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Titel: Lesbisk och förälder: ett föräldraskap som begränsas, möjliggörs och omöjliggörs    
          inom den heterosexuella normen 
 
Relativt lite forskning har gjorts i Sverige för att fånga och förstå homo- och bisexuella 

kvinnors och mäns föräldraskap, och forskning som har gjorts fokuserar inte på föräldraskapet 

i relation till den heterosexuella normen. Syftet med denna uppsats är dels att belysa några 

lesbiska kvinnors kunskap om och erfarenheter av föräldraskapet inom den heterosexuella 

normen, och hur de förhandlar med och gör motstånd mot denna norm, och dels att 

sammanfoga dessa röster med ett teoretiskt resonemang kring heterosexuell normativitet.  

      Inledningsvis diskuteras kortfattat begreppen heterosexuell normativitet och 

homofobi/heterosexism. Därefter behandlas familjeforskningen, och här problematiseras 

några sociologiska analyser av ’den (post)moderna familjen’, som visar en brist i förmågan att 

belysa heterosexuell normativitet som en hegemonisk praktik. Här diskuteras också delar av 

den feministiska kritiken av familjen, med betoning på ’det obligatoriska moderskapet’. 

Dessutom förs ett resonemang kring hur lesbiska kvinnor har konstruerats, och fortfarande 

konstrueras, som ’olämpliga föräldrar’. Tonvikten i analysen är explorativ, baserad på 

djupintervjuer och grundad i en kritisk dialog med relevant forskning inom området. Mitt 

förhållningssätt har varit att sammanfoga individuella röster med ett teoretiskt resonemang.  

      Att vara lesbisk och förälder inom den heterosexuella normen kan bland annat leda till att 

man riskerar att tvåfaldigt osynliggöras, man kan osynliggöras som lesbisk och som förälder. 

Det kan också leda till att man riskerar att bemötas negativt, att man är orolig för att möta 

homofobi/heterosexism och till att man ständigt måste förklara sin familjesituation. 

Motståndshandlingar kan vara att på olika sätt förhandla med den heterosexuella normen, och 

att göra aktivt motstånd mot den.  

      Att forska om homo- och bisexuellas föräldraskap utan att samtidigt diskutera 

heterosexuell normativitet kan betyda att delar av många homo- och bisexuella män och 

kvinnors erfarenheter osynliggörs. Det osynliggör samtidigt den heterosexuella normen, vilket 

i sin tur riskerar att osynliggöra behovet av förändring.        

 
Nyckelord: Lesbiska kvinnor, föräldraskap, heterosexuell normativitet, homofobi. 



Förord  
Jag vill här ge ett stort tack till de kvinnor som har medverkat: Tack för att ni delade med er 
av era tankar och erfarenheter, och tack för det vänliga bemötandet, för kaffe, bullar och 
”dammsugare”.  
 
Jag vill också tacka Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
(HomO) för litteraturstöd, och Elisabet Nidsjö på RFSL Rådgivningen Skåne för visat intresse 
och hjälp. 
 
Dessutom: Tack, Johanna. Tack, Diana.  
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1 Inledning  
Att skriva en uppsats om lesbiska kvinnors föräldraskap i relation till samhällets 

heterosexuella norm är relevant av tre övergripande anledningar. Den första anledningen är 

att lesbiska kvinnor är marginaliserade, och ofta till och med osynliga, inom svensk 

forskning och utbildning i Sverige (se Lindeqvist, 1996; Halldén mfl., 2003). Den andra 

anledningen är att relativt lite forskning har gjorts i Sverige för att fånga och förstå homo- 

och bisexuella kvinnors och mäns föräldraskap. Detta samtidigt som studier som utforskar 

föräldrarollen bland heterosexuella växer. Den tredje anledningen är att den forskning som 

behandlar homo- och bisexuella kvinnors och mäns föräldraskap, inte har fokuserat på 

föräldraskapet i relation till heterosexuell normativitet.  

 
Jag har valt att avgränsa diskussionen till lesbiska kvinnors föräldraskap1, vilket innebär att 

homo- och bisexuella män lämnas utanför. Detta beror dels på att historiska och kulturella 

föreställningar om homosexuella män och om lesbiska kvinnor ser olika ut, och dels på att 

lesbiska kvinnor har en specifik relation till ’det obligatoriska (heterosexuella) 

moderskapet’2. Detta påverkar säkerligen funderingarna kring, kunskaper om och 

erfarenheter av föräldraskapet på olika sätt, men det är alltså en diskussion som här lämnas åt 

sidan.  

 
Lesbiska kvinnor lever i ett heteronormativt samhälle. Den heterosexuella normens kärna är 

familjen, och familjeideologin bygger på det heterosexuella föräldraparet. Heterosexuella 

kvinnor förväntas inom denna ideologi bli mödrar. Jag undrar hur lesbiska kvinnors 

funderingar kring och erfarenheter av föräldraskap kan se ut inom denna heterosexuella norm.   

                                                 
1 När jag talar om lesbiska föräldrar så inkluderas också bisexuella kvinnor som betraktas som lesbisk: som lever i en relation  
   med en kvinna, och/eller som delar föräldraskapet med en kvinna. ’Lesbiska föräldrar’ är naturligtvis inte en homogen    
   grupp, det finns personliga skillnader och skillnader som handlar om vilka positioner man har i samhället. Positioner som  
   bland annat är beroende av klasstillhörighet, etnicitet, och ålder. Men lesbiska kvinnor har som grupp en särskild position i  
   samhället, särskilt i relation till föräldraskap. Jag har valt att tala om ”lesbiska föräldrar” och inte om ”lesbiska familjer”  
   eftersom jag vill belysa att jag fokuserar på föräldern som lever i en lesbisk relation, eller som definierar sig/definieras som  
   lesbisk. Därmed lämnas barnen tydligt utanför diskussionen (den forskning som finns kring ’homosexuella familjer’ har  
   ofta fokuserat på just barnen). Dessutom är inte själva familjen i fokus här, utan erfarenheter, tankar och känslor av hur man  
   bemöts och kan bemötas som lesbisk förälder. En ’familj’ behöver heller inte automatiskt innebära föräldraskap. 
2 Se Lesbiska föräldrar och feministisk kritik av familjen under Teoretiska utgångspunkter och inledande diskussion. 
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1.1 Syfte och frågeställning  
Utgångspunkten för den här uppsatsen är mitt övergripande intresse för förutsättningar för 

