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Abstract 
 

Background: Due to a more open climate in society for homosexual people several 

lesbian couples have given birth to children in their relations. Research has shown no 

differences between children in lesbian families and children in heterosexual families 

considering mental and social health. International research has also shown that lesbian 

parents often have bad experiences from meetings with healthcare providers.  

The aim of this study was to describe lesbian child families/familyplannings and the 

lesbian parents experiences and expectations of the healthcare. 

The method for the study was qualitative interview with 9 lesbian parents. The data was 

analysed by the queer theory heteronormative concept.   

The results of the research was that lesbian families considered themselves as a nuclear 

family and at the same time distanced themselves from the nuclear family concept. The 

findings showed that lesbian couples are involved in a very long process when they try 

to become parents. The lesbian parents often met a heteronormative approach in their 

meetings with nurses in the health care, mainly in nurse’s speech and practices. Such 

approaches lead to negative experiences for the lesbian parents.  

Conclusion: Nurses need to bee aware of the consequences of heteronormative 

practices. These aspects should be highlighted in all education for nursing.  
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INTRODUKTION 
 

”Varför diskuteras inte HBT- (homosexuella, bisexuella och transvestiter) frågor i 

utbildningen?” Frågan ställdes av studenter som läste barnkursen som ingår i utbildningen för 

att bli distriktssköterskor. Denna studie av lesbiskt föräldraskap är mitt bidrag till en sådan 

diskussion om dessa personers erfarenheter.  

 

De senaste åren har föreställningar om hur en familj kan se ut förändrats. Numera finns det 

många olika typer av familjekonstellationer förutom den traditionella mamma-pappa- barn 

familjen. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) 2001:10 lever en fjärdedel av barnen i 

Sverige i andra typer av familjer än kärnfamiljen. En sådan alternativ familjeform är den 

lesbiska familjen. I takt med att homosexuella allt mer accepteras i samhället har allt fler 

lesbiska par skaffat barn. Antalet barn med lesbiska föräldrar kommer troligen att öka i 

Sverige då lagen om insemination år 2005 fick ett tillägg. Ett tillägg som innebär att lesbiska 

par ges möjlighet till insemination vid fertilitetsklinik. Lesbiska barnfamiljer kommer att bli 

allt vanligare även i hälso- och sjukvården. 

 

Sjuksköterskor/distriktssköterskor, som arbetar inom barnhälsovård och barnsjukvård och 

barnmorskor, som arbetar inom mödrahälsovård, förlossning och BB, kommer troligen att 

möta lesbiska familjer i framtiden. Kunskap om lesbiska familjer och deras behov och 

förväntningar på vården är nödvändig. Främst för att dessa familjer skall bli bemötta och få 

vård som innebär att de upplever hälsa och välbefinnande. Målen för hälso- och sjukvården är 

(SFS 1982:763) en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen och att den vård 

som ges skall ges med respekt för allas lika värde. 

 

Eftersom vi lever i ett samhälle där heterosexualiteten tas för given och fungerar som norm är 

det av intresse att undersöka vilka erfarenheter lesbiska barnfamiljer har av bemötande inom 

vården. 
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BAKGRUND 

Historia och lagstiftning 
För att minska diskrimineringen av homosexuella tillsattes år 1977 en kommitte som 

behandlade två viktiga familjepolitiska frågor. Den ena handlade om möjlighet till äktenskap 

mellan samkönade individer och den andra om gemensamt föräldraskap. I den färdiga 

utredningen (SOU, 1984:63) hänvisades till de rådande värderingarna i samhället som skäl till 

att inga av dessa förslag lades fram. Däremot ansågs att homosexualitet i sig inte skulle 

bedömas som negativt när det gäller att ta hand om barn och att vara förälder. Då lagen om 

registrerat partnerskap (SFS 1994:1117) kom,  skulle partnerskap vara en motsvarighet till det 

heterosexuella äktenskapet med undantag av gemensamt föräldraansvar. Registrerade par 

kunde inte prövas som adoptivföräldrar och kunde inte förordnas som vårdnadshavare. 

Återigen hänvisades till rådande samhällsvärderingar och att forskare var oeniga om 

uppväxtmiljön i en homosexuell familj var lämplig. Efter många påtryckningar tillsattes en 

kommitté för att utreda frågan om homosexuellas barn och det resulterade i ett betänkande 

(SOU, 2001:10) som föreslog att lagen ändrades så att registrerade partners skulle ges 

rättsliga möjligheter att prövas för adoption. År 2005 kom ett tillägg i lagen (1998 :1140) om 

insemination. Detta tillägg i lagen om insemination (2005:443 ) gör det möjligt även för 

lesbiska par att planera ett föräldraskap genom insemination på fertilitetsklinik. Däremot 

tillåts inte ensamstående kvinnor oavsett sexuell identitet att insemineras i Sverige. 

 

Att det i Sverige inte har funnits möjlighet till assisterad befruktning för lesbiska par har inte 

hindrat att lesbiska kvinnor är föräldrar. Lesbiska som velat skaffa barn genom 

donatorinsemination, har fram till 2005 gjort det privat eller sökt hjälp på privata kliniker 

utomlands (Stenholm & Strömberg, 2004).  I Sverige kan lesbiska kvinnor efter den nya lagen 

från 2005, få hjälp via fertilitetsklinik om de är registrerade partners. Även efter den nya 

inseminationslagen i Sverige är det vanligt att svenska kvinnor väljer att inseminera i 

Danmark, trots att det ofta innebär en stor ekonomisk satsning. Att kvinnor väljer att 

insemineras i Danmark kan bero på att kön till fertilitetsklinikerna i Sverige är lång. 

Väntetiden är ca två år för donatorinsemination. Det finns en övre åldersgräns på 40 år för den 

biologiska modern i Sverige. Storkkliniken i Danmark har ingen väntetid och ingen inskriven 

åldersgräns i sina dokument. Storkkliniken ger även insemination till ensamstående kvinnor, 

både homosexuella och heterosexuella. I Sverige har barn, som tillkommit vid assisterad 

befruktning på fertilitetsklinik, vid 18 års ålder möjlighet att få reda på faderns identitet 
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(Stenholm & Strömberg, 2004; Storkkliniken, 2009). I Danmark har donatorn tidigare för 

alltid varit anonym, men numera kan paren via en högre kostnad om ca tvåtusen kronor, få 

reda på faderns identitet då barnet är 18 år (Storkkliniken, 2009).  Sker inseminationen privat 

finns det flera möjligheter. Donatorn kan vara en mycket närvarande pappa, en pappa på 

avstånd eller helt avsäga sig papparollen (Stenholm & Strömberg, 2004).  

 

Tidigare forskning  

Lesbisk föräldrabildning 
Internationell forskning om barn i homosexuella familjer har sitt ursprung i de vårdnadstvister 

i skilsmässor som under 1970- talet ägde rum i främst USA och Storbritannien. Det handlade 

om lesbiska kvinnor som riskerade vårdnaden av sina barn som de fått i sina tidigare 

heterosexuella äktenskap (SOU 2001:10). Det saknades studier angående villkoren för barn 

som växte upp i homosexuella familjer. Vårdnadsbeslut kom att vila på de då rådande 

teorierna om barns utveckling (Tasker & Golombok, 1997). Utifrån de rådande teorierna 

förekom påståenden som att barn till lesbiska mödrar riskerade att utveckla en icke typisk 

könsutveckling och att det bland dessa barn var vanligare än hos andra att de blev  

homosexuella. Ytterligare påståenden var att dessa barns psykiska och sociala utveckling 

kunde påverkas (Patterson, 1992; Tasker & Golombok, 1997).  

 

Forskningen kom att domineras av psykologisk forskning, som undersökte barnen till lesbiska 

mödrar angående deras könsutveckling, psykiska och sociala utveckling. I studierna användes 

standardiserade test och resultaten jämfördes med barn till ensamstående mödrar och till 

heterosexuella par. Resultaten bekräftade genomgående att barns psykiska och sociala hälsa 

inte påverkades av moderns/förälderns sexuella orientering ( Allen & Burell, 1996; Patterson, 

1992; SOU, 2001;10).  

 

Psykologerna Tasker och Golombok (1997) från Storbritannien har under en 20 års- period 

följt 37 barn till lesbiska mödrar respektive 38 barn till ensamstående heterosexuella mödrar i 

syfte att jämföra barnens utveckling. Den första studien gjordes då barnen var små och den 

andra fjorton år senare då barnen blivit vuxna. Samtliga studier visade att barn och vuxna med 

lesbiska mödrar har en normal utveckling vad gäller könsrollsbeteende och könsidentitet. Inga 

skillnader framkom mellan dessa barn och barnen till heterosexuella mödrar. Vad gäller den 

psykiska hälsan fanns heller inga skillnader mellan grupperna, varken då de var barn eller då 
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de var vuxna. I den första studien framkom inga skillnader mellan grupperna då det gällde 

relationer till kamrater. Då de tillfrågades som vuxna framkom att de barn som hade lesbiska 

mödrar hade blivit mer retade än de andra barnen. Det var den egna sexuella läggningen som 

ifrågasatts av kamraterna. Tasker och Golombok  (1997) anser att det finns perioder i barns 

liv, då allt som avviker från det normala upplevs som besvärande. Det är därför troligt att barn 

som växer upp med lesbiska föräldrar ibland kan känna sig extra utsatta. De flesta barnen till 

de lesbiska mödrarna hade funderingar om sin sexuella läggning och speciellt döttrarna hade 

reflekterat över möjligheten att ha en sexuell relation med någon av samma kön. Vidare 

menar forskarna att de barn som växt upp i familjer där homosexualitet har accepterats 

troligen ser detta som ett möjligt alternativ. Två av de barn som vuxit upp med en lesbisk 

förälder betraktade sig som homosexuella (Tasker & Golombok, 1997). 

 

Under 1990- talet har forskningen utökats med studier där lesbiska par gemensamt planerat att 

skaffa barn. Psykologerna Golombok, Perry, Burston, Murray, Mooney - Somers och Stevens  

(2003) har i sin studie från Storbritannien studerat relationen mellan föräldrar och barn och 

barnens sociala utveckling. I studien deltog 39 lesbiska familjer med två mödrar, 74  

heterosexuella familjer med en fader och en moder och 60 familjer med en ensamstående 

heterosexuell moder. De ensamstående mödrarna rapporterade fler negativa relationer med 

sina barn än mödrarna som hade partners. Studien visade att närvaron av två föräldrar oavsett 

kön var det mest positiva för barnens psykiska hälsa. 

 

Brewayes, Ponjaert, Van Hall och Golombok (1997) från Belgien studerade föräldra- 

barnrelationen då barnen var mellan 4- 8 år gamla. I studien deltog 30 lesbiska familjer som 

fått barn via insemenation, 38 heterosexuella familjer som fått barn via insemination och 30 

heterosexuella familjer som fått barn på naturlig väg. Forskarna fann inga skillnader i 

samspelen föräldrar-barn mellan de olika grupperna och studierna pekade på att barn och 

familjer utvecklades på likartat sätt i lesbiska familjer som i heterosexuella familjer.  

 

Forskningen har dominerats av att studera lesbiska familjer utifrån en stark ideologisk 

förankring i en heteronormativ idé om föräldraskap. Skillnaderna mellan familjeformerna har 

tonats ner och istället framhävs dess likheter menar sociologerna (Stacey & Biblarz, 2001).  

