anna pratar om andra föräldrar som lever i par beskriver hon det som följande: “Jag kan inte

se att de har det bättre än mig. Tvärtom många gånger.” Vidare tänker de sig att svårigheter

finns i alla former av familjer, som Maria utvecklar: “Men jag tänker att, det är nog inte alltid

lätt och alltid roligt för någon förälder. Alltså, man är sliten som förälder liksom.“ 

Informanterna beskriver även svårigheter med att vara ensamstående förälder. Bland

annat upplever de att det är svårt att be om hjälp från andra med exempelvis barnvakt men

också att det ibland är jobbigt att inte kunna dela det praktiska arbetet i hemmet med någon

annan. Andra svårigheter som förs fram fokuserar  på  hur familjekonstellationen ska gå ut

över barnet, såsom sårbarheten i att endast ha en förälder ifall någonting skulle hända denne,

att barnet kommer att önska att hen hade en pappa eller om hen kommer att uppleva det som

jobbigt att inte ha en familj som liknar den hens kompisar har. Här framkommer en sårbarhet

som mödrarna inte vill ska gå ut över deras barn och en medvetenhet kring barnets behov av

flera  vuxna  kontakter  i  deras  omgivning.  De  svårigheter  som  tas  upp  hanterar  dock

informanterna med hjälp av andra i deras omgivning, som utvecklas i avsnittet Den flytande

familjen. Caroline  berättar  om  vad  som  kan  vara  svårt  att  uppfylla  som  ensamstående

förälder:

När man har två föräldrar så kan man ju bolla, då kan man ju gå och prata med

ena föräldern om vissa saker och andra föräldern om andra. Men mig kommer

hon ju få ta allting med. Just nu i alla fall, sedan hoppas jag att hon hittar kanske

någon bra dagispedagog som hon kan komma nära eller annan, alltså så hon får

fler vuxna influenser.

29



Citatet  ovan  visar  på  en  medvetenhet  om  att  en  inte  kan  uppfylla  alla  roller  som

ensamstående förälder. Vidare berättar  informanterna om deras  antaganden om vad andra

tänker om dem. Vissa informanter kämpade mer med tanken på andras bild av dem och deras

föräldraskap.  Sara beskriver det såhär när hon pratar om att be om hjälp från utomstående:

“Det kan också vara så att det kommer från att man tycker att man får, man får skylla sig

själv litegrand eller tänker att andra ska tycka att man får det”. Här återkommer således ett

jämförande med imaginära familjepraktiker genom att observera sina egna praktiker och sin

prestation som förälder med idealbilden av vad som bör uppfyllas som förälder. Att praktisera

en ny typ av familj innebär således konstanta utvärderingar gentemot den normativa familjen,

vilket skapar en upplevelse av högre prestationskrav på ens eget föräldraskap. Vad gäller de

praktiska  implikationerna  av  att  vara  ensamstående  förälder  så  finns  både  fördelar  och

nackdelar i relation till föräldrar i par, där fördelarna upplevs väga upp för nackdelarna.

Sammantaget kan sägas att  skapa den familj  som en vill ha medför en frihet i  att

praktisera familj på sitt eget sätt och inte behöva förhålla sig till en annan förälder. Denna

frihet väger i stort upp för de svårigheter som det innebär att göra familj som ensam förälder,

vilket är i linje med tidigare forskning som visar på hur ensamstående föräldraskap medför en

uppskattad autonomi som upplevs ge en trygghet för barnet (Wieger & Chunn, 2015). När det

kommer till hur frivilligt ensamstående mödrar skapar familj involverar deras praktiker ett

jämförande med normativa uppfattningar om vad som gör en bra familj. Dels försöker de leva

upp till denna bild samtidigt som de ibland ställer sig kritiska till den. Dessa sätt att hantera

normer  återfinns  även i  tidigare forskning (Zartler, 2014).  Vidare  framkommer  att  det  är

främst med barnen i åtanke som informanterna praktiserar familj på normativa sätt, med en

oro för att deras barn ska uppleva att de saknar något.