social förändring i relation till samhällets heterosexuella norm. Jag är här intresserad av den 

kunskap och de erfarenheter lesbiska kvinnor kan ha av föräldraskapet inom den hetero-

sexuella normen. Jag är också intresserad av hur lesbiska föräldrar kan förhandla med, och 

göra motstånd mot, denna norm.  

 
Uppsatsens syfte är alltså dels att belysa några lesbiska kvinnors beskrivningar av deras 

kunskap om och erfarenheter av föräldraskapet inom den heterosexuella normen, och dels att 

sammanfoga dessa röster med ett teoretiskt resonemang kring heterosexuell normativitet.  

 
Mina övergripande frågor är: 

-  Hur kan den heterosexuella normen påverka lesbiska kvinnors funderingar kring och    

   erfarenheter av föräldraskap? 

-  Hur kan lesbiska föräldrar förhandla med, och göra motstånd mot, den heterosexuella    

   normen? 
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1.2 Tidigare forskning kring lesbiska föräldrar  
Den vetenskapliga forskningen kring familjer där föräldrarna är homosexuella, har i Sverige 

varit mycket begränsad3. Däremot har ”homosexuella familjer” återkommande diskuterats i 

politiska sammanhang, exempelvis i form av SOU-utredningar4 (Halldén m fl. 2003:180ff). 

Den forskning som finns om homosexuella familjer i Sverige rör sig inom det psykologiska 

forskningsfältet och är begränsat till två genomförda studier som båda gjordes i samband med 

Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10) (ibid.). Här behandlas dels barnens psykolog-

iska utveckling, och dels föräldrarnas identitetsskapande (se SOU 2001:10).  

 
Den internationella forskningen kring lesbiska föräldrar kommer framförallt från USA och 

Storbritannien5. Halldén m fl, (2003:176) har granskat denna och menar att fokus även här 

ligger främst på psykologiska aspekter både av barnens utveckling och av föräldraskapet. Man 

har till exempel undersökt barnens psykiska och sociala utveckling, med fokus på bland annat 

könsidentitets-, kognitiv- och emotionell utveckling, och social anpassning (se även Saffron, 

1998:46). Forskningen har ofta varit komparativ, där man undersökt om det finns några 

skillnader mellan utvecklingen hos barn till heterosexuella föräldrar och barn till 

homosexuella föräldrar. Undersökningarna som har gjorts har gång efter gång visat att det inte 

finns några sådana skillnader (Halldén m fl. 2003; SOU 2001:10; Saffron, 1998).  

 
Det finns också internationell forskning som behandlar andra frågor. Inom det sociologiska 

forskningsfältet i Storbritannien forskar till exempel sociologerna Gillian A. Dunne och Lisa 

Saffron kring lesbiska föräldrar, och i deras forskning diskuteras bland annat fördelar med att 

vara förälder som lesbisk, och att som barn ha lesbiska föräldrar. De brittiska sociologerna 

Jeffrey Weeks, Brian Heaphy och Catherine Donovan har tillsammans forskat kring homo-

och bisexuella mäns och lesbiska kvinnors familjebildningar6. Cheshire Calhoun är verksam 

professor i filosofi i USA, och hon forskar bland annat om homosexuella kvinnor och män i 

relation till familj, och hon relaterar denna forskning till feministisk teoribildning. Calhoun 

fokuserar dessutom på heterosexuell normativitet som hegemonisk praktik.  

                                                 
3 Den forskning som gjorts kring homosexuella i Sverige har till stor del behandlat identitetsskapande processer (Halldén m  
   fl., 2003:180) 
4 Statens offentliga utredningar: Homosexuella och samhället SOU 1984:63;  Partnerskap SOU 1993:98;  Barn i  
   homosexuella familjer SOU 2001:10. 
5 I uppsatsen har jag, förutom svensk forskning, i första hand använt forskning från Storbritannien. Detta eftersom det  
   svenska samhällsklimatet skiljer sig så väsentligt från det nordamerikanska. (Den forskning som jag refererar till i analysen  
   rör sig inom det sociologiska forskningsfältet).    
6 I Same Sex Intimacies: Families of Choice and Other Life Experiments (2001) diskuterar författarna familjebegreppet i   
   termer av ” val” och ”experiment”, där de menar att homo- och bisexuella män och kvinnor utmanar kärnfamiljsidealet och  
   den traditionella synen på familj. 
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1.3 Avgränsningar och förslag på vidare forskning  
Jag har i denna uppsats gjort djupintervjuer med fem kvinnor. Av dessa var två parintervjuer 

och en var enskild. Alla intervjusamtal genomfördes i Skåne, och kvinnorna var mellan 30 

och 40 år. Det hade varit intressant och relevant att utveckla denna studie till att innefatta fler 

kvinnor, i olika åldrar, från olika städer i Sverige (storstäder och småstäder), och med olika 

positioner i det svenska samhället beroende på bland annat klasstillhörighet/bakgrund och 

etnicitet. 