 

Sociologerna Bos, van Balen och van den Boom (2003) har analyserat tidigare forskning om 

lesbiska familjer från 1978 till 2003. De fann inga skillnader i barnens psykiska utveckling 
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eller könsidentitet då barn i lesbiska familjer jämfördes med barn i heterosexuella familjer. De 

lesbiska familjerna observerades ha mer samordning i sitt föräldraskap än den heterosexuella 

familjen. Barnen i de lesbiska familjerna blev inte retade mer än andra barn vad gäller kläder 

eller utseende. Det var dock svårt för några av deras kamrater att förstå att någon kan ha två 

mammor ( Bos. m.fl., 2003). 

 

Sociologen Nordqvist (2006) har en narrativ ansats i sin studie där lesbiska föräldrar boende i 

Sverige berättar om sitt planerade föräldraskap. Det framkom i studien att lesbiska i sina 

berättelser inför sitt föräldraskap såg familj som ”praktik” eller ”biologi”. Där familj som 

praktik användes för att beskriva båda mammorna som föräldrar, medan biologi användes för 

att se till likheten mellan barn och föräldrar, samt för att skapa syskonrelation. De lesbiska 

mödrarna i studien hade inga önskemål om en aktiv donator, utan såg donatorn som en tredje 

person utanför familjen och som en manlig förebild.  

 

Sociologen Donovan (2000) beskrev frågan om donatorn/pappans inblandning i den lesbiska 

familjen som en balansgång mellan behovet av att barnet skulle veta sitt biologiska ursprung 

och mellan behovet av att värna sin familjs integritet. 

 

Attityder gentemot homosexuella i sjukvården 

Sjuksköterskan och forskaren Röndahl (2005) har studerat homosexuellas situation i vården. I 

en av studierna undersöktes attityder gentemot homosexuella. Det gjordes genom att 48  

sjuksköterskor, 37 undersköterskor, 113 sjuksköterskestudenter, och 165 studerande på 

gymnasiets omvårdnadsprogram besvarade enkäter angående sina attityder gentemot 

homosexuella. I huvudsak uttryckte vårdpersonal och studenter positiva attityder till 

homosexuella, men några, främst bland dem som studerade på gymnasiets 

omvårdnadsprogram, sa sig ha mycket negativa attityder till homosexuella och ville helst 

avstå från att vårda homosexuella patienter om det var möjligt. Röndahl (2005) intervjuade 14 

homosexuella sjuksköterskor, sju homosexuella undersköterskor, 27 homosexuella patienter 

och deras närstående där de beskrev sina erfarenheter från vården. Vårdpersonal som var 

homosexuell rapporterade att de kände rädsla och oro inför sina arbetskamraters eventuellt 

negativa reaktioner då de skulle ”komma ut.”  Det var så gott som alla patienter och 

närstående som beskrev vårdsituationer där det heteronormativa perspektivet varit rådande. 
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Det handlade om språkbruk och handlingar som upplevdes som kränkande, okänsliga och 

förnedrande (Röndahl, 2005).  

 Sjuksköterskorna och forskarna Sandvidge, Andrews och Boyle (2000) menar att 

sjuksköterskor kan ha svårt att identifiera de homosexuella då de kanske döljer sin livsstil av 

rädsla för negativa reaktioner. Det är sjuksköterskans ansvar att utbilda sig för att få ökad 

förståelse för homosexuellas situation och önskemål. 

 

Lesbiska föräldrars erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården 

 Någon svensk forskning som belyser lesbiska barnfamiljers erfarenheter av svensk hälso- och 

sjukvård har inte hittats. Däremot visar internationell forskning bl.a. från USA och Australien 

att rädslan för att inte bli accepterad både som individ och som en familj gjorde det svårt att 

vara öppen med sin homosexualitet i mötet med vården (Mikhailovich, Martin och Lawton, 

2001 och Perrin & Kulkin, 1996).  Lesbiska föräldrar hade negativa upplevelser i mötet med 

vården, som avsaknad av acceptans, inadekvata frågor angående familjekonstellationen och 

paren behövde förklara att båda var barnets föräldrar. Det heterosexulla ”rådandet” i skrivna 

dokument, officiella handlingar och frågeformulär skapade en onödig barriär i öppenheten 

angående familjekonstellationen (Mikhailovich, m.fl., 2001).   

 

Sjuksköterskorna och barnmorskorna Alison, Mc Manus, Lauren, Hunter och Hope (2006) 

har studerat artiklar från 1980 till 2004 som handlade om lesbiskas erfarenheter i samband 

med att skaffa barn, barnafödsel och tiden efter. De fann fyra specifika områden. Det första 

var svårigheter att finna personal som var öppna för lesbiska. Det andra var svårigheter att få 

reda på olika valmöjligheter inför att skaffa barn. Det tredje var önskemål om att bli 

försäkrade om att deras planering angående partners medverkan skulle följas. Det fjärde och  

sista området handlade om att de lesbiska paren önskade få juridisk hjälp genom hela 

processen med att skaffa barn och även efteråt (Alison, m.fl., 2006). 

 

 I Storbritannien har sociologen Wilton och barnmorskan Kaufman (2001) studerat lesbiska 

mödrars erfarenheter av bemötande före, under och efter barnets födelse. Forskarna fann att 

generellt uppskattade de lesbiska mödrarna den vård de fick, men det framkom även att 

många var ängsliga över följderna då de avslöjat sin homosexualitet för vårdpersonalen. De 

lesbiska mödrarna beskrev flera situationer som upplevts som obehagliga på grund av 

olämpligt och ibland rent fientligt bemötande från barnmorskorna (Wilton & Kaufman, 2001).  
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva lesbiska barnfamiljer/familjebildningar och de lesbiska 

föräldrarnas erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården.   

 -   Hur resonerar de lesbiska paren kring begreppet familj och sin egen familj?  

 -  Vilka erfarenheter av och förväntningar på hälso- och sjukvården har de lesbiska paren? 

 

TEORETISK RAM 

Queerteori 

Ordet queer betyder på engelska bl.a. konstig, knäpp och avvikande och har främst i USA och 

England tidigare använts som skällsord mot homosexuella förklarar socialantropologen 

Kulick. Begreppet queer användes av aktivister inom den homosexuella rörelsen i USA som i 

slutet på -80 talet ville betona homosexualitetens särart. Tidigare hade den homosexuella 

rörelsen istället sökt likheter mellan homosexuella och heterosexuella. Det var i slutet på 90-

talet begreppet queer och queerteori  introducerades i Sverige (Kulick, 1996).  

 

Queerteori kommer från USA och har sina rötter i studier om homosexuella. Queer teori 

består inte av en teori, utan ett antal olika perspektiv och sätt att tolka samhälle, kultur och 

identitet. Queer inbegriper alla som ställer sig utanför och ifrågasätter den normativa 

heterosexualiteten (Kulick, 1996; Rosenberg, 2002). 

 

Genus och queerforskaren Rosenberg ( 2002) menar att det är sociala processer i samhället 

som skiljer ut olika grupper. Några av dessa grupper bemöts med förakt. Homosexuella utgör 

en sådan grupp. Rosenberg skriver vidare att grupper och identiteter uppstår ur förtryck, men 

att gruppidentiteten, däribland den homosexuella identiteten, inte enbart har präglats av 

förtryck utan också av gruppens egen kultur och förståelse. Den kulturella skapelsen av ”den 

homosexuelle” är en produkt av den sociala förändring som krävde en definition av 

heterosexualitet (Rosenberg, 2002, sid. 17). Rosenberg ser, den skarpa uppdelningen i att 

heterosexualitet ses som det naturliga och homosexualitet som det problematiska och 

annorlunda, som queerteorins centrala fråga. De homosexuella måste alltid förklara sig för 

omvärlden medan de heterosexuella har ett socialt överläge och sällan behöver förklara sig. 

Så länge homosexualitet studeras utan samtidig kritisk granskning av heterosexualitet 

kommer heterosexualiteten att behålla sin ställning som självklar och privilegierad 

(Rosenberg, 2002). 
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En social grupp formas utifrån att människor upplever en känsla av identifikation och 

samhörighet med varandra till följd av liknande erfarenheter och livsvillkor enligt sociologen 

Young (2000). Young anser att en social grupp skiljer sig från minst en annan social grupp 

ifråga om kultur, beteende och livsstil. En grupp existerar bara i relation till en annan grupp 

(Young, 2000).  

 

Queerteorin ifrågasätter fasta och föreskrivna identiteter. Etnologen Lundahl (1996) påpekar 

att identiteter oftast är uppbyggda kring motsatser, som t.ex. ”jag är inte heterosexuell alltså är 

jag homosexuell”. Lundahl menar att det vi upplever att vi är, alltid är ett resultat av 

samhällets rådande normer. Vidare anser Lundahl att identiteter har sin förankring i samhället, 

i relationer mellan individer, grupper och institutioner. Identiteter innefattar alltid 

normativitet, där likhet och olikhet diskuteras (Lundahl, 1996). 

 

Queerteorin riktar sig mot och granskar det påstått normala och studerar hur det normala 

uppstår och hur det upprätthålls och vilka konsekvenser det får för dem som avviker från 

normen. Queerteorin är inte bara en teori utan kan ses som ett samlingsnamn på olika kritiskt 

granskande perspektiv på sexualitet, främst de strukturer, relationer och handlingar som 

vidmakthåller heteroexualitet som det normala och naturliga. Från att främst ha granskat 

normen utifrån sexualitet används Queerteorin numera även till att undersöka mera allmänt 

om normalitet och makt. I Sverige är det främst feministisk forskning som använder sig av 

Queerteorin (Rosenberg, 2002). 

 

 

 

Heteronormativitet 

Med begreppet heteronormativitet avses de lagar, strukturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som det naturliga och åtråvärda och som bidrar till att normen 

i samhället för människors sexuella orientering är heterosexualiteten och det är det naturliga 

sättet att leva (Rosenberg, 2002). Enligt Rosenberg definieras begreppet norm som en regel 

syftande till idealet och normerna förblir osynliga ända tills någon bryter mot dem. Att inte 

vara avvikande innebär en känsla av trygghet i att tillhöra det normala. Normativitet har en 

social och moralisk innebörd som ställer krav på att människor följer de regler och sedvänjor 

som andra satt upp (Rosenberg, 2002). Genus och queerforskaren Ambjörnsson (2006) menar 
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att den rådande heterosexuella normen i samhället kan i vardagen visa sig genom tystnad, 

exkludering och stereotypisering gentemot den/de som avviker från den rådande 

heterosexuella normen. Utifrån rådande föreställningar och förväntningar tas det för givet att 

en person är heterosexuell tills motsatsen är bevisad (Ambjörnsson, 2006). 

 

Young (2000) påpekar att begreppet normativitet har en stark koppling till något som upplevs 

som påtvingat och tyder på förtryck. Förtrycket syftar på de hinder och begränsningar som 

drabbar vissa människor och sociala grupper i samhället. Young menar vidare att det är 

normer, symboler och sedvanor som orsakar förtrycket i samhället. Föreställningar som finns 

i traditioner, rutiner och regler. Förtrycket gentemot vissa människor och grupper i samhället 

synliggörs genom marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans och genom våld. Young 

menar att det kan se olika ut för olika grupper och att homosexuellas förtryck synliggörs 

främst genom marginalisering, kulturell dominans och våld (Young, 2000). 