5.2.2 Den flytande familjen

När det kommer till att ta emot hjälp beskriver informanterna att det är någonting som de fått

brottas med. Att ta emot hjälp från sin familj upplevs inte som ett problem och är ett stöd som

uppskattas, men när det kommer till vänner så beskriver informanterna att det är lättare att ta

emot hjälp från andra frivilligt  ensamstående föräldrar  än exempelvis  vänner som lever  i

normativa familjekonstellationer. Genom föräldragrupper och föreningar har informanterna

skapat  kontakter  med  andra  frivilligt  ensamstående  föräldrar.  I  dessa  relationer  får

informanterna hjälp med både råd och praktiska saker men finner även ett stöd i att ha någon
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att diskutera med som har liknande erfarenheter och funderingar. De beskriver även hur det

underlättar att träffa andra i samma situation. Josefine berättar om upplevelsen av stödet inför

att skaffa barn nedan:

Alltså personligen så är det ju liksom alla människor jag lärt känna. Som har

varit otroligt värdefullt, och är. Både under liksom processen att, bara det här,

hur sätter man igång? Hur gör man? Vart vänder jag mig? Jag hade ingen aning.

Och så kommer man in där och får tillgång till ett forum på nätet där det sitter

massa  kvinnor  med hur  mycket  erfarenhet  och  kunskap som helst  som bara

"men gör så här, och ta kontakt med den och" och liksom var stöttande och så

där.

Att umgås med andra i samma situation blir således en frizon, där de får stöd och förståelse

inför problem som kan vara unika för frivilligt ensamstående föräldrar, men även där de inte

behöver uppleva att  de avviker från normen vilket i sin tur legitimerar  deras egen familj.

Något annat som informanterna pratar om är hur viktigt det är för deras barn att träffa andra

barn  som  har  liknande  familjesituation.  Erika  utvecklar  detta:  “För  mig  har  det  varit

jätteviktigt för att [informantens barn] ska få se att det finns andra barn som har kommit till

på samma sätt.”  Genom detta uppvisande av familj kan informanterna avdramatisera  deras

normbrytande  familjekonstellation  för  barnet,  någonting  som beskrivs  som viktigt. Detta

handlar i huvudsak om att förhålla sig till barnets känslor genom att agera utifrån vad som är

bäst för dem och därmed skapa ett sammanhang byggt på igenkänning samt att undvika att

barnen bekymras över att tillhöra en avvikande familjekonstellation. De beskriver även hur

de försöker ge sina barn en variation i sitt umgänge samt ge barnen vuxna förebilder. Maria

utvecklar hur hon förhåller sig till detta:

De kommer aldrig liksom sakna vuxna förebilder eller vuxna som finns omkring

dem. Sen att det inte är en pappa, ja, jag vet inte om det är så viktigt, när det

liksom finns, ja men du förstår, morbröder och mostrar och mormor och morfar.

Det beskrivs inte i intervjuerna som att en pappa saknas för barnet eller att detta skulle vara

något som antytts från omgivningen, men snarare än att bortse från den manliga förebilden

som väsentlig så försöker  informanterna uppfylla den genom andra personer i  deras närhet.
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Snarare  än  att  förebilder  måste  vara  manliga  menar  informanterna  att  de  bidrar  med  en

variation av vuxna förebilder till  deras barn. Att  på detta  sätt  hitta  alternativ  till  manliga

förebilder blir således ett sätt att praktisera en norm trots att utförandet av praktiken som

sådan inte är normativ. Genom att utvidga nätverken kring barnet kan  de således hämta in

förebilder, vilket kan kopplas till Morgans beskrivning av den flytande familjen, där vissa

familjepraktiker kan uppfyllas av andra personer i barnens närhet i vissa situationer, såsom

den manliga förebilden men även genom att  barnen får  umgås med andra barn i  samma

situation. Även genom att ta hjälp från släktingar såsom informanternas syskon och föräldrar

under bland annat förlossning, barnpassning och föräldrakurser praktiserar informanterna den

flytande familjen. Anna exemplifierar detta genom hur hennes pappa hjälper henne:

Han kan ju passa dem, och han har ju tagit med [informantens barn], det är ju

dem som har gått på simskola tillsammans och sådär. För simskolan är ju som en

dum tid, på eftermiddagen och sådär.