 
Det finns olika sätt att diskutera kring lesbiska kvinnors föräldraskap i ett samhälle med en 

dominerande heterosexuell norm. Jag har valt att fokusera på de sociala aspekterna, och på 

några lesbiska kvinnors kunskap om och erfarenheter av föräldraskap inom denna norm. Det 

hade varit intressant att vidare sammankoppla det sociala med det juridiska7 genom att 

diskutera lesbiska kvinnors föräldraskap och heterosexualitet som hegemonisk praktik, 

exempelvis i relation till frågor som berör mänskliga rättigheter och till frågan om 

medborgarskap.  

 
Jag har valt att fokusera på lesbiska kvinnors föräldraskap, och tar därmed inte in homo- och 

bisexuella mäns föräldraskap i diskussionen. Detta beror dels på att historiska och kulturella 

föreställningar om homosexuella män och om lesbiska kvinnor ser olika ut, och dels på att 

lesbiska kvinnor har en specifik relation till ’det obligatoriska (heterosexuella) moderskapet’. 

Att på liknande sätt diskutera homosexuella mäns föräldraskap inom den heterosexuella 

normen, är ett förslag på vidare forskning. 

 

                                                 
7 Ett sätt att osynliggöra homo- och bisexuella kvinnors och mäns (sociala) erfarenheter av diskriminering i ett hetero- 
   normativt samhälle, är att påpeka hur denna grupp, som grupp, får fler och fler juridiska rättigheter. Att medvetet frikoppla  
   det sociala från det juridiska är därför ett sätt att visa på att juridiska rättigheter inte nödvändigtvis utesluter sociala förbud. 
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2 Teoretiska utgångspunkter och inledande diskussion  
Syftet med denna diskussion är att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för analysen av det empiriska materialet. Eftersom heterosexuell normativitet är ett 

centralt teoretiskt verktyg i denna uppsats, har jag valt att inleda med en diskussion kring den 

heterosexuella normen och homofobi/heterosexism. För att koppla samman denna förståelse 

med föräldraskapet som lesbisk, förs därefter ett resonemang kring lesbiska föräldrar och  

familjebegreppet. Här ges först några exempel på hur man inom sociologin diskuterar kring 

familjebegreppet. Sedan behandlas delar av den feministiska kritiken av familjen som 

institution, med betoning på ’det obligatoriska moderskapet’. Slutligen diskuteras 

konstruktionen av lesbiska kvinnor som ’olämpliga föräldrar’. 

       
Här är det främst lesbiska föräldrars närvaro, marginalisering och frånvaro som står i fokus. 

De begrepp och de resonemang som berörs i detta kapitel, genomsyrar resten av under-

sökningen.  

 
 
2.1 Den heterosexuella normen och homofobi/heterosexism  
Jag väljer här att skilja begreppen heterosexuell normativitet och homofobi/heterosexism åt, 

även om de är tätt sammankopplade, eftersom jag menar att ’heterosexuell normativitet’ är en 

term som inte nödvändigtvis fångar in det våldsamma i vad man som homo- och bisexuell 

riskerar att utsättas för.  

 

2.1.1 Den heterosexuella normen  
[M]ost of the conceptual frameworks we use to theorise human  
relations rely implicitly upon a naturalised heterosexuality [..] It is  
constructed as a coherent, natural, fixed and stable category; as  
universal and monolithic (Richardson, 2000:19f) 

 
Heterosexuell normativitet betyder förenklat att alla antas vara heterosexuella tills motsatsen 

bevisats (Rosenberg, 2001; Calhoun, 2000; Weeks m fl., 2001). Den heterosexuella normen 

framställer heterosexualiteten som naturlig och därmed som önskvärd, medan homosexualitet-

en blir annorlunda, problematisk och måste förklaras.  

 
Den franske filosofen och historiken Michel Foucault skrev den första delen av Sexualitetens 

historia på 1970-talet, i vilken han diskuterar sexualiteten som historiskt konstruerad. Han 

menar, med sin socialkonstruktivistiska syn på sexualitet, att heterosexualiteten har formats 
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till att bli den ”naturliga” sexualiteten, genom utvecklandet av kunskap om sex och genom 

den makt som diskurser har på människor (Foucault, 1998[1978]). Sexualiteten har, skriver 

Foucault, historiskt sett isolerats till en biologisk och psykisk drift, som antingen har 

tillskrivits beteckningen ”normal” eller ”patologisk”. Då den heterosexuella driften skapas 

som den normala, blir den homosexuella den onormala. Genom att upprepa talet om den 

normala sexualiteten som heterosexualitet, naturaliseras den, menar Foucault. Den därmed 

legitima heterosexualiteten symboliseras av det heterosexuella paret som ägnar sig åt sex i 

reproduktionssyfte (ibid.), och detta är grunden i den biologiska reproduktionsmodellen som 

den sociala konstruktionen av familj baseras på (Bielby & Dalton, 2000:39).  

  
Att betrakta sexualitet som en instinkt eller en inre drift, som har en reproducerande funktion, 

menar sociologen Diane Richardson (1997) är att ha en essentialistisk syn på sexualitet. Med 

denna essentialistiska syn är det alltså endast heterosexualitet som anses vara ”normalt” och 

”naturligt”, allt annat är avvikande. Mot detta perspektiv har kritiska diskussioner kring 

heterosexuell normativitet uppkommit inom olika teoretiska fält. Historikern Michel Foucault 

betraktas ofta som en förgrundsgestalt till utvecklandet av Queer theory, som under tidigt 

1990-tal tog fart med den lesbiska feministiska, politiska filosofen Judith Butlers Gender 

Trouble (Spargo, 2000). Teoribildning som rör den heterosexuella normen är dock inte 

begränsad till det så kallade queerteoretiska fältet. Lesbiska feminister, som till exempel 

Adrienne Rich och Monique Wittig, diskuterade obligatorisk- och tvångsheterosexualitet 

redan på 1980-talet.  