 

Uteslutning och assimilering är viktiga principer för heteronormativiteten.  Uteslutningen ses 

som avvikelse från normen. Den heterosexuella normen framstår som naturlig, vanlig och 

önskvärd, medan homosexualitet framstår som problematisk och ständigt måste förklaras.  

Assimilering innebär att de grupper som tidigare uteslutits ska ansluta sig till den 

dominerande kulturen. En kultur som formats av dominerande grupper gör det svårt för de 

förtryckta grupperna att leva upp till de av andra ställda förväntningar. Genom att inte beakta 

olikheter kan då den dominerande gruppen upprätthålla sin kulturella dominans och rådande 

maktförhållanden och hierarkier består. Den rådande normen är den heterosexuella och för att 

införlivas krävs att de annorlunda, de homosexuella, skall anpassa sitt beteende och sina 

värderingar till den dominerande heterosexuella normen (Rosenberg, 2002). 

 

Sandell (2004) anser att heteronormativiteten är en styrande faktor då det gäller hur vi 

bemöter människor och hur vi blir bemötta. De homosexuellas livsvillkor påverkas på olika 

sätt av detta. De homosexuella kan bli osynliggjorda om vårdpersonalen förutsätter att alla 

patienter och familjer är heterosexuella. Detta kan upplevas kränkande bland de homosexuella 

och resultera i att de ibland inte väljer att vara öppna med sin sexuella identitet. Detta innebär 

ett stort hinder i utvecklingen av goda mellanmänskliga relationer och osynliggör 

närstående/partners. Sandell (2004) menar att det inte räcker att visa acceptans och tolerans. 

De heteronormativa värderingarna genomsyrar genom att de heterosexuella besitter makten 
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och är de som har makt att välja att visa tolerans. De homosexuella har därmed ingen självklar 

plats (Sandell, 2004). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är ofta okunniga om den heterosexuella normen och många 

saknar kunskap om HBT frågor. Denna okunskap leder till ett ständigt återskapande av en 

heteronormativ miljö. Även om vårdpersonalen är positiv läggs ansvaret på patienten/familjen 

att synliggöra de homosexuella (Sandell, 2004).  

 

METOD OCH MATERIAL 
Studien är en kvalitativ intervjustudie. För att beskriva de lesbiska föräldrarnas resonemang 

kring begreppet familj/ familjebildning och deras erfarenheter från möten i hälso- och 

sjukvården är studien genomförd med intervjuer. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa 

intervjun en lämplig metod för att fånga och undersöka informanternas erfarna vardagsvärld. 

Informanterna ges i den kvalitativa intervjun möjlighet att med egna ord berätta om sina 

upplevelser (Kvale, 1997). Intervjuerna ger en varierad bild som visar på mångfald och 

variation i de lesbiska parens upplevelser. Den teoretiska ramen är queerteorin, där främst den 

heterosexuella normen undersöks, så att de lesbiska föräldrarnas uppfattningar om att leva i 

ett heteronormativt samhälle skall bli synliga.  

 

Urval 

Studien baseras på material från sju intervjuer med lesbiska kvinnor som är föräldrar/mödrar 

och som planerat sitt föräldraskap tillsammans med sin partner. Vid fem av intervjuerna var 

en förälder med och vid två intervjuer var båda föräldrarna med. Totalt deltog nio kvinnor i 

åldrarna 32 till 45 år. Fem kvinnor var mellan 30 och 36 år och fyra kvinnor var mellan 40 – 

45 år. Tre av familjerna hade två barn och de övriga familjerna hade vardera ett barn. Barnen 

var mellan tre månader och åtta år gamla. Sju av dessa tio barn var under tre år. Se bilaga 1, 

översikt av de intervjuade. De lesbiska föräldrar som deltog i intervjuerna kommer från en 

västsvensk större stad. Flertalet var akademiker. Några av kvinnorna var aktiva i 

nätverksgruppen ”regnbågsfamiljer” och några av kvinnorna var bekanta till dem i nätverket. 

Regnbågen är en symbol som homosexuella har kommit att använda i sin frihetskamp och 

symbolen syns ofta som en regnbågsflagga. För att nå denna grupp av kvinnor användes en 

personligt känd ”gatekeeper”. Gatekeeper kallas en person som har tillträde till området 
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forskaren vill utforska, i detta fall ingick gatekeepern i nätverket ”regnbågsfamiljer” och 

mailade via sitt nätverk ut en förfrågan/inbjudan om att deltaga i studien. I denna förfrågan 

förklarades syftet med studien och adress och telefonnummer lämnades för vidare kontakt.Se 

Bilaga 2. Efter några veckor då ingen ännu hade tagit kontakt frågade ”gatekeepern” 

personligen två för henne kända par angående deltagande. Dessa två par var villiga att deltaga 

och därefter spreds det via den s.k. snöbollsmetoden vidare och resulterade slutligen i sju 

intervjuer. Snöbollsmetoden innebar att de första informanterna tillfrågades om förslag på 

ytterligare par som skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter. Nya kvinnor deltog och de 

tillfrågades om förslag på nya deltagare, osv. Detta fortsatte till dess att tillräckligt material 

hade fåtts.  

 

Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Totalt intervjuades kvinnor från sju familjer under maj och juni månad 2007. Sex intervjuer 

gjordes i informanternas hem och en intervju på informantens arbetsplats. Intervjuerna varade 

mellan 40 och 70 minuter. Fem intervjuer var individuella och två intervjuer var med par. 

Informanterna fick själva välja tid och plats var intervjun skulle äga rum. Det gjordes för att 

informanterna skulle känna trygghet i intervjusituationen så att det underlättade för dem att 

berätta om sina erfarenheter. Detta kan jämföras med vad Kvale (1997) påpekar om vikten av 

att informanten ges möjlighet att känna trygghet och att intervjuaren måste skapa och bygga 

upp en atmosfär som gör informanten trygg nog att delge sina tankar och erfarenheter. . 

Intervjuerna gjordes alla förutom en i informantens hem. En intervju gjordes på informantens 

arbetsplats. Intervjuerna kunde se olika ut beroende på om barn fanns hemma eller inte. Fanns 

barn hemma kunde det resultera i att avbrott i intervjun gjordes upprepade gånger. 

 

Utifrån studiens syfte upprättades tre frågeområden. Det första handlade om att utforska hur 

informanterna såg på familjebegreppet och hur de beskrev sin egen familj. Det andra området 

handlade om att söka informanternas tankar och funderingar som hade att göra med hur de 

skaffat sina barn. I det tredje området efterfrågades informanternas erfarenheter och 

förväntningar av möten i hälso- och sjukvården. Eftersom denna kvalitativa studie ville 

undersöka hur informanterna ville beskriva sin upplevelse och bild av dessa frågeområden 

valdes en öppen intervjuform där informanterna uppmanades att berätta om hur de såg på 

olika fenomen inom de tänkta frågeområdena. Enligt Lantz (2007) är det just i den öppna 

intervjun som människors subjektiva erfarenheter framträder. Lantz säger vidare att det 
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handlar om att förstå utifrån informantens perspektiv hur och på vilket dennes sociala 

verklighet är konstruerad och ordnad. 

 

Samtliga intervjuer hade en inledningsfas som bestod av småprat, fika och ibland 

rundvandring i informantens hem. En intervjuguide fanns, som var tematiskt indelad med 

enstaka följdfrågor, se bilaga 3. Denna mall användes sällan, men kunde vara till hjälp då 

informanten inte själv kom in på de områden som var av intresse. Informanterna fick i förväg 

då tid och plats bestämdes, information om att intervjun skulle ta ca en till en och en halv 

timma. Vid alla utom ett intervjutillfälle fanns barn med, de ammades, byttes på och sov 

dessemellan. De något äldre barnen lekte i annat rum. Samtliga intervjuer spelades in på band.  

 

Det samspel som sker mellan intervjuare och informant under intervjutillfället är 

betydelsefullt menar (Kvale, 1997; Lantz, 2007). Kvale skriver vidare: ”forskningsintervjun är 

en mellanmänsklig situation, ett samspel mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse” 

(Kvale, 1997 sid. 117). Det var viktigt att ha en öppen och tillåtande atmosfär och lägga vinn 

om ett aktivt lyssnande för att skapa ett tillitsfullt samspel med kvinnorna. Vara medveten om 

att det hela tiden sker en kommunikation bara via sättet att vara och att detta beteende 

påverkar samspelet under intervjuerna. De bandade intervjuerna transkriberades ordagrant i 

sin helhet och informanterna fick fiktiva namn. 

 

Resultatet bygger på redovisning av vad informanterna berättar utifrån de teman som frågorna 

var indelade i. Många citat från intervjuerna används därför. De är inte reviderade utan 

återges ordagrant för att komma berättelserna så nära som möjligt. När citaten redovisas har 

följande markeringar använts:  

 

[…]   delar av citatet har uteslutits 

…      markerar pauser i talet 

(   )    mitt förtydligande inom parentes 

 

Etiska överväganden 
Det är enligt Kvale (1997) forskarens ansvar och skyldighet att följa gängse etiska principer 

genom hela forskningen. I forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (www.vr.se. 

Hämtad 20080902) betonas kravet på information, samtycke och konfidentialitet. Dessa krav 
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följdes genom att varje intervju inleddes med att muntligt informera om studien, dess syfte 

och de ramar som fanns, dvs. att informanten när som helst kunde avbryta sin medverkan, att 

garanti gavs för fullständig anonymitet och att resultatet skulle bli en uppsats som skulle 

komma att presenteras. Därefter inhämtades muntligt samtycke från deltagarna. Med tanke på 

att lesbiska är en utsatt grupp och att studien rörde områden som kan upplevas privat och 

känsligt var det viktigt att kunna garantera deltagarna i studien full anonymitet. 

 

 Kvale (1997) pekar på att det kan finnas en risk att informanterna öppnar sig mer än de tänkt 

och efteråt kan känna sig utlämnade och att de trots information om frivillighet kan känna sig 

tvingade att fortsätta intervjun. Detta togs i beaktande genom att under intervjuerna sträva 

efter att vara lyssnande och lyhörd, vilket även kan innebära just att de intervjuade öppnar sig 

och berättar. Det fanns avsnitt i intervjuerna som några av kvinnorna efter eller under 

intervjun sa ifrån att de inte ville skulle vara med i studien. För att garantera  konfidentialitet 

har alla intervjuade getts fingerade namn vid presentationen av studien. 

 

 Samtliga informanter ansåg det mycket angeläget att deltaga i studien och därigenom bidra 

till att sprida kunskap och förståelse för lesbiskt föräldraskap. 