Även Erika berättar hur hennes omgivning uppfyller det hon saknar från en partner vid beslut

som ska tas, här om vilken förskola hon ska välja: “Allt är bara jag och ibland så vill man ha

en partner att diskutera med. Men det har jag mina vänner till, [och] föräldrar liksom”. Detta

kan även kopplas till användandet av tid, där våra informanter kan ålägga vissa uppgifter på

andra i deras omgivning vid behov, som Annas exempel med simskolan, men också genom

att få emotionellt stöd samt råd som informanterna annars hade fått från en partner. Genom att

använda sig av omgivningen på detta  sätt  blir  familjen någonting  flytande som beror  på

situation, och det är just genom dessa praktiker som olika individers liv sammanlänkas och en

anknytning skapas. Morgan (2011, s 81) kallar detta för svagt bundna familjepraktiker, där en

inte drar tydliga gränser för vilka personer som ingår i familjen och vilka som inte gör det,

utan inkluderar personer i ens omgivning i vissa situationer. Genom att bjuda in omgivningen

i sina egna och sina barns liv på detta sätt skapar informanterna inbäddade relationer, som är

relaterade till varandras liv. 

Sammantaget framkommer det att genom att använda sig av sin omgivning för att

uppfylla  standarden som återfinns  i  kärnfamiljsnormen lyckas  de  praktisera  familj  på ett

normbrytande  sätt,  samtidigt  som de  förhåller  sig  till  och  uppfyller  normen,  exempelvis

genom att tillföra manliga förebilder till sina barn. Att använda sig av sin omgivning på detta

sätt och således vidga begreppet familj har även påvisats i Dewaeles et al. (2011) studie om

homosexuella  föräldrar  och Hertz  & Fergussons (1997) studie om frivilligt  ensamstående
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mödrar. Genom att praktisera svagt bundna familjer där gränsen för vem som tillhör familjen

varierar beroende på situation omförhandlas synen på familj. 

5.2.3 Uppvisande av familj

I  interaktion med utomstående människor samt institutioner såsom vård och förskola blir

familjeformen någonting som ofta märks, där informanterna tenderar att mötas av normativa

antaganden.  I  huvudsak  blir  familjepraktikerna  som  riktas  utåt  således  sätt  att  hantera

situationer där de avviker från normen eller riskerar att göra det. Bland informanterna uppges

att det finns situationer där de är mer öppna, men också att det finns situationer då de är mer

selektiva med att  berätta om att  de skaffat  barn genom donation.  Ingen av informanterna

menar att de ljuger eller talar runt ämnet för att undvika att behöva berätta att de skaffat barn

på detta sätt. Att de inte alltid berättar förklaras med att det helt enkelt inte är relevant i alla

situationer, men också att det i vissa situationer inte känns bekvämt. Att berätta innebär ofta

att en får många frågor om processen av att skaffa barn genom donation som informanterna

inte alltid orkar svara på. Erika förklarar detta: “Vissa är nyfikna och då får man väl berätta så

mycket som jag vill också. Det kan liksom vara, det är ändå jag som äger den frågan kan jag

tycka litegrand.” Informanterna menar att de gör avväganden för när det känns bekvämt och

rimligt att berätta, men också att det finns situationer då det känns naturligt eller finns ett

behov hos dem att berätta. 

Det händer att informanterna möts av normativa uttalanden eller situationer, såsom att

skolan och förskolan förutsätter att alla barn har en mamma och en pappa. I de fall där folk

gör antaganden om att deras barn har en pappa ställs informanterna inför beslutet om de ska

rätta eller inte, Sara utvecklar hur hon känner i de situationerna:

Ja, jag känner verkligen ett såhär inre behov av att rätta dem det gör jag, det

känns som att de tar ifrån mig [det] litegrand. [...] om någon då prackar på en en

familjekonstellation som man inte har så känns det faktiskt lite, lite orättvist på

något sätt för att det, det underskattar ens roll på något vis och ja.