 
Sociologerna Jeffrey Weeks, Brian Heaphy och Catherine Donovan (2001) har valt att, med 

samma betydelse, använda termen ”heterosexual assumption”. Enligt deras definition innebär 

det heterosexuella antagandet   
   

a continuing institutional prejudice and discrimination against non- 
heterosexual ways of life [..] [and] an all-embracing institutional  
invalidation of homosexuality, and presumtion in favour of hetero- 
sexuality (s. 41).  

 
Oberoende av fält handlar teoribildning kring den heterosexuella normen om att ifrågasätta 

den essentialistiska synen på sexualitet, och den definierade normaliteten. Heteronormaliteten. 

Men det är inte, påpekar Diane Richardson (1997:165), heterosexualiteten som handling som 

kritseras, utan den heterosexuella institutionen. Man kritiserar med andra ord inte den 

heterosexuella erfarenheten, utan den obligatoriska och påtvingade heterosexualiteten, som 

ligger till grund för antagandet om att alla är heterosexuella.  
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2.1.2 Homofobi/heterosexism  
 

Folk tittar på en som ett djur på zoo (Karin, samtalsdeltagare). 
 
Sune Innala (1995) har forskat kring homofobi och menar att det handlar om negativa 

attityder, känslor och beteenden mot homosexuella individer och homosexualitet, och att 

homofobi skapar fördomsfulla föreställningar. Han visar dessutom på att det inte är ovanligt 

att lesbiska kvinnor och homosexuella män bland annat betraktas som odugliga föräldrar, som 

översexuella och som psykiskt sjuka. Den feministiska teoretikern Sheila Jeffreys (2003:89) 

menar att ’homofobi’ är en problematisk term att använda när man talar om det förtryck som 

lesbiska kvinnor och homosexuella män utsätts för, eftersom den från början är en psykolog-

isk diagnos som innebär en irrationell rädsla och obehagskänsla inför homosexualitet. Detta, 

menar hon, gör att homofobi individualiseras och inte sammankopplas med ett strukturellt 

förtryck.  

      Homofobi är dock ett ord som används i vardagen, inte minst av homo- och bisexuella 

själva, för att uttrycka det förtryck och den diskriminering man utsätts för i ett samhälle där 

heterosexualiteten är den dominerande normen. Eftersom termen homofobi fokuserar mer på 

individer än på sociala och strukturella problem, väljer jag att sammanfoga begreppet 

homofobi med det strukturella begreppet heterosexism. Heterosexism är ett begrepp som 

tydliggör att heterosexualitet är den dominerande normen, vilket inte bara visar sig i enskilda 

individers reaktioner och attityder mot andra enskilda individer. Det handlar om en ideologi 

som förtrycker, stigmatiserar och förnekar icke-heterosexualitet (se SOU 2001:10, s. 37). 

Denna sammankoppling görs också för att visa på att de båda kanske inte går att särskilja. 

 
Att tala både om heterosexuell normativitet och om homofobi/heterosexism innebär å ena 

sidan att diskutera de följder som negativa reaktioner kan ha för lesbiska kvinnor, och å andra 

sidan att förtydliga att för att möjliggöra förändring måste denna diskussion kopplas till den 

strukturella heterosexuella normen. 
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2.2 Lesbiska föräldrar och familjebegreppet  
 
 
2.2.1 Kärnfamiljsideal  
Ur ett traditionellt sociologiskt perspektiv definieras familjen som en social enhet inom vilken 

individer är förenade genom blodsband, äktenskap eller adoption, och där en av de viktigaste 

uppgifterna är att vårda och fostra barn (Macionis & Plummer, 2002; Steel & Kidd, 2001). 

’Familj’ är ett begrepp som i vårt samhälle innehar sociala, kulturella, ekonomiska och 

symboliska betydelser, och som traditionellt har betraktats som den viktigaste grundpelaren i 

samhället (Weeks m fl, 2001:9). Men detta gäller inte vilken familj som helst:  
 
 Throughout the world, families form around marriage, a legally 
 sanctioned relationship, involving economic cooperation as well 
 as normative sexual activity and childbearing, that people expect 
 to be enduring (Macionis & Plummer, 2002:436). 
 
 Our belief in what is for us a normal family is heavily influenced  
 by ideology. It is often assumed that the normal family [..] is the  
 nuclear family of mother, father and children, living together in  
 harmony (Steel & Kidd, 2001). 
 
 Kärnfamiljen [intar], med det heterosexuella paret som bas, en stark  
 ställning som normativt ideal (Halldén m fl., 2003:172). 
 
Familjen som står för ’det goda’, familjen som står som ideal, är kärnfamiljen. Detta är alltså 

en familj som består av en (heterosexuell) man och en (heterosexuell) kvinna som är gifta, 

och som tillsammans uppfostrar sina gemensamma barn.  

    
I Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10, s. 73) hänvisar man till demografiska uppgifter 

från Statistiska centralbyrån och skriver att ungefär en fjärdedel av alla barn i Sverige lever i 

en annan typ av familj än den traditionella kärnfamiljen. Även om familjen som institution 

förändras och den traditionella kärnfamiljen inte är det enda alternativet till familjebildning, är 

den dock fortfarande ett samhälleligt ideal, en bild om det önskvärda (Halldén mfl., 2003; 

Nicolson, 1997; Steel & Kidd, 2001; Weeks m fl, 2001). Grunden är ändå det heterosexuella 

föräldraparet som ideologi. Familjen är fortfarande heterosexualiserad.  
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2.2.2  ’(Post)moderna familjer’: efter kärnfamiljen 

Som följd av att familjen förändras talar man inom sociologin8 om ’nya- moderna- eller post-

moderna familjer’. Det gemensamma för dessa begrepp ligger i att de försöker visa på hur 

olika familjeformer kan se ut idag, och att man hänvisar till nya trender i familjeliv och till 

familjelivets mångfald. Utmärkande för dessa familjer är exempelvis ett ökat antal skils-

mässor, färre antal barn, fler styvfamiljer och fler ensamstående föräldrar. ’Homosexuella 

familjer’ kan också ingå här, som en av flera ’trender’. Alla dessa ’nya familjer’ står som 

alternativ till den traditionella kärnfamiljen (se Bäck-Wiklund & Johansson, 2003; Macionis 

& Plummer, 2002).  
 