 

Analys 
Analysen påbörjades redan då intervjuerna gjordes. Kvale (1997) menar att tolkningen 

genomsyrar hela intervjuundersökningen och om det beaktas, så motverkas överbetoningen på 

analysen som det enda sättet att finna mening i intervjuerna. Det är dock i ”själva” 

analysfasen som metodarbetet blev mera konkret. Den egentliga analysen påbörjades genom 

att upprepade gånger läsa igenom hela texten för att bli bekant med materialet och få en 

helhet. Därefter lästes varje intervjutext mening för mening och materialet fördelades inom de 

tre områdena; familj, barn och möten i hälso- och sjukvården. Återigen lästes varje 

intervjutext mening för mening men nu ”områdesvis” i syfte att identifiera det väsentliga från 

det informanterna berättat i intervjuerna. Det queerteoretiska begreppet heteronormativitet 

kommer att användas i analysen av materialet, för att belysa olika uttryck för 

heteronormativitet som de lesbiska föräldrarna erfarit. Begreppet får spegla den begränsning 

som präglar lagar och institutioners föreställningar om heterosexualitet, även de handlingar 

och identiteter som vidmakthåller heteronormativitet. Begreppet kan också användas för att 

synliggöra det motstånd mot heteronormativitet som t.ex. lesbiska familjer har. Lesbiska 
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familjer som uppstått trots ett heteronormativt samhälle där deras familjekonstellation ofta ses 

som obegriplig. 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de tre områdena familj, barn och möten i hälso- och sjukvården. 

Dessa ger tillsammans en beskrivning av hur de lesbiska paren ser på begreppet familj och hur 

de beskriver sin egen familj, tankar och funderingar inför föräldraskap och hur de sen kom att 

skaffa barn. De berättar om sina erfarenheter från olika möten i hälso- och sjukvården.  

 

Familj 
I denna del berättar de lesbiska föräldrarna om hur de ser på begreppet familj och hur deras 

egen familj ser ut. Flera tog då avstamp i sin ursprungsfamilj och talade om olika stark 

familjekänsla. Frågan om vad en familj är kan besvaras på många olika sätt. De lesbiska 

föräldrarna i studien fick möjlighet att svara på den frågan.  

 

Kärnfamilj/ utvidgad familj 

Samtliga intervjuade levde i en mamma, mamma och barn konstellation i sin vardag. 

Flera av de intervjuade framhöll att samhällets snäva syn på familj gjorde att de känt sig mer 

eller mindre tvingade att ingå partnerskap inför att bilda familj med barn. För att få adoptera 

partnerns barn måste kvinnorna ha ingått partnerskap eller vara registrerade som 

ensamstående. Det var flera av de lesbiska mödrarna som då de skulle beskriva vad en familj 

är utgick från en syn på familj som en kärnfamilj bestående av mamma, pappa och barn. 

Några beskrev också hur de vuxit upp i en kärnfamilj med en ibland mycket stark 

familjekänsla. 

 

Då de lesbiska paren funderat på olika alternativa sätt att skaffa barn har de också funderat på 

hur familjen kommer att se ut i förhållande till de olika valen. Tankar och funderingar har 

under den långa processen förändrats beroende på hur paren har tänkt, försökt få barn och hur 

de till sist kom att skaffa sina barn. Detta kan ses i det Klara säger, då hon började med att tala 

om att det borde vara möjligt att ett barn har mer än två vårdnadshavare och sen uttryckte en 

lättnad över att det bara är de två.  
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Klara: Varför har vi bara två vårdnadshavare?  Varför får man inte ha fler?…Vi 

bestämde oss för Danmark och det var på ett sätt en lättnad. Visst kan man 

säkert ha fler föräldrar, men oss passade det ganska bra ändå att det var vi två 

[…] Även om jag lever ganska traditionellt på ett sätt, så har jag en ganska 

vidgad syn och största respekt. Jag tycker alltså ingenting om andra som gör på 

annat sätt och tycker det är jättebra att det finns valmöjlighet, ju mer 

valmöjlighet ju bättre blir det. 

 

Klara och hennes partner hade från början tillfrågat en manlig bekant om faderskap och hade 

då med sig tankar på en utökad familjebild med flera föräldrar. Det blev till sist Danmark och 

anonym donator för dem, vilket mycket berodde på att tiden gick, graviditeten uteblev och 

den biologiska klockan tickade. Att ändra lagstiftningen så att fler kan bli vårdnadshavare var 

något som även paret Lisa och Britta önskade sig. De har barn med en känd pappa som också 

juridiskt är pappa. Det innebär att Lisa som är medmamma inte kan adoptera, eftersom då 

måste pappan avsäga sig faderskapet och det är inget någon i denna familjekonstellation vill 

att han skall göra. 

  

Ett vidgat familjebegrepp diskuterades bland flera av föräldrarna. Det beskrevs på olika sätt, 

dels som fler vårdnadshavare, dels som att också vänner och husdjur skulle kunna ingå i 

familjebegreppet. 

 

Åsa: Jag tycker att man gärna får vidga familjebegreppet så att vänner inräknas 

där…en del har ju husdjur som…de är också familjemedlemmar. 

[…] Jag tycker nog att det som vi…jag, min partner och (barnet) har är en  

som jag ser det lite större familj med både vänner och våra biologiska familjer 

diträknat. Fast familj har ju ändå något speciellt tycker jag… även om jag inte 

gillar kärnfamiljsbegreppet så är vi som en liten kärnfamilj. 

 

Just denna ambivalens för att de lever som en kärnfamilj var det flera av mödrarna som 

uttryckte. De ville att familjebegreppet skulle vidgas och talade mycket om det och samtidigt 

som då de såg på sin egen familj visade det sig att det var ”en liten kärnfamilj”. Paret Agnes 

och Petra menade att de har en traditionell syn på familjebegreppet. 
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Petra: familj, vi är ju en familj… alltså  (barnet) …vi är ju …det är väldigt 

viktigt att vi har samma efternamn också. Agnes: Ja det är det som är lite 

konstigt… på ett sätt så känner jag att vi har en väldigt traditionell syn på familj 

samtidigt som då vi berättar om hur det ser ut så är det inte alls traditionellt. 

  

Att hitta och lära känna någon donator/pappa och lita så på den personen så att man kan 

släppa in honom/dem i familjen ansågs av flera vara ett stort och svårt projekt. Några av 

föräldrarna beskrev hur de under lång tid, ibland flera år arbetade på en sådan relation med en 

tilltänkt donator. Några avstod redan från början som Johanna och hennes partner som valde 

att skaffa barn via insemination i Danmark för att de tyckte att det skulle bli allt för svårt att 

lära känna någon så väl. 

 

Känslomässig närhet 

Att kunna definiera familjebegreppet utifrån de man känner närhet till framkom som ett 

definitionssätt. I den känslomässiga närheten som beskrevs sågs omsorgen, att ha någon som 

bryr sig som värdefull för att kunna se dem som sin familj.  

  

Anna: […] sen är det ju faktiskt så att familjen är de man känner och de som 

bryr sig om en och tar ansvar för en och som man kan vända sig till… och med 

den definitionen tror jag att familjen ser hemskt olika ut för människor idag 

 

Den känslomässiga närheten beskrevs också av paret Agnes och Petra då de berättade om hur 

de ser på sin familj och vad de tyckte är en familj. 

 

Agnes: Vi är ju ganska nära våra ursprungsfamiljer… våra föräldrar…de är 

också väldigt engagerade i (barnet).  

Petra: Även (barnets) biologiska pappa, fru och halvsyskon betraktar vi som vår 

familj, även om vi inte träffar dem så ofta […] jo, de är … de känns väldigt 

nära…känslomässigt är de väldigt nära liksom. 

 

I detta uttalande framkom även släktskapets betydelse då paret talade om familjebegreppet. 

Dels till sina ursprungsfamiljer men också till sitt barns biologiska pappa och dennes familj. I 
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tre av familjerna hade de lesbiska föräldrarna och barnen samma efternamn och tyckte det var 

viktigt för familjekänslan. 

 

Barn 

I denna del beskrev de lesbiska paren sina tankar och funderingar de haft under den 

tidsmässigt långa process de genomgått inför att skaffa barn. Funderingarna innan och hur de 

till sist skaffade barn. Som en av kvinnorna, Åsa beskrev: 

 

 Åsa: En kollega sa att kvinnor är gravida i tolv månader och männen i nio 

månader. Då tänkte jag ….lesbiska är verkligen gravida i flera år…att man 

har så himla lång process innan, det tycker jag faktiskt är speciellt. 

 

Tankar om föräldraskap 

Önskan att få barn hade inträtt i olika skeden för kvinnorna. Några beskrev att de alltid haft en 

längtan efter barn som inte hade förändrats av att de kommit ut som homosexuella. Andra 

beskrev att de inte haft någon speciell längtan och några beskrev hur de valde bort barn då de 

förstod att de var homosexuella.  Som Agnes beskriver: 

 

Agnes: Alltså… jag ville inte ändra på mitt liv så mycket […] jag  kom ut 

 väldigt tidigt [...] jag tror att jag tog bort det (barn) ur mitt liv, min identitet, 

självbild väldigt tidigt och var nöjd med det […] jag tog avstånd från allting som 

var så där… man, barn och så där. 

 

.  

I Agnes uttalande kan här ses ett avståndstagande eller ett slags motstånd till den dominerande 

heterosexuella familjebildningen. Längtan efter barn är kanske inte specifik utan kan ses hos 

de flesta som planerar föräldraskap. Det som är specifikt är det avbrott och ibland 

avståndstagande som blir i och med insikten av att vara homosexuell. 

 

 



 

 18 

Samhället/tiden 

Några av de intervjuade mödrarna påtalade samhälleliga förändringar som en underlättande 

faktor för att skaffa barn.  

 

 Klara: Jag funderar på om det kan vara det här med att man får, på 

något sätt ändå får samhällets lite acceptans där, först partnerskap 

och sen så småningom insemination. 

 

Anna: […] i takt med att partnerskapet kom … rent praktiskt ökad 

möjlighet…jag såg aldrig…inte förrän de sista tio åren som en ren möjlighet 

faktiskt. 

 

Johanna: […] man började prata om det här med adoption… och man började 

höra om insemination. 

 

I dessa berättelser synliggörs de händelser som kom att bidra till att de kunde tänka sig att 

försöka få barn i sina lesbiska relationer. Först kom partnerskapslagen (SFS 1994:1117) och 

sedan kom den nya inseminationslagen (SFS 2005: 443). Även vikten av förebilder för att 

skaffa barn och eventuellt omvärdera tankarna på att skaffa egna barn beskrevs av flera av de 

intervjuade föräldrarna. De intervjuade lesbiska paren som hade lite äldre barn saknade helt 

förebilder, medan de paren med yngre barn hade tillgång till förebilder. Förebilderna, lesbiska 

kvinnor med barn fanns dock sällan i deras närhet utan det förmedlades via tidskrifter och 

press.  

 

Donator eller pappa? 

Denna del handlar om hur de lesbiska paren sökte och övervägde olika alternativ för att 

gemensamt bli föräldrar. Gemensamt för de intervjuade är deras beskrivning av en tidslång 

och genomtänkt process. De lesbiska paren hade flera alternativ att ta ställning till. De kunde 

involvera en man eller två i processen eller vända sig till en fertilitetsklinik. Den viktiga och 

avgörande frågan var hur de lesbiska paren ville relatera till mannen som donerat sperma. 

Skulle det vara en känd pappa eller anonym donator? Hur aktiv skulle pappan vara? 
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Två av de lesbiska paren uttryckte att de hela tiden önskat en känd pappa, men ej för aktiv. 

Paren ville värna om sin relation och tyckte då att en alltför närvarande pappa kunde utgöra 

ett hot i deras relation och det blev ytterligare en person att involvera i familjen och i 

diskussioner rörande barnet. 