Informanterna upplever att människor gör normativa antaganden av gammal vana, något som

de har förståelse för. Däremot upplevs det som störande att ofta hamna i situationer där de får

frågor  kring  sin  familjekonstellation,  där  frågor  ibland  kan  kännas  för  intima.  Det  finns

således ett ambivalent förhållningssätt till dessa situationer, där de själva förstår människors
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agerande och frågor, men samtidigt ibland inte orkar eller vill svara på frågor, som Maria

förklarar det: “Ibland vill jag gärna vara en ambassadör för den här typen av föräldraskap,

men  ibland  vill  jag  bara  vara  en  mamma.  Bara  som  vilken  som  helst  liksom.”  Att

informanterna berättar om deras familjekonstellation eller rättar de som säger fel blir ett sätt

att  visa  upp  familjen  för  andra,  som  Finch  menar  legitimerar  en  alternativ

familjekonstellation.  Detta  är  en  väsentlig  del  för  att  förändra  familjenormer  och

avdramatisera familjebildningar, vilket  även är  någonting som uttrycks  som viktigt  bland

informanterna.  I  relation  till  institutioner  såsom  vård,  förskola  och  skola  förklarade

informanterna alltid deras familjesituation, särskilt i kontakt med förskola och skola var de

måna om att personalen skulle vara medvetna om barnens situation så de kan bemöta dem på

ett passande sätt. Anna berättar hur hon informerat personalen:

Så nu går [informantens barn] ju i en vanlig kommunal skola. Så att då skickade

jag ju med lite papper som, alltså, föreningen femmis har då. Som man kan då

printa ut och ge till personalen och sådär.

Även vid kontakt med vården förberedde informanterna sig genom att exempelvis informera i

förlossningsbrev om att  de skulle ha med en  närstående  som skulle behandlas som deras

förlossningspartner  eller  genom  att  förklara  situationen  kring  deras  graviditet  för

mödravården och därmed undvika situationer där personalen antar att de har en partner eller

dylikt. Genom denna kontakt med förskola, skola och förlossningsvård skapar informanterna

förutsättningar för deras barn och dem själva att känna sig trygga. Det framkommer som mer

angeläget i intervjuerna att förbereda sådana miljöer för deras barn, där informanterna hade

gjort noga avvägningar vid val av förskola. Sara beskriver hur hon resonerade kring detta:

“Då sökte jag mig till en förskola som har genusinriktning [och] tänkte att de är nog mycket

bättre på att, att vara förberedda på olika familjer.”

Överlag  beskriver  informanterna  positiva  reaktioner  både  i  de  fall  där  de  rättat

människor eller  berättat  om deras familjekonstellation,  men även i  kontakt med vård och

förskola. Detta medför att uppvisandet av familjen bekräftas till följd av positivt bemötande

från  personer  i  deras  omgivning.  Informanterna  menar  att  de  själva inte  bryr  sig  särskilt

mycket om vad andra tänker kring deras familjebildning,  men att  de inte vill  att  det  ska

drabba deras barn på något sätt. Således blir det viktigare att säkerställa goda miljöer och bra

bemötande för deras barn än för dem själva.

Sammanfattningsvis kan sägas att uppvisande av familj blir någonting som görs hela
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tiden i kontakt med exempelvis vård och barnomsorg men även i vardagliga situationer, vilket

legitimerar  familjen till  följd  av att  bemötandet bekräftar  deras relation.  De mönster  som

återfinns kring familjepraktiker som riktas utåt visar på en öppenhet i relation till att berätta

och svara på frågor kring ens familjeform, samt försök till att förbereda trygga miljöer för ens

familj och i huvudsak barnen. Uppvisande av familj blir även en del av en normförändrande

process, som exempelvis när informanterna ofta ställs inför sammanhang där de måste ta

beslut  om och  hur  de  ska  förklara  sin  valda  familjesituation.  Detta  kan  ibland  upplevas

jobbigt eller irrelevant men är samtidigt en förutsättning för normalisering, vilket även är av

stor  vikt  för  informanterna. Liknande  mönster  kan  ses  i  tidigare  forskning  om frivilligt

barnlösa, där öppenhet kring ens beslut att inte skaffa barn blir mer accepterat till följd av

samhälleliga utvecklingar som betonar det individuella valet och därmed blir mer tillåtande

kring heterogena familjer och icke-familjer (Engwall & Petersson, 2010, 285-286).  Genom

dessa  vardagliga  interaktioner  med  samhället  bidrar  således  informanterna  till  förändring

genom att praktisera och uppvisa en normbrytande familjekonstellation.
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6. Diskussion och slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka hur  normer kring familj görs och omförhandlas

med  frågeställningen  Hur  förhåller  sig  frivilligt  ensamstående  mödrar  som  skaffat  barn

genom  assisterad  befruktning  med  donation  till  familjenormer  i  relation  till  sitt  eget

familjeskapande? I resultatet analyseras med hjälp av teori gällande familjepraktiker hur detta

sker i de två huvudtemana Processen genom vilken beslut tas samt Skapande av familj samt

hur detta kan kopplas till tidigare forskning. Sammantaget visar resultatet på hur normer görs

och omförhandlas genom normativa och icke-normativa familjepraktiker, men att en ständigt

förhåller sig till normer och att bryta mot dem är ett aktivt val. 