I en svensk nutida kontext har jag kunnat urskilja två olika tendenser i hur man behandlar 

homo- och bisexuella föräldrar i diskussioner kring ’moderna familjebildningar’. Å ena sidan 

betraktas familjer där föräldern/föräldrarna är homo- och bisexuella som en särskild 

familjeform, skild från familjer där föräldrarna är heterosexuella, och här läggs inte någon 

större vikt vid samhällets heterosexuella normativitet och homofobi/heterosexism. Å andra 

sidan finns en tendens att i svensk teoribildning kring nya/moderna familjer osynliggöra 

homo- och bisexuella föräldrar.  
       
Nätverksfamiljen är en antologi utgiven i Sverige, som har som mål att 
  
 föra fram ett perspektiv på familj och familjeliv som försöker fånga  
 upp viktiga trender i det senmoderna samhället [..] Med nätverket  
 som metafor upplöses familjen samtidigt som dess formvariation och  
 mångfald framträder (Bäck-Wiklund & Johansson, 2003, förord, s. 15). 
 
Här talar man alltså om familjebegreppet i termer av variation och mångfald. I denna bok 

finns homosexuella föräldrar representerade i ett separat kapitel, med titeln ”Familjeliv och 

homosexualitet”, författat av Gunilla Halldén, Margareta Hydén och Karin Zetterqvist Nelson. 

Inledningsvis beskriver författarna ett syfte med att forska kring ’homosexuella familjer’: 
 

Genom att ta del av hur familjelivet är utformat i denna familjeform,  
är det möjligt att ytterligare belysa det moderna familjelivets mång- 
fald” (s. 173).  

 
’Homosexuella familjer’ ses alltså som en särskild familjeform i det moderna familjelivets  

mångfald. Författarna till detta kapitel ger främst en grundlig redogörelse för det svenska och  

det internationella forskningsläget inom området. Att vara homosexuell förälder i en värld där 

heterosexualitet är den dominerande normen, är en fråga som här berörs. Men eftersom 

                                                 
8 Och inom det sociala arbetets forskningsfält. 
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forskningen oftast fokuserar på psykologiska aspekter, och inte på hur homo- och bisexuella 

föräldrar påverkas av/påverkar den heterosexuella normen, är detta inte heller en central fråga 

i texten.  

  
Internationellt sett är det numer vanligare att inom sociologin använda begreppet ’post-

moderna familjer’, som belyser att det i denna ’nya’ tid finns möjlighet att i mycket större 

utsträckning än tidigare välja andra familjekonstellationer än kärnfamiljen:  
  
 [F]amily life in the twenty-first centruy will be highly variable. It may  

become increasingly ’postmodern’. We have noted an increasing num- 
ber of cohabiting couples, lone-parent families, gay and lesbian families  
and blended families [..] the variety of family forms today represents a 
new conception of family life as a matter of choice (Macionis &  
Plummer, 2002).  
   

Här talar även sociologerna John Macionis och Ken Plummer (2002), i Sociology: a Global 

Introduction, om ’homosexuella familjer’ som en variation av många. De fokuserar på 

variationer av familjeformer där dessa variationer framstår som enkla val. I texten nämns inte 

heterosexuell normativitet eller homofobi/heterosexism, och därmed problematiseras inte 

heller att lesbiska kvinnor och homosexuella män inte har samma sociala möjligheter eller 

juridiska rättigheter till familjebildning som heterosexuella. I texten representeras ’homo-

sexuella familjer’ av två kvinnor, eller två män, som antingen har barn från tidigare hetero-

sexuella relationer eller som tillsammans har adopterat9 (s. 454). Detta homogeniserar bilden 

av en familj där föräldrarna är homosexuella. Att inseminera är ett vanligt sätt för lesbiska 

kvinnor att skaffa barn tillsammans, men detta nämns överhuvudtaget inte. Familjer där 

homosexuella män och kvinnor delar på vårdnaden om gemensamma barn är också osynliga.        

 
När man fokuserar på att människor i en postmodern tid har större möjlighet att välja andra 

familjeformer än den traditionella kärnfamiljen, vilket alltså sker i dessa exempel, utesluter 

man en diskussion kring vilka det är som faktiskt har möjlighet att göra detta val. Att det kan 

vara olika svårt beroende på kön och sexualitet, klasstillhörighet, etnicitet, och/eller nationell 

bakgrund, eller att det kan skilja sig beroende på om man lever i en storstad eller i en småstad, 

är faktorer som inte nämns. Att det finns många homo- och bisexuella kvinnor och män som 

troligtvis ofrivilligt avstår från att skaffa barn diskuteras inte heller. Dessutom kan det vara 

problematiskt att tala om ’den homosexuella familjen’, utan att diskutera de olika erfarenheter 

som homosexuella män och lesbiska kvinnor kan ha, till exempel i relation till hur de som 

                                                                                                                                                         
 
9 Här skriver de med Storbritannien som utgångspunkt.  
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föräldrar blir bemötta i samhället. Dessa olikheter osynliggörs alltså i en homogen diskussion 

kring ’homosexuella familjer’. 

 
Att fokusera på likheter, variation och mångfald, och att i det inkludera ’homosexuella 

familjer’, kan vara viktigt för att ’normalisera’ homo- och bisexuella föräldrar. Men det kan 

också vara problematiskt om det betyder att de skillnader som kan finnas mellan att vara 

heterosexuell och förälder och homo- och bisexuell och förälder, i ett samhälle som är starkt 

präglat av en heterosexuell norm, osynliggörs. Då diskuteras inte de svårigheter eller 

begränsningar som homosexuella föräldrar kan möta i ett heteronormativt samhälle. Om en 

sådan diskussion utesluts, menar jag, att det finns en risk att behovet av förändring också 

osynliggörs. 