 

Lisa: Vi ville ha en pappa som var känd, det har vi också pratat om, vi ville ha 

en pappa så man vet var man kommer ifrån. 

 

Lisa och Britta har idag en mycket god kontakt med sina barns pappa och hade idag önskat ha 

honom på närmre håll. De skulle gärna ha velat att han oftare fanns i vardagslivet. 

 

Det andra paret som hela tiden önskat ha en känd pappa till barnet berättade om hur de för 

många år sedan fick erbjudande från ett bekant heterosexuellt par om att mannen skulle kunna 

tänka sig bli donator till deras barn. Men då kände de sig inte mogna för det. Tiden gick och 

de diskuterade och prövade olika möjligheter för att skaffa ett barn med känt ursprung. 

 

  Petra: Så pratade vi inte om det på ett tag och då började vi tänka att… 

eftersom de (det heterosexuella paret) inte pratade om det så ville de nog inte… 

det är kanske konstigt för dem nu… så då blev det liksom… 

Agnes: De hade fått egna barn under tiden och då tänkte vi att då har de upplevt 

någonting som… ja, vi kände att vi inte liksom ville ligga på och få ett nej 

eller… utan att det skulle komma från dem igen då. Nej, nu har de fått egna barn 

och känner annorlunda … så kan man inte göra… eller… 

Lena: jaaa, hmmm… 

Petra: Då började vi tänka att vi vill ha en känd pappa då, det var viktigt för oss. 

Det var ett första kriterie på något vis att vi skall veta vem pappan är […]  till 

slut gick vi ut på nätet och fick kontakt där och etablerade en kontakt med en 

kille liksom och det verkade bra, men sen kom det med (bekanta heterosexuella 

parets erbjudande) upp igen då… vi berättade för dem om hur det var… och att 

vi… men då… vi vill ju liksom ( mannen i det heterosexuella paret) …sen fick 

vi avsluta med den här killen då…sen blev det så och det är ju absolut det bästa. 

Agnes :[…] Det var väldigt skönt att vi på så många punkter var överens… det 

var lika viktigt för oss båda att ha en känd pappa… 
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Petra: inte aktiv då… den här som vi fick tag på nätet skulle bara vara en 

donator, … alltså han skulle vara donator … som vi träffade en gång om året. 

 

Petra och Agnes berättade också att de en period hade kontakt med ett bögpar för att 

eventuellt skaffa barn tillsammans. De ville gardera sig och testa olika möjligheter till att 

skaffa barn. I deras berättelse synliggörs problematiken och den långa processen i projektet att 

försöka skaffa barn tillsammans. 

 

Av de fem övriga paren var det tre som först hade tänkt ha en känd donator/pappa. Han skulle 

då finnas på avstånd och träffas någon gång om året. Två av dessa par som först hade tänkt ha 

en känd donator/pappa och som senare åkte till Danmark uppgav som skäl att de tyckte det 

var för svårt att lära känna personen väl och att det framförallt tog för lång tid att etablera en 

tillitsfull relation till den tänkta donatorn/ pappan. De avslutade då den påbörjade relationen 

med männen och bestämde sig för att resa till fertilitetsklinik i Danmark för att skaffa barn 

med anonym donator. Det tredje paret som efter flera års kontakt med tilltänkt donator/pappa 

blev helt enkelt inte gravid, så det blev till sist Danmark även för dem. 

 

Vem skall föda barnet? 

På frågan om hur föräldrarna resonerat om vem som skall föda och bära barnet verkar det inte 

ha varit något problematiskt, utan det föll sig naturligt så för paren. För två av paren blev valet 

så, på grund av partners sjukdom och medicinering. Tanken i den ena familjen är att då 

partner blir frisk och slutat medicinera skall även hon föda ett barn. I en av familjerna angavs 

utbildning som ett skäl att avvakta för den ena kvinnan. Det var inte alla kvinnorna som 

önskade bära ett barn. I två av de intervjuade familjerna hade den andra parten (medmamman) 

inte någon önskan om att få bära eller föda ett barn. Övriga orsaker till valet av vem som 

skulle föda barnet var ålder och byte nästa gång. Kvinnornas ålder påverkade beslutet både 

vad det gällde att vara den äldre och att vara den yngre av de blivande mammorna. För de som 

var äldre kunde det vara sista chansen att ha möjlighet att bli gravid och föda ett barn. Den 

biologiska klockan tickade. Samtidigt var hög ålder också en faktor för att låta den yngre av 

kvinnorna i paret försöka bli gravid, eftersom det då var större chans att bli gravid och att 

paret skulle få ett barn. Inför tanken att skaffa syskon planerade tre av paren att den andra 

parten då skall bära barnet. 
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De paren som planerar att skaffa syskon försöker göra på samma sätt som med det första 

barnet. De som varit i Danmark hade redan från början begärt att sperma från samme donator 

skulle sparas för att användas dels för alla eventuella inseminationer som behövdes för att bli 

gravida, dels för eventuella syskon. Paren ville att syskonen skulle ha samma förutsättningar. 

De var oroliga för orättvisor om ena barnet hade en känd donator/pappa och det andra okänd 

donator/pappa. Någon framhöll också att de gärna ville att barnen skulle vara utseendemässigt 

lika. 

 

Möten i hälso- och sjukvården 
Då de intervjuade ombads beskriva sina möten i barnhälsovården (BVC) och barnsjukvården 

involverade de också mödrahälsovård (MVC), fertilitetsklinik, profylaxvård, förlossning och 

BB i sina berättelser. Det handlade om både privat och offentlig sjukvård. De nio intervjuade 

lesbiska mödrarna beskrev sin BVC kontakt från att vara för det mesta god till att vara 

jättebra. En av familjerna blev nöjd först efter att ha bytt BVC sjuksköterska.  När familjerna 

sökt vård för sitt barn inom barnsjukvården, både på mottagningar och sjukhus har fokus legat 

på det sjuka barnet och då har det varit sekundärt hur de lesbiska föräldrarna har bemötts. Det 

har inte uppfattats lika viktigt. I deras berättelser framkom dock beskrivningar av dåliga 

möten inom alla delar av aktuell vård. Fortsättningsvis i studien benämns de olika områdena 

gemensamt som möten i hälso- och sjukvården, såvida det inte är något specifikt som 

framkommer. De som arbetar inom de olika områdena såsom barnsjuksköterskor, 

distriktssköterskor och barnmorskor benämns fortsättningsvis som sjuksköterskor. Alla de 

intervjuade påtalade att de har mötts av en heteronormativ syn inom hälso- och sjukvården då 

sjuksköterskan utgått från att alla är heterosexuella.  

 

Stereotypa roller 

En av de intervjuade mödrarna påtalade att då hon kom till MVC och BVC aldrig tidigare 

hade råkat på så mycket av heteronormativ syn som där.  

 

Klara: […] Jag måste erkänna att innan jag kom, alltså när jag kom till MVC 

och BVC så har jag aldrig råkat på så mycket heteronormativ bild som där. Det 

är så mammi, mammigt och pappi, pappigt och gulli, gulligt och snutti, snuttigt 

och  mamman har den rollen och pappan har den rollen… jag är upprörd å de 
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heterosexuellas vägnar, pappornas vägnar och hur förbankat fördummande de 

görs många gånger. De borde resa sig upp i enad kör och säga att vi är inte 

grottmänniskor eller grottmän. Jag  tycker, det är helt upprörande. 

 

Det var flera av paren som tog upp hur blivande pappor och pappor blir bemötta och hur deras 

roll belyses. Det var främst i föräldragrupper som de deltagit i tillsammans med 

heterosexuella par som de intervjuade såg detta och även i samtal med heterosexuella vänner 

som har barn. Paret Agnes och Petra berättar: 

 

Agnes: […] Det är så uppdelat i mamma och pappa. På MVC innan barnet kom 

så skall papporna göra detta och mammorna detta…det finns på ett sätt kvar i 

BVC miljön där pappan aldrig räknas. På MVC räknas pappan, han skall vara ett 

stöd genom förlossningen, men på BVC räknas inte pappan alls. 

 

Både Klaras, Agnes och Petras berättelser från MVC och BVC visar på en viktig genusaspekt 

där mamma- och papparollerna är mycket uppdelade. 

 

Språkbruk 

Heteronormativiteten manifesteras då talet om familj innefattar endast en mamma och en 

pappa. Detta kan också ses i det språkbruk som flera av sjuksköterskorna beskrevs ha. 

 

Petra: På BVC är det ju mycket fokus på barn […] man är inte så medveten 

(fokuserad) om att vi är homo där.[…] det här med alla 

informationsblanketter…språket… det är väldigt trevligt när man visar att man 

är medveten, vad trevligt det skulle vara om man liksom sa också lesbiska 

föräldrar. 

  

Johanna: det som fortfarande är konstigt är att man alltid utgår från 

heteronorm… alltså det är det normala. Då MVC barnmorskan hade 

föräldragrupp sa hon pappa hundra gånger varje gång och varje gång 

efteråt…nej men jag har jobbat med det här i femton år och jag kan inte…så sa 

hon partner efteråt. 
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Hur sjuksköterskan agerade och vilket språkbruk hon hade tyckte däremot inte Katarina var så 

viktigt. Katarina beskrev hur hon och hennes partner hade haft en tillåtande attityd gentemot 

sjuksköterskan och hennes agerande. 

  

Katarina: Vi har utgått från att bli bemötta på det sätt som vi skall bli bemötta… 

kanske inte märkt ord…vi har varit ganska öppna, förstått deras 

situation…sjuksköterskan var nog lite osäker…hon tog sig fint…hon blev lite 

stressad vid första samtalet.  

 

Informationsutbudet 

Katarina berättade även om negativa upplevelser i föräldragrupp på MVC och hon menade att 

kunskap om olika grupper är viktigt för sjuksköterskan/barnmorskan som möter många olika 

slags familjer.  

 

Katarina: På MVC i de här föräldragrupperna… alla broschyrer och sånt utgår 

från att man är en mamma och en pappa. Sen, ja då får pappan stanna kvar på 

BB, då viskade min partner: undrar om jag får stanna kvar. Barnmorskan var bra 

men glömde sig ibland. De som utbildar sig måste få med sig detta liksom…att 

det finns olika familjekonstellationer. Jobbigt i föräldragrupper om du är 

annorlunda…ung, homosexuell eller osäker. 

 

Här synliggörs återigen heteronormativiteten genom sjuksköterskans agerande och handlande 

då hon hade föräldragrupp. Även i informationsmaterial manifesteras heteronormativiteten då 

det mesta informationsutbudet endast visar en familj med en mamma och en pappa. 

 

Att den heteronormativa ordningen sitter djupt hos de flesta visar följande uttalande av en av 

de lesbiska mödrarna:  

 

Åsa: […] det är nästan så man själv liksom förutsätter att det finns en man 

hemma då man träffar på någon mamma eller så. 
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Alltid vara beredd 

Både Anna, Klara, Katarina, Johanna och Åsa berättade om hur jobbigt och tärande de tyckte 

det var att alltid behöva vara beredd på att förklara sin homosexualitet och sin 

familjekonstruktion. 

 

Anna: Det är bara att ta det. Det är jätteviktigt… bryter man mot normen måste 

man alltid vara beredd att liksom, usch, begära ordet och markera och tala om, 

man kan aldrig flyta med eller bara slappna av eller så va och det blir rätt 

tröttsamt tycker jag och inte minst … man hamnar i nya sammanhang hela tiden 

i förhållande till barnen… att man hela tiden måste påtala vem man är och så. 