Studiens resultat visar på en process som börjar i en längtan efter familj i enlighet

med  den  heteronormativa  kärnfamiljen,  något  som  Ericssons  (2012)  forskning  menar

socialiseras som naturligt redan i barndomen. Denna imaginära familjepraktik omförhandlas

sedan till följd av dels barnlängtan men även av yttre motivation i form av åldersstress vilket

är i linje med tidigare forskning (Hertz & Fergusson, 1997; Bock, 2000). Att skaffa barn på

egen hand är således en icke-normativ familjepraktik, samtidigt som att skaffa barn i sig är ett

praktiserande av en norm. I detta omförhandlande sker också ett jämförande med imaginära

familjepraktiker, i enlighet med Morgans teori. Vad denna studie tillför till Morgans teori är

att  jämförandet  i  sig  även  medför  ett  granskande  och  ifrågasättande  av  normativa

familjepraktiker och deras status som familjeideal. Vidare bidrar studien till förståelsen för

hur normer förändras till  följd av görande genom att visa på hur processen att  bryta mot

normer  inte  är  någonting som sker  omotiverat,  utan  är  ett  aktivt  val  där  en får  en ökad

medvetenhet om normer och väljer att bryta mot dem. 

Studien  bekräftar  och  utvecklar  tidigare  forskning (Dewaele  et  al.  2011;  Hertz  &

Fergusson, 1997) och teori om hur familj praktiseras flytande och även skapas utifrån ens

egna förutsättningar  och önskningar. Genom att  skapa nära relationer  med personer  i  sin

omgivning praktiseras den flytande familjen, vilket bekräftar teori på området (Smart, 2007,

44-49; Morgan, 2011, 81). Här kan även ses hur idén om att ett barn behöver både manliga

och kvinnliga förebilder omvärderas till att snarare fokusera på att inkludera en variation av

vuxna oavsett kön, vilket tyder på ett omförhandlande även av genusnormer. Det är således

genom dessa familjepraktiker som en kan se hur familjen som struktur förändras och vidgas.

Dessa mönster av öppnare familjestrukturer kan anses spegla förändrade familjemönster i
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stort, samt skildra hur den normativa bilden av familj inte alltid stämmer överens med hur

familj faktiskt struktureras och praktiseras. 

Vidare bekräftar studien tidigare forskning som visar på en tendens till ett allt öppnare

klimat i Sverige gällande varierande familjer (Andreassons och Johanssons, 2017; Engwall

och Petersons 2010, 285-286). Detta genom att den förväntade sociala friktionen i relation till

omgivningen inte  är  något  som upplevts  av informanterna.  Studien vidareutvecklar  dessa

resultat genom att se på hur denna allt högre acceptans är något som sker genom praktiker där

informanterna  normaliserar  sin  avvikande  familjekonstellation  i  interaktion  med  andra.

Genom att aktivt ta avstånd från föreställningar om hur familj bör praktiseras utmanas det

som  Ambjörnsson  (2006,  61)  menar  är  ett  hierarkiskt  normsystem.  Att  normbrytande

familjekonstellationer  inte  väcker  allt  för  starka  reaktioner  kan  ses  som  en  följd  av  att

praktiserande och uppvisande av dessa blivit vanligare. Detta bekräftar Morgans och Finchs

teorier om vikten av att se på det faktiska görandet i familj och hur uppvisandet av detta

görande öppnar upp för förändring och utveckling kring hur vi ser på familj, vilket här kan

tolkas som att det har lett till att familjebegreppet inte längre ses som statiskt och att dess

normativa status verkar avtagit.