 
Mycket utesluts alltså i talet om ’(post)moderna familjer’, men homo- och bisexuella föräldrar 

kan också utestängas ur sociologiska analyser av familjen. För att ta ett exempel borde Det 

moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i förändring ha titeln Det moderna 

heterosexuella föräldraskapet, för här talas det uteslutande om heterosexuella föräldrar (se 

Bäck-Wiklund & Bergsten,1997). Ett annat exempel är Samtal om den nya familjen: och det 

eviga föräldraskapet, där den enda representationen av homo- och bisexuella föräldrar är 

följande:  

 Vid sidan om kärnfamiljen finns idag en rad andra familjeformer där  
föräldrar och barn möts under nya förutsättningar. Enföräldersfamilj- 
en [..]10, särbofamiljen [..], styvfamiljen [..] samt den homosexuella  
familjen [..] utgör några exempel (Hydén & Hydén, 2002:24)  

   
Här nämns ’den homosexuella familjen’ (som en separat, homogen familjeform) en gång, 

men detta endast som en av många exempel på alternativa familjeformer till den traditionella 

kärnfamiljen. Annars utesluts homo- och bisexuella föräldrar i denna bok helt ur den 

teoretiska diskussionen.  

       
Man har i båda dessa böcker dessutom, utan att diskutera det, valt att genomföra intervjuer 

bara med heterosexuella par, och man gör i båda genomgående jämförelser mellan ”männen” 

och ”kvinnorna”, fäderna och mödrarna. Detta är alltså exempel på hur homo- och bisexuella 

föräldrar helt kan uteslutas ur sociologiska analyser och teoretiska diskussioner kring 

familjeliv.  

       

                                                 
10 [..] : i texten ges här exempel på referenser till varje familjeform (Se Hydén & Hydén, 2002:24).  
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2.2.3 Lesbiska föräldrar och feministisk kritik av familjen  
Eftersom jag skriver om lesbiska kvinnors relation till föräldraskap är det relevant att lyfta 

fram några aspekter av feministisk kritik av familjen som institution, särskilt diskussionen 

kring ’det obligatoriska moderskapet’, och att diskutera denna kritik i relation till lesbiska 

föräldrar. 

 
En vanlig syn på familjen är att den är, med Margareta Bäck-Wiklunds (2003:22) ord som 

illustration, en ”enhet där vi söker närhet, gemenskap och där vi utövar omsorg”. Detta är 

dock en bild av familjen som har fått feministisk kritik. I viss feministisk forskning har olika 

delar av familjelivet istället betraktats som en källa till kvinnors underordning. Kritiken har 

bland annat handlat om att familjen inte alls behöver vara en plats för trygghet och omsorg, 

det kan istället vara en väldigt osäker och våldsam plats för både kvinnor och barn. Genom att 

bland annat lyfta fram mäns våld mot kvinnor, mäns kontroll över kvinnors sexualitet och 

reproduktion, och kvinnors oavlönade arbete i hemmet, har feministisk forskning pekat på hur 

kvinnors position i familjen måste förstås i relation till samhälleliga patriarkala strukturer 

(Stevi Jackson, 1997).  

 
Sociologen Christine Roman (2004) beskriver i sin bok Familjen i det moderna: sociologiska 

sanningar och feministisk kritik hur feministisk kritik under 1960- och 70-talet utmanade den 

strukturfunktionalistiska synen på familjen. Denna var då tongivande inom sociologisk 

forskning och i den beskrevs exempelvis könsuppdelningen i familjer som ändamålsenligt för 

samhället. Roman skriver att ”mot den rådande idylliserade bilden ställdes ojämlikhet, mans-

dominans och kvinnoförtryck som centrala inslag i familjelivet” (s. 7). Den feministiska 

kritiken utvecklades från motstånd mot hemmafruideal och könsroller inom familjen, till en 

utvidgad kritik mot distinktionen mellan privat och offentligt, mellan familj och ekonomi. 

Man betraktade följaktligen kärnfamiljen som orsaken till kvinnors underordning och 

ojämlikhet mellan könen (ibid.).  

 
Som en del av detta kärnfamiljsideal finns det obligatoriska moderskapet, vilket har fått 

feministisk kritik för att spela en stor roll i kvinnors underordning (Calhoun, 1997b). ’Det 

obligatoriska moderskapet’ innebär att det ses som ”naturligt” för kvinnor att vilja bli mödrar, 

kvinnor konstrueras alltså som bärare av en biologisk modersinstinkt. Kvinnan är, med detta 

perspektiv, inte fulländad förrän hon blivit mor. Denna konstruktion har från feministiska 
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forskare kritiserats bland annat för att innehålla en idealisering och romantisering av 

moderskapet (Rich, 1995 [1986]; Nicolson, 1997; Roman, 2004).  

 
Den lesbiska feministen Adrienne Rich (1995[1986]) är noga med att poängtera att det inte är 

moderskapet som erfarenhet som kritiseras, utan moderskapet som en institution. Hon menar 

att detta institutionella moderskap är grunden till patriarkatets överlevnad, tillsammans med 

den institutionella heterosexualiteten. Det skapar inte bara ett antagande om att alla kvinnor 

vill bli mödrar, utan det förutsätter också att alla kvinnor bör bli mödrar. Styrkan i det 

obligatoriska moderskapet, menar den feministiska teoretikern Paula Nicolson (1997), visar 

sig tydligt när kvinnor som väljer bort moderskapet betraktas som misslyckade, okvinnliga 

och till och med ”onormala”.  