 

Klara berättade om ett möte på en barnmottagning då hennes partner blev osynliggjord och 

negligerades av personalen. 

 

 L: Hur känner ni i dessa lägen? 

Klara: Vi konstaterar att det här var en dum en, henne gillar vi inte. Att bli 

osynliggjord är fruktansvärt i sig, det mår man inte bra av. En extra ansträngning 

för mig är att försöka få med min partner. Ibland orkar jag inte, ibland orkar man 

inte… man bara låter dem ha sitt race. […] det är ständigt små ”komma ut 

processer” man genomgår då man hela tiden måste tala om att det här är faktiskt 

också en förälder. Det är också en mamma. 

 

 

Även Katarina och Johanna beskrev situationer då de behövt förklara sin familjekonstruktion. 

 

Katarina: […] alltså du kommer ut varenda dag: jaha hon (barnet) kan säga 

mamma, kan hon säga pappa också… ja, hon kan säga pappa. Ja, då blir pappa 

glad… ja, fast hon har ingen pappa utan hon har två mammor istället. 

 

Johanna: […] jag har sagt och klivit ur garderoben tio gånger/dag … för jag har 

tänkt att någon gång måste det sluta. 
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Åsa och hennes partner började i en föräldragrupp efter att de fått sitt barn. Denna 

föräldragrupp hade startat redan som MVC grupp och fortsatte nu efter att de fått sina barn. 

De andra föräldrarna var kända med varandra. 

  

Åsa: Det känns alltid lite läskigt för då måste man liksom ”komma ut” inför dem 

också, det är alltid den här ”komma ut processen” var man än hamnar. […] man 

måste alltid vara lite förberedd att slåss för sin sak liksom… och det orkar man 

inte alltid. 

 

I dessa berättelser synliggörs den stora ansträngning det faktiskt innebär att vara lesbisk 

förälder i dagens samhälle.   

 

Erfarenheter av bekräftelse i mötet  

Vad var det som de lesbiska föräldrarna uppfattade som det goda och positiva mötet med 

sjuksköterskan? Ingen av sjuksköterskorna som paren träffade hade tidigare erfarenheter av 

lesbiska familjer. Det som framkom var vikten av att sjuksköterskan hade en tillåtande attityd, 

frågade, ställde de rätta frågorna, vågade se, var bekräftande och hade ett genomtänkt 

språkbruk.  

 

Klara: Det är så himla skönt när du bara är självklar när någon tittar på en och 

säger: ja, här har vi två mammor och hur är det? och frågar, frågar mig, frågar mig 

hur det är. Och hur funkar det? Vad kallar ni henne? (medmamman)… det är 

underbart att få frågan. Var inte rädda, (sjuksköterskan) bara man är ärlig, 

uppriktig, vänlig och inte ett dugg fördomsfull (skratt) […] Det är ordval, det är 

inte obetydligt… att titta på en … det är språket, men det är också någonting att 

se. Att se och inte vara rädd för det. 

 

I Klaras uttalande betonar hon vikten av att våga se. Att sjuksköterskan verkligen ser att det är 

ett lesbiskt föräldrapar och bekräftar dem. Anna tyckte att ordvalen kan vara betydelsefulla i 

mötet. 

 

Anna: Utgå inte från att alla lever heterosexuellt utan hellre fråga: har du någon 

partner? Då har du väckt öppningen. 
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För Katarina var ordvalen inte lika viktiga, hon försökte ha en tillåtande attityd. 

 

Katarina: Fundera inte så mycket, fråga oss, ställ frågor. Lycklig då folk inte 

låtsas som att de inte vet… jag vill att folk bekräftar mig för den jag är, inte som 

vem som helst… aldrig fel att fråga. […] Man kan inte hålla på och ha för höga 

krav… man (sjuksköterskan) måste få säga tokiga saker och trampa i klaveret. 

 

 L: Tycker du att ni har speciella behov på BVC? 

Åsa: De måste se oss som ett lesbiskt par tycker jag och att de inkluderar min 

partner, den andra föräldern, medmamman. Vår barnmorska var jättefin, hennes 

första fråga ställde hon till partnern. 

 

Här syns det tydligt hur Åsa blandar ihop sina upplevelser från BVC och MVC. De lesbiska 

parens behov i mötet är troligen ganska likartade oavsett om det gäller BVC eller MVC. Det 

verkar också som om små gester av acceptans och bekräftelse kan betyda mycket i mötet med 

de lesbiska paren.  

 

I berättelserna framkom det att signaler i väntrummen också spelade roll och kan visa på att 

här finns en öppenhet för andra familjekonstellationer än de traditionella. Det var ingen av de 

intervjuade mödrarna som hade sett några specifika signaler till just lesbiska föräldrar. 

Tvärtom tyckte de att det var en mycket traditionell bild som visades upp. Affischer och 

informationsutbudet var riktat till den heterosexuella familjen bestående av mamma, pappa 

och barn. 

 

De intervjuade gav förslag på vad som skulle kunna göras. Det kan vara en liten 

regnbågsflagga eller en lapp om något. Att de affischer som finns uppsatta och de broschyrer 

som delas ut visar på olika familjer och inte bara en man och en kvinna med barn. Böcker och 

leksaker som visar på även homosexuella familjer. Information om internetadresser för att nå 

andra liknande familjer; regnbågsfamiljer. 

 

 

 



 

 27 

Erfarenheter av icke-bekräftelse i mötet 

Här berättar de lesbiska paren om sina erfarenheter av de sämre mötena med vården. Oftast 

handlar det om att paren inte blev sedda som ett föräldrapar. Det visade sig genom att 

personal inte tilltalade dem, inte kommunicerade med dem. Det var också valet av språkbruk 

som gjorde att de osynliggjordes och att personalen inte uppfattades som professionell. Klara 

berättar här från föräldrautbildning på MVC och från förlossningen: 

  

Klara: […] det blev tydligt på föräldrautbildningen på MVC att (partnern) inte 

fanns. Hon fanns överhuvudtaget inte, var inte tilltalad. Det var de små 

mammorna och de små papporna och hon gick ju inte under någon av de 

definitionerna. Barnmorskan (som de träffat många gånger) lärde sig inte ens att 

hon skulle kunna säga partner. 

[…] ja, det var en gång vi inte blev bemötta och det var ganska hemskt. En 

vårdpersonal på förlossningen kontaktade oss inte, kommunicerade inte med oss 

överhuvudtaget. […] vi tolkade det som att det var vi som var konstiga, vi var ju 

inga riktiga barnföräldrar… vi var inte normala. 

 

I Klaras berättelse kan man se några av de konsekvenser som det lesbiska paret upplevde efter 

de dåliga mötena. 

 

 

Petra: […] vi fick vara väldigt mycket ensamma på BB… man fick verkligen 

söka upp dem […] en sjuksköterska där var lite nyfiken, på något slags 

sensations… de frågor hon ställde var sådana som inte alltid hörde dit liksom… 

hennes intresse var kanske mera privat liksom … inte så professionellt. Hon var 

inte lyhörd, lite burdus. 

Agnes: Vi ville helst prata om amning. 

 

Här synliggörs vikten av att sjuksköterskan är professionell och lyhörd i sitt möte. Att hon 

efterfrågar föräldraparets behov i sina samtal med dem. 
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Sammanfattning 

De lesbiska föräldrarna tyckte sig vara som en liten kärnfamilj, men tog samtidigt avstånd 

från begreppet kärnfamilj som alltför mycket representerade den heteronormativa familjen 

som består av mamma, pappa och barn. Det var för alla de intervjuade en lång process inför 

att skaffa barn inom sin lesbiska relation. Främsta funderingarna gällde hur stor inblandning 

de ville ha av donatorn. Flertalet av de lesbiska paren hade från början velat ha en känd pappa 

till sina barn, men det uppfattades som så svårt att lära känna en eventuell pappa så väl att de 

ville involvera honom i familjen. Alla de intervjuade lesbiska föräldrarna hade mötts av en 

heteronormativ syn inom vården. Det visade sig främst genom språkbruk, osynliggörande och 

i det informationsutbud som fanns. Detta heteronormativa förhållningssätt innebar att de 

lesbiska föräldrarna kände olust och ett utanförskap. De beskrev också hur tröttande det var 

att alltid behöva vara beredd att förklara sin familjekonstellation vid olika möten inom vården. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva lesbiska barnfamiljer/familjebildningar och de lesbiska 

föräldrarnas erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården. Kvalitativa intervjuer ansågs 

lämpligt att använda då informanterna kan beskriva sina erfarenheter och föra fram sina 

tankar. Kvale (1996) anser att för att få fram mångfald och variationer är den kvalitativa 

intervjun lämplig. Informanterna uppmanades att berätta om sina erfarenheter och detta gav 

dem frihet att välja det som för dem ansågs viktigt gällande det ämne som togs upp. I detta 

finns en risk att informanten kan utöva makt genom att styra samtalet och välja vad hon vill 

prata om. Lantz (2007) anser att det är intervjuarens uppgift att se till att informanten 

fokuserar på aktuellt ämne. Detta behövde göras vid några av intervjuerna och då guidades 

informanterna in på ämnet igen 

 

Eftersom urvalet skedde via känd ”gatekeeper” och senare den s.k. snöbollsmetoden kan man 

förmoda att inte informanterna representerar alla variationer inom den lesbiska gruppen. 

Urvalet till denna studie resulterade i en relativt homogen grupp välutbildade lesbiska 

föräldrar boende i en större stad. Åldersmässigt var det en spridning mellan 32 och 45 år, 

vilket kan öka validiteten då varierande åldrar kan resultera i olika aspekter. Även tidpunkten 

för när de lesbiska paren fick sina barn varierade eftersom barnens ålder var mellan 3 månader 
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och 8 år. Några av paren har alltså skaffat barn i slutet på -90 talet, då det inte var så vanligt 

med lesbisk föräldrabildning. Denna variation bidrar till att uppnå trovärdighet. 

 

Kvale (1997, sid.117) skriver att ”forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett 

samspel mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse.” För mig innebär det att jag som 

intervjuare är lika delaktig i vad som sägs som den intervjuade. Vilka frågor, hur de ställs och 

på vilket sätt jag lyssnar påverkar informanten, som sedan påverkar mig att ställa vissa frågor. 

Språket och beteendet påverkar samspelet. Lantz (2007) menar att våra tidigare erfarenheter 

styr hur vi tolkar det som kommuniceras i intervjun och vilken förmåga vi har att mötas 

Aspekter som klasstillhörighet, bakgrund, språk, kön och ålder kan spela in i interagerandet 

mellan informant och intervjuare under själva intervjun och slutligen påverka materialet 

(Lantz, 2007). Det som i denna studie kunde vara av betydelse var åldersskillnaden, där 

intervjuaren var betydligt äldre än informanterna. Svårt att säga vilken betydelse det kunde ha. 