De mönster som framkommer bland frivilligt ensamstående mödrar visar på hur de

omförhandlar  sin  egen  syn  på  familj  och  hur  de  sedan  skapar  familj  utifrån  sina  egna

premisser.  Dessa  mönster  belyser  således  en  uppgörelse  med  sina  egna  normativa

uppfattningar, vilket  även kan appliceras  på andra grupper  som på olika sätt  står  utanför

normen.  Resultatet  visar  vidare  på  hur  normbrytande  praktiker  i  längden  kan  förändra

samhälleliga uppfattningar om vad som är en accepterad familj. Studiens resultat kan således

tänkas  appliceras  på  andra  former  av  normbrytande  familjer  samt  processen  att  ta

normbrytande  beslut.  Detta  bekräftas  i  och  med  att  flera  av  studiens  resultat  återfinns  i

tidigare forskning på området, dock inte med samma teoretiska analys, vilket tyder på att det

finns  mönster  i  dessa  upplevelser  oavsett  normbrytande  situation.  Att  vidare  studera  hur

normer  praktiseras  och omförhandlas  genom normbrytande praktiker  i  vardagen  kan öka

förståelsen för hur samhälleliga attityder skapas och reproduceras vilket är av intresse då det

är i dessa praktiker som social förändring sker.

För ökad förståelse inom ämnet hade det varit av intresse att studera gruppen frivilligt

ensamstående föräldrar och deras familjeskapande i  en jämförande studie i  framtiden. En

sådan  studie  hade  kunnat  belysa  om  och  i  så  fall  hur  normer  förändrats  till  följd  av

normbrytande familjepraktiker. En bredare förståelse för normbrytande familjebildning hade

även kunnat studeras med hjälp av ett annat fokus, exempelvis baserat på informanternas
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egna tidigare familjeupplevelser och biografi samt hur detta påverkar dennes familjepraktiker

utifrån Smarts (2007, 37) teoretiska ramverk.

Vidare kan tänkas att Sveriges utvecklade välfärdssystem möjliggör för denna typ av

familjebildning i jämförelse med länder där det inte finns samma tillgång till  exempelvis

barnomsorg, vilket påverkar hur ensamstående kan kombinera familj och arbete. Sverige har

alltså dels allt  mer  tillåtande attityder  kring normbrytande familjer  och dels  en utvecklad

socialpolitik, vilket kan innebära att upplevelsen av att vara frivilligt ensamstående förälder

här  skiljer  sig  från  länder  som  har  mer  konservativa  attityder  samt  begränsade

välfärdstjänster. Därav hade det varit av intresse att göra en jämförande studie med länder där

förutsättningarna för frivilligt ensamstående föräldraskap ser annorlunda ut. 
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Bilaga 1

Intervjuguide 

1. Ge informanten all information den behöver om studien för att kunna ta ett beslut om 
sin medverkan, att intervjun spelas in etc. Forskningsetiska principer.

2. Bakgrund - be informanten berätta om sig själv och sitt beslut att skaffa barn

1. Under vilka omständigheter?

2. Hur resonerade du kring ditt beslut?

3. Vad motiverade dig?

4. Såg du några nackdelar/begränsningar?

3. Hur mottogs beslutet av omgivningen? 

1. Vänner, bekanta, familj

2. Vården, förskola

3. Upplever du att det finns fördomar mot frivilligt ensamstående föräldrar?
Vilka?

4. Vilka reaktioner har du varit med om? 

5. Berätta om en upplevelse som har känts jobbig kanske?

4. Upplever du att du blir annorlunda behandlad/bemött än andra föräldrar?

1. Har du mött några negativa reaktioner? Hur hanterade du dessa?

2. Upplever du att det finns familjenormer? Vad tänker du om dessa?

3. Finns det situationer där du upplever/märker att du/ni bryter mot  
familjenormer?

4. Finns det situationer när du undviker att berätta om barnets biologiska  
bakgrund? Hur berättar du?

5. Fråga om gruppen (facebook eller femmis)?

1. Vad har du fått ut av det? Hur har det hjälpt? När gick du med?

2. Är du engagerad där?

3. Återkoppla till vad som sagts tidigare - pratar ni om det i gruppen

4. Har du andra relationer med andra frivilligt ensamstående?
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Följdfrågor:

 Varför tror du att de tänker/säger/gör så?

 Vad tänker du då? hur kändes det?

 Vad gör du då? hur hanterar du det?
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