 
Cheshire Calhoun (1997a), lesbisk filosof och verksam forskare i USA, påpekar dock att den 

feministiska kritiken av familjen ofta beskrivs som kvinnors relation till familj, äktenskap och 

moderskap, medan den i själva verket är en bild av heterosexuella kvinnors relation till  

familj, äktenskap och moderskap. Hon skriver: 
 

[U]nlike heterosexual women, it is not [lesbian women´s] subordina- 
tion within the family that marks their oppression but rather their  
denial of access to a legitimated and socially instituted sphere of  
family, marriage, and parenting (s. 136). 
 

Den feministiska kritiken, menar hon, lyckas inte fånga in lesbiska kvinnors relation till 

familjen, som kan skilja sig från heterosexuella kvinnors. Att moderskap skulle vara 

obligatoriskt för kvinnor skulle man alltså kunna hävda inte gäller lesbiska kvinnor, då 

lesbiska kvinnor inte bär på samma historiska konstruktion som heterosexuella kvinnor. 

Konstruktionen av lesbiska gör dem inte till ”naturliga” mödrar. Tvärtom. En icke-

heterosexuell mamma existerar i praktiken, men inte i offentligheten, skriver queer-

teoretikern Tiina Rosenberg (2001), och detta illustrerar hur moderskapet som erfarenhet är 

skild från moderskapet som institution. Det finns alltså olika erfarenheter av moderskap men 

bara ett moderskapsideal, nämligen det heterosexuella kärnfamiljsidealets moderskap.  
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2.2.4 Konstruktionen av lesbiska kvinnor som ’olämpliga föräldrar’  
Unlike heterosexual women, lesbians have not been assumed to  
have a natural place within the family as domestic caretakers,  
reproductive beings, and natural fit mothers (Calhoun, 2000:139). 

 
Det är en vanlig föreställning att lesbiska kvinnor är olämpliga som föräldrar (Clarke, 2000; 

Calhoun, 2000; Helmadotter & Janson, 1998; Innala, 1995). Denna föreställning innehåller en 

oro för barnens psykologiska utveckling, särskilt deras kön/genusutveckling. Specifikt för 

lesbiska föräldrar finns det en oro över att barnen kommer att växa upp utan manliga 

förebilder (Weeks mfl., 2001:169). Cheshire Calhoun (1997a; 1997b; 2000) menar att det 

obligatoriska moderskapet inte gäller lesbiska kvinnor, och att detta beror på att lesbiska 

kvinnor (och homosexuella män) betraktas och konstrueras som ”outlaws of family”. Detta 

innebär att familjen har konstruerats och konstrueras fortfarande som ’naturlig’ endast för 

heterosexuella. Homosexuella män och kvinnor ställs därmed utanför, och har inte samma rätt 

till ett familjeliv med barn (ibid.).  

 
Att inte ha rätt till familj och familjeliv på samma villkor som heterosexuella, skriver Calhoun 

(1997b), är centralt i den sociala konstruktionen av lesbiska kvinnor. Denna syn på lesbiska 

kvinnor som illegitima föräldrar, menar hon grundar sig på, eller är en konsekvens av, de 

många fördomsfulla föreställningar som finns om homosexuella män och kvinnor. Hon tar 

som exempel upp förställningarna om att homosexuella män och kvinnor inte är kapabla till 

seriösa och romantiska relationer, utan att relationerna endast handlar om sexuella kontakter; 

att homosexuella inte har samma ”föräldrarinstinkter” som heterosexuella, eftersom de inte 

kan reproducera sig på ”naturlig” väg; att de är farliga för barn, bland annat på grund av att de 

är översexuella (ibid.:136). 

 
Att betraktas som ’olämpliga föräldrar’ betyder här alltså att homosexuella kvinnor och män 

som följd positioneras ”utanför familjelivet”, och att man som homosexuell ses som illegitim 

förälder. Att vara lesbisk och förälder betraktas därmed som en omöjlig kombination (Griffin, 

1998:25). Det borde innebära att man som lesbisk också misstänkliggörs som förälder.  

 
Sammanfattningsvis har jag ovan kortfattat problematiserat några sociologiska analyser av 

’den (post)moderna familjen’, som visar en brist i förmågan att belysa heterosexuell 

normativitet som en hegemonisk praktik. Jag har också lyft fram några feministiska 

interventioner som har erbjudit en annan förståelse av ”det privata”, och som har kopplat 

familjen och moderskap till kvinnors underordning. Även om de flesta feminister identifierar 
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sig med en analys av manlig dominans, är det viktigt, som Adrienne Rich påpekar, att 

teoretiskt och politiskt skilja på moderskap som erfarenhet och på moderskap som institution. 

Dessutom har jag visat på hur lesbiska kvinnor har konstruerats som ’olämpliga föräldrar’, 

och på hur detta kan sammankopplas med att lesbiska kvinnor inte anses ha samma rätt till ett 

familjeliv med barn, som heterosexuella.  

       
Om lesbiska kvinnor står utanför det obligatoriska moderskapet, vad kan det innebära och 

betyda för den lesbiska föräldern? Och vad kan konstruktionen av lesbiska kvinnor som 

’olämpliga föräldrar’ innebära och få för följder för lesbiska kvinnor/föräldrar?  
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3 Metoddiskussion  
Samtidigt som studier som utforskar föräldrarollen bland heterosexuella växer, är studier som 

försöker fånga och förstå erfarenheter av föräldraskap bland homo- och bisexuella i Sverige 

relativt få. Tonvikten i analysen är därför explorativ, grundad i en kritisk dialog med relevant 

forskning inom området, och baserad på djupintervjuer. Denna metod ger mig möjligheten att 

centrera en annars marginaliserad och underordnad grupp i samhället. Mitt förhållningssätt 

har varit att sammanfoga individuella röster med ett teoretiskt resonemang.  