Intervjuaren kanske fick ställa sådana följdfrågor som en mera jämngammal inte hade behövt 

göra. Även bakgrunden, alltså mina erfarenheter, utifrån att jag är mormor till ett s.k. 

regnbågsbarn har jag funderat över hur det påverkat informanterna. Två av de intervjuade 

hade jag träffat innan i samband med födelsedagsfirande. I en del fall har de intervjuade vetat 

om det innan genom ”gatekeepern” som fungerat som kontaktperson. I några fall har jag 

berättat innan intervjun. Min uppfattning är att det verkat betryggande; de har haft kännedom 

om att jag är en lycklig mormor till ett barn som planerats och fötts i en lesbisk parrelation 

och de har därmed inte känt sig ifrågasatta. Ytterligare en aspekt av den påverkan min 

erfarenhet som mormor till ett regnbågsbarn handlar om analysen av materialet. Undanhåller 

jag material som kan öka på fördomarna? Svaret är att jag haft det med mig hela tiden och jag 

har strävat efter att vara medveten om hur det kan påverka analysen av materialet. 

 

Trovärdigheten i denna kvalitativa studie kan åberopas då delar av resultatet relateras till det 

tolkningsperspektiv som tidigare angavs, nämligen det heteronormativa perspektivet. 

Trovärdigheten handlar också om att låta de lesbiska kvinnorna komma till tals. Deras 

berättelser och erfarenheter har bidragit till resultatet i studien. De lesbiska kvinnornas 

beskrivningar har synliggjorts i texten via en mängd citat. Kravet på konfidentialitet har 

beaktats då de lesbiska kvinnornas namn har avidentifierats och de har fått fingerade namn. 

Det finns ändå alltid en risk att personer kan identifieras, därför har vissa uttalande uteslutits. 

Namn på staden där intervjuerna genomförts har inte heller namngetts. 
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Det queerteoretiska begreppet heteronormativitet har använts för att synliggöra olika 

perspektiv på hur det heteronormativa samhället gestaltas.  På det samhälleliga planet kan det 

synliggöras i lagar, regler och liknande, men dessa officiella påbud osynliggör problematiken 

som finns på individnivå, där en viss sorts sexualitet fortfarande värderas högre än en annan. 

Till det kulturella perspektivet kan sjukvårdssystemet räknas, där de intervjuade lesbiska 

föräldrarna mötts av heteronormativiteten både genom de strukturer som sjukvården har som 

arbetssätt där normaliteten ofta är den rådande utgångspunkten och står för det rätta och goda 

och genom enskilda sjuksköterskors handlingar. Tillämpningen av begreppet 

heteronormativitet i analysen har synliggjort att samhället fortfarande lägger stor vikt vid 

heterosexualiteten som den korrekta identiteten och sexualiteten. 

 

Resultatdiskussion 
Studien visar på de lesbiska parens ambivalens angående synen på familj och beskriver den 

långa och ofta problematiska vägen att till slut få barn tillsammans. Studien visar också på att 

det inom hälso- och sjukvården ofta finns en heteronormativ syn som gör att de lesbiska 

föräldrarna många gånger upplever ett annorlundaskap.  

 

Familj 

Då de lesbiska paren ombads att beskriva hur de ser på begreppet familj och sin egen familj 

framkom vid flera intervjuer en ambivalens. Flera av paren berättar att de tycker att de lever 

som en kärnfamilj men tar samtidigt avstånd från just kärnfamiljsbegreppet och vill istället se 

sin familj som större och mera öppen. Detta kan förstås utifrån vad Halldén, Hydén och 

Zetterqvist Nelson (2003) skriver att då homosexuella familjer utformar sitt familjeliv görs 

det utifrån egna specifika förhållanden och samtidigt utifrån de föreställningar om familjeliv 

som råder. Den rådande familjekonstellationen är idag den heterosexuella kärnfamiljen som 

den homosexuella familjen både förhåller sig till och tar avstånd ifrån. 

Heteronormativitetens viktiga principer uteslutning och assimilering som studeras inom 

queerteorin enligt Rosenberg (2002), synliggörs just i de lesbiska parens ambivalens. För att 

de lesbiska paren skall införlivas i kärnfamiljsbegreppet måste de förändra sina värderingar 

och beteende så att det stämmer med den rådande heterosexuella normen.  
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De intervjuade lesbiska föräldrarna berättar om hur tankarna på familjeutseende har förändrats 

utifrån hur de från början tänkte skaffa barn och hur de till slut kom att skaffa sina barn. Detta 

visar att de lesbiska familjerna har att förhålla sig till många lösningar då de skall bilda familj. 

 

Wright och Leahey ( 1998, sid. 61) menar att: ”familjen är sådan den säger att den är.”  

Familjebegreppet grundar sig på den egna familjens uppfattning om vilka personer som ingår 

i familjen. Författarna menar vidare att sammansättningen på familjens utseende styrs av 

kärlek, tillhörighet och starka emotionella band. Detta synsätt framkommer i flera av 

berättelserna då de intervjuade vill involvera ett flertal personer som de känner närhet till. 

Någon talar också om att djur skulle kunna ingå i familjen. Här synliggörs hur viktigt det är 

att sjuksköterskan i varje nytt möte med människor inte förutsätter att familjen ser ut på ett 

visst sätt utan verkligen frågar de hon/han möter. 

 

Att flera av de intervjuade lesbiska föräldrarna tycker att de lever som en kärnfamilj kan bero 

på att det inte är någon större skillnad då homosexuella och heterosexuella föräldrar utövar 

familjeliv i sin vardag. Handlingar som att handla, lämna på dagis, läsa sagor eller läxor 

förekommer i alla familjer. Sociologerna Stacey och Biblarz (2001) anser att det är dags att 

kritiskt granska den forskning som framhäver likheten mellan den homosexuella och 

heterosexuella familjen. De menar att skillnaderna mellan familjerna riskerar att urholkas och 

att konsekvensen av detta är att heterosexualiteten kvarstår som normgivare och 

heteronormativiteten förblir orubbad. Detta tycker jag är mycket tänkvärt, för det är ju precis 

vad som egentligen händer då t.ex. vårdpersonal möter den homosexuella personen eller 

familjen som vilken heterosexuell person eller heterosexuell familj som helst. En sådan 

handling innebär ett osynliggörande och manifesterar heteronormativiteten. 

 

Barn 

I intervjuerna av de lesbiska paren beskriver de en lång och mödosam process inför att 

slutligen bli föräldrar. Processen är tidslång, med en omfattande reflektiv period. Bos m.fl. 

(2005) pekar just på att det är den långa processen som skiljer de homosexuella och 

heterosexuella familjerna åt då de skall skaffa barn. 

 

Flera av de intervjuade mödrarna angav barnlängtan som en drivande faktor att skaffa barn 

och i beskrivningarna kan det ses hur denna längtan efter barn stannar upp under olika lång tid 
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i och med konflikten att ha barn som homosexuell. Queerteorin kan här användas eftersom 

den ifrågasätter fasta och föreskrivna identiteter och vilka konsekvenser det får för dem som 

avviker (Lunddahl, 1996 & Rosenberg, 2002).  De lesbiska kvinnorna gjorde motstånd mot 

den rådande heterosexuella normen i och med att de i sin lesbiska parrelation skaffade barn, 

trots medvetenheten att de bröt mot normen. Här har samhället genom sina förändrade lagar 

och öppnare attityd gentemot homosexuella spelat en stor roll, vilket också nämns av några av 

kvinnorna. 

 

Det finns idag stora möjligheter att skaffa sig kunskap om hur man kan gå till väga via 

Internet och ingå i nätverk som t.ex. ”regnbågsfamiljer” som ett stöd före, under och efter 

barntillkomsten. Flera av de intervjuade lesbiska mödrarna ingick i sådana nätverk av och till. 

Att ingå i nätverk där människor har liknande upplevelser och behov har visat sig vara en 

stark trygghetsfaktor. Det var flera av de intervjuade som var aktiva i nätverket 

”Regnbågsfamiljer”.   

 

Sociologen Donovan (2000) ser i sin studie att de lesbiska paren hon intervjuat har tre olika 

förhållningssätt gentemot donatorns/pappans roll: Det första var att ha en känd donator, ej 

involverad i föräldraskapet men känd av barnet som biologisk förälder. Det andra att ha en 

anonym donator som inte rubbar familjebalansen och det tredje en aktiv pappa som är 

involverad i familjen och barnets uppfostran. Liknande förhållningssätt kan ses hos de 

lesbiska föräldrarna i denna studie där de flesta har valt det andra förhållningssättet att ha en 

anonym donator. Men detta var inte självklart då de lesbiska paren började sin 

familjeplanering utan flera av paren berättar om hur de från början tänkt sig att ha en känd 

donator/pappa men att det till slut blev Danmark och anonym donator. Kvinnorna i denna 

studie angav flera skäl till det och det som nämndes oftast var svårigheten att lära känna en 

donator/pappa så väl att de kunde eller vågade släppa in denne i familjen. Det var också 

tidsfaktorn som angavs som skäl, dels att de själva var på väg att uppnå en ålder då det var 

bråttom att över huvud taget kunna bli gravid och tiden det tog att lära känna en eventuell 

donator/pappa. 

 

Sociologen Zetterqvist Nelson (2007) fann i sin forskning att det varierade huruvida de 

lesbiska paren önskade involvera en pappa eller välja anonym donator. Även i denna studie 

har de lesbiska paren varierande önskemål, men flertalet har av olika anledningar valt att ha 

en anonym donator. Detta kan möjligen ha med att samhället mer och mer har kommit att 
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acceptera homosexuellt föräldraskap och att det nu i Sverige ges möjlighet till insemination 

för lesbiska par. De kan då välja att skaffa barn och bilda familj utan inblandning av en pappa. 

Ambjörnsson (2006) menar att lagstiftningen är med om att upprätthålla normen i och med att 

den nya inseminationslagen (2005) endast tillåter insemination då partnerskap ingåtts och 

exkluderar ensamstående. Den heteronormativa familjebildningsmodellen med tvåsamhet ges 

därmed företräde. 

 

De fem par som valt att inseminera på fertilitetsklinik har alla valt att spara sperma från en 

och samme donator för att eventuellt skaffa fler barn senare. De vill då att syskonen skall ha 

så lika förutsättningar som möjligt. Några av de par som tänker byta biologisk mamma då de 

skaffar barn nästa gång tycker att det är viktigt att syskonen får ett blodsband och väljer därför 

att ha samma donator till sina barn. Här synliggörs att biologin anses viktig för att binda 

samman syskonen och skapa likheter. Detta sätt att resonera såg även Nordqvist (2006) att de 

lesbiska föräldrarna hade. 

 

Möten i hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsens allmänna råd ”Hälsovård för mödrar och barn inom primärvården” (1981:4) 

påpekar att varje barn och varje familj är unik och att rekommendationerna i de allmänna 

råden är utformade för en tänkt normalsituation där huvudparten av barnen har friska och 

kompetenta föräldrar. I BVC verksamheten ingår att göra hälsokontroller där bl.a. barnens 

utveckling kontrolleras och här utgår man ofta från det som anses normalt. Då sjuksköterskor 

strikt följer och enbart använder dessa ”mallar” skapar det oro och osäkerhet hos de föräldrar 

vars barn inte hamnar inom det normala. Det kan gälla för låg eller för hög vikt eller att barnet 

inte lärt sig tala utifrån det som anses utgöra det normala. Det unika barnet och dennes 

utveckling beaktas inte alltid tillräckligt utan här upprätthålls normativiteten. De riktlinjer och 

råd som ges på BVC kan ses som normativa, där det normala ses som det goda. Även på 

MVC möts blivande föräldrar av ett normativt synsätt med en strikt rollfördelning mellan 

mamma och pappa. Det kan då upplevas problematiskt om man faller utanför denna norm 

vilket de lesbiska paren och föräldrarna beskrev i studien. Inom hälso- och sjukvården har 

detta upprätthållande av normativt synsätt varit vanligt genom att betona den friska kroppen 

och det friska psyket som det normala och det sjuka som onormalt. Att vara homosexuell är 

att vara annorlunda och att därmed inte ingå i det normala. Rosenberg (2002) menar att 

normativiteten skapar ojämlikheter och utgör ett maktsystem som bevarar och backar upp 
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normer. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om just denna maktfaktor som 

hon/han besitter i möten med andra människor för att kunna minska på de ojämlikheter som 

annars uppstår. 