  
Jag har samtalat med fem lesbiska kvinnor, vid tre olika tillfällen, vilket innebär att jag har 

gjort två parintervjuer och en enskild intervju. Dessutom har jag intervjuat en representant för 

RFSL Rådgivningen Skåne11. 

 
Diskussionen nedan syftar till att problematisera och kritiskt granska det empiriska materialet 

utifrån centrala metodologiska frågor som bland annat makt, närhet och distans. Här 

presenteras också samtalsdeltagarna.  

  
 
3.1 Intervjusamtalen  
Jag valde alltså intervjusamtal som främsta metod dels eftersom det inte finns mycket tidigare 

forskning att tillgå, och dels då det är ett sätt att nå underordnade gruppers röster. Jag ställer 

mig bakom Karin Widerbergs (2002:66f) resonemang om att man genom intervjuer får 

tillgång till människors förståelser av den verklighet de lever i, mer än fakta om denna 

verklighet. Vidare betraktas här de deltagande kvinnorna som medproducenter av viktig 

kunskap, och inte som informanter i traditionell bemärkelse (Davies, 1999:135). Jag är 

intresserad av att lyfta fram den kunskap, de livserfarenheter och den världsbild som 

intervjudeltagarna delger, och därigenom få tillgång till delar av de samhälleliga uppfattningar 

som ligger till grund för hur en underordnad grupp lever och förstår sina liv.  

  
Samtalen var utforskande och tog till stor del en ostrukturerad form, även om de till viss del 

var temabaserade. Genom detta förhållningssätt innehåller samtalen både stor frihet och viss 

                                                 
11 RFSL står för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och RFSL Rådgivningen Skåne arbetar med utbildning och  
    information i skolor och näringsliv, med antidiskrimineringsfrågor och med råd och stöd till homo- bi och transsexuella.  
   (Se under ”rådgivningen” på www. rfslmalmo.nu) 
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styrning (Thomsson, 2002:61). Jag har valt denna form dels för att göra intervjuerna så 

samtalsliknande som möjligt och dels för att få möjlighet att ta del av en berättelse som inte är  

styrd av mina egna idéer och tankar. Jag ville istället ge kvinnorna möjlighet att fritt framföra 

sina tankar, känslor och åsikter, och möjliggöra för dem att tala utifrån deras egna referens-

ramar. 

 
Samtidigt har mitt intresse för heterosexuell normativitet och för social förändring säkerligen 

påverkat samtalen och till viss del styrt dem. Redan vid första kontakten med kvinnorna, som 

antingen skedde per e-mail eller över telefon, förklarade jag att jag var intresserad av hur man 

som lesbisk förälder, eller blivande förälder, förhåller sig till normen av den heterosexuella 

föräldern/familjen. Mer specifikt, och som ett exempel, nämnde jag intresset för vad man som 

lesbisk har för funderingar kring och erfarenheter av bemötanden inom myndigheter och i den 

närmaste omgivningen. Däri låg styrningen från min sida. I intervjusamtalen hade däremot 

kvinnorna friheten att styra samtalet.  

      Jag förhöll mig på ett öppet sätt till det som sades och valde till exempel att inte bryta 

samtalsdeltagarnas tankegångar, även om jag upplevde att de rörde sig utanför ämnet. Detta 

för att ge dem möjlighet att uttrycka de teman som de själva uppfattade som mest centrala och 

viktiga (se Widerberg, 2002:99). 

   
Två av samtalen var parintervjuer. Heléne Thomsson (2002:72) menar att denna intervjutyp 

får samtalsdeltagarna att känna en trygghet i situationen, eftersom de intervjuas med någon de 

känner. De hamnar också i en annan maktposition gentemot intervjuaren, än i enskilda 

intervjuer, vilket jag ser som positivt. Hon menar vidare att fördelen med parintervjuer är att 

två intervjudeltagare kan hjälpa varandra under samtalet, och hjälpa intervjuaren att förstå. 

Detta upplevde jag att kvinnorna gjorde, och det minskade risken för missförstånd mellan mig 

och samtalsdeltagarna. I parintervjuer finns det också mer tid för reflektion under samtalet, för 

alla parter.  

      Nackdelen med parintervjuer, som Thomsson tar upp, är att en av deltagarna kan 

dominera över den andra under samtalet. Detta försökte jag undvika genom att inte tilltala 

dem som en enhet, ett ”ni”, utan jag vände mig genomgående till dem som enskilda individer. 

Om jag märkte att en pratade mer än den andra, riktade jag mig dessutom medvetet till den 

andra och fick på så sätt in henne i samtalet. Oftast pratade båda kvinnorna om sig själva och 

inte om ”vi”. Detta kanske delvis beroende på hur jag tilltalade dem, men också, tror jag, på 

grund av att kvinnorna jag träffade har olika positioner inom familjen, och därmed kanske 
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också olika erfarenheter av och funderingar kring föräldraskapet. En annan nackdel med 

parintervjuer kan vara att deltagarna kan censurera sig själva, kanske särskilt när partnern är 

närvarande. Detta upplevde dock inte jag som ett problem.   

 
Eftersom jag menar att det är viktigt att försöka skapa en trygg samtalssituation och att 

undvika en ojämn maktsituation, valde jag att låta samtalsdeltagarna själva bestämma om de 

ville intervjuas tillsammans med sin partner eller ensamma. Kvinnorna fick bestämma plats 

och tid för samtalet, jag frågade alla om de kände sig bekväma med att bli inspelade på band, 

och jag berättade att de skulle vara anonyma i texten. Till samtalen hade jag förberett ett antal 

teman och frågeställningar, som jag kunde vända mig till om det skulle bli tyst eller aningen 

obekvämt. Dessa användes väldigt sparsamt då kvinnorna vid alla tillfällen talade fritt och 

engagerat. 