 

Som genomgående teman i de lesbiska parens berättelser har jag sett heteronormativiteten och 

dess konsekvenser i form av att ständigt vara beredd och försvara sitt sätt att leva. Genom 

sjuksköterskans frågor, språkbruk, osynliggörande och i det informationsmaterial som finns 

tillgängligt visar sig det heteronormativa synsättet. Detta överensstämmer med resultaten från 

andra studier (Perin & Kulkin, 1996; Sandvige, Andrews och Boyle, 2000 och Zetterqvist 

Nelson, 2007).  Queerteorin granskar de konsekvenser som utsatta grupper får utstå då de inte 

ingår i den rådande heterosexuella ordningen (Young, 2000). Young anser att det främst 

synliggörs genom marginalisering och kulturell dominans för de homosexuella. Det beskrevs 

av de lesbiska föräldrarna som att de ibland blev osynliggjorda i mötet med sjukvården och 

också i informationsutbudet som fanns. 

 

Ett intryck av vad de lesbiska mödrarna berättar från möten i vården är att tiden innan barnet 

föds, på MVC, föräldrautbildningar och profylaxkurser har varit mer problematisk än tiden 

efter barnets födelse. Fler fördomar och en större okunnighet har beskrivits från dessa möten. 

Däremot beskrivs BVC som mer öppet och tillåtande. Här finns anledning att ställa sig frågan 

om barn ”neutraliserar” den lesbiska familjen. Det verkar som om barnet i sin närvaro gör att 

intoleransen inför det ovanliga och okända minskar. Nu är det inte det lesbiska paret som är 

viktigt utan det är utövandet av föräldraskapet som är i fokus. Liknande fynd rapporterade 

Wilton och Kaufman (2001) och Zetterqvist Nelson (2007) i sina studier. 

 

 De lesbiska föräldrarna rapporterade fler missförhållanden i olika gruppverksamheter. En 

aspekt är att det kanske upplevs svårare för sjuksköterskan att involvera det lesbiska paret då 

hon möter större grupper där flera typer av familjer är representerade än då hon har ett enskilt 

möte med det lesbiska paret.  

 

I de lesbiska parens berättelser framträder också en rad olika exempel på goda möten som de 

lesbiska uppfattar som önskvärda och professionella. Ofta handlar det om att sjuksköterskan 

visar ett intresse och verkligen ser och bekräftar det lesbiska paret. Ställer de rätta frågorna 

och använder en korrekt språklig formulering. Som en av informanterna uttrycker det: ”att 

verkligen se, och våga se.” Detta uttalande belyser vikten av att sjuksköterskan har ett 
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professionellt förhållningssätt. I mötet med den lesbiska familjen handlar det om att inte bara 

se dem som alla andra, utan som just den unika familj de är och bekräfta dem. 

 

När sjuksköterskan utgår från ett arbetssätt där alla människor behandlas lika och bemöter 

lesbiska familjer på samma sätt som den heterosexuella familjen medverkar hon till ett 

upprätthållande av heteronormativiteten i vården. Häri ligger problematiken. Den lesbiska 

familjen är inte som alla andra och vill bli respekterad och behandlad som just den lesbiska 

familj de är. Det handlar om kunskap och respekt för olikheter. Kunskap som fås i 

självreflektion och diskussion med andra på arbetsplatsen. Ett sådant arbetssätt beskriver 

journalisten Roxström (2008) i septembernumret av Vårdfacket. Hon beskriver hur all 

personal på en vårdcentral har arbetat med hbt-frågor för att bli bättre i bemötandet av 

homosexuella personer. 

 

Utifrån hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) skall alla ges samma möjligheter till god 

vård på lika villkor och vården skall tillgodose patienters behov av trygghet. Utifrån vad som 

framkommit i denna och andra studier behöver sjuksköterskor kvalitetsgranska sitt arbete och 

öka sin medvetenhet och kunskap vad gäller mötet med lesbiska par och familjer för att lagen 

skall kunna uppnås. 

 

Studien har bidragit till att synliggöra lesbisk familjebildning och deras erfarenheter av och 

förväntningar på hälso- och sjukvården. Deras uttalanden har betydelse för sjuksköterskor 

som i sin yrkesprofession möter denna familjekonstellation.  

 

Enligt rapport från Statens folkhälsoinstitut (2005) har gruppen homosexuella en sämre hälsa 

än den övriga befolkningen och det gäller främst den psykiska hälsan. Det heteronormativa 

synsättet från vårdpersonal påverkar de lesbiska föräldrarna negativt. De berättar om hur de 

ständigt måste förhålla sig till om de skall ”komma ut” eller inte, funderar på om de orkar 

eller inte. I resultatet synliggörs de lesbiska parens problematik som trots det öppnare 

samhället och trots diskrimineringslagar och liknande ändå finns. Att som de flesta lesbiska 

mödrarna i intervjuerna ständigt behöva leva med denna rädsla och oro kan innebära risker för 

ohälsa.  

 

Vikten av att sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt i mötet med den lesbiska 

familjen framkom i berättelserna. Problematiken ligger i att sjuksköterskan behöver 
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medvetandegöra att den homosexuella familjen faktiskt inte är densamma som en 

heterosexuell familj och kan därför inte bemötas på samma sätt. Det gäller att som 

sjuksköterska verkligen se och bekräfta den lesbiska familjen. Sjuksköterskor behöver också 

reflektera över och bli medveten om hur och på vilket sätt hon utövar sin maktposition för att 

undvika att hon bidrar till ett upprätthållande av heteronormativiteten i vården. 

 

KONKLUSION 

Detta är en studie där nio lesbiska föräldrar från en storstad intervjuats och beskrivit sina 

erfarenheter. Att vara lesbisk förälder i en småstad kan innebära andra erfarenheter. 

Nedan följer några enkla strategier som kliniskt kan tillämpas av sjuksköterskor. Det är 

strategier som framkommit ur detta resultat och från tidigare studier.  

 

 Utgå inte från att alla personer i vården är heterosexuella. 

 Använd neutrala termer som förälder eller partner i kommunikationen.  

 Våga se det lesbiska paret, involvera medmamman, bekräfta dem som lesbiska 

föräldrar och fråga hur deras behov ser ut. 

 Skaffa kunskap om lesbiskas liv, vilket kan ske via utbildningsprogram, litteratur, 

diskussionsgrupper, gästföreläsare och filmer. 

 Förnya informationsutbudet så att alla typer av familjer finns representerade. Det 

gäller blanketter, affischer, foto och liknande. 

 Skapa en miljö som visar att det är tryggt att vara öppen, små saker som t.ex. en 

regnbågsflagga i väntrummet. 

. 

Avslutningsvis vill jag påpeka vikten av att det redan i utbildningen av sjuksköterskor, 

distriktssköterskor och barnmorskor ingår kunskap om homosexuella för att utveckla 

medvetenheten om denna grupps behov och minska den rådande heteronormativiteten i hälso- 

och sjukvården. Vidare behövs ytterligare forskning avseende den lesbiska familjen och hur 

de bemöts. Intressant vore också att utforska mötet utifrån sjuksköterskans perspektiv.  
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Bilaga 1 

 

  

 

 

 

Översikt av de intervjuade, antal barn, donatorns ställning och var inseminationen har gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju Fingerade namn Antal 

barn 

Insemination Donator 

1 Anna 2 Danmark okänd 

2 Britta och Lisa 2 privat känd 

3 Klara 2 Danmark okänd 

4 Petra och Agnes 1 privat känd 

5 Johanna 1 Danmark okänd 

6 Katarina 1 Danmark okänd 

7 Åsa 1 Sverige möjlighet att bli 

känd då barnet 

är 18 år 
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Högskolan Väst 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

20070223 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan/ förfrågan 

 
Jag önskar få kontakt med lesbiska barnfamiljer för samtal angående deras upplevelser 

av bemötandet inom barnhälsovården och/eller barnsjukvården. 

 

 

Jag heter Lena Wasshede och är distriktssköterska och arbetar nu som adjunkt inom 

vårdvetenskap på Högskolan Väst i Vänersborg. I mitt lärararbete undervisar jag bl.a. 

blivande distriktssköterskor och sjuksköterskor. När studenterna är färdigutbildade kan 

barnhälsovård och barnsjukvård vara det område som flera kommer att arbeta inom. 

Det saknas kunskap om den lesbiska barnfamiljen och vilket stöd de förväntar sig av personal 

inom hälso- och sjukvården. 

Vilka upplevelser har den lesbiska familjen av barnhälsovården och barnsjukvården? Finns 

det speciella önskemål från denna grupp?  

I min D- uppsats inom Omvårdnad önskar jag få svar på denna typ av frågor. 

 

Finns intresse att deltaga kontakta undertecknad Lena Wasshede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Wasshede                                                                                     Handledare: 

Sjuksköterska, adjunkt                                                                          Eddy Nehls 

lena.wasshede@hv.se                                                                            Fil Dr  

tel.arb:0520-223995                                                                              Etnologi/kulturvetenskap 

tel.hem 0522-89131                                                                              eddy.nehls@hv.se 

                                                                                                               tel.arb: 0520-223876 

 

 

 

 

mailto:lena.wasshede@hv.se


 

 

      Bilaga 3 

Intervjuguide      

 

 
FAMILJ 

Vill du/ni berätta om hur  

- du/ni ser på begreppet familj, 

- vad är en familj 

- hur ser din/er familj ut 

 

BARNET 

Vill du/ni berätta 

- hur barnet  kom till  

- varför valde du/ni detta sätt? 

- funderingar innan? 

 

BVC 

Kan du/ni berätta om 

-  hur det har varit på BVC 

-  eget val? 

-  vilken strategi hade du/ni? 

-  BVC sjuksköterskan , hade hon tidigare erfarenheter av lesbiska föräldrar? 

-  ev. föräldragrupp och upplevelser där. 

-  vilka erfarenheter har du/ni av bemötandet inom barnhälsovården och barnsjukvården 

-  hur kände du/ni då? Vad gjorde att du/ni kände så? hur agerade HoS personalen ? 

-  hur vill du/ni bli sedda och tilltalade – är det olika i olika miljöer? 

-  var det ngt. i miljöns utformande som påverkade dig/er? 

  

-  har du/ni varit i kontakt med Barnsjukvården? 

- vilka upplevelser har du/ni  från det mötet? 

 

 

- Vill du/ni berätta om  

- du/ni ingår i någon grupp /nätverk för lesbiska mödrar  -  Varför?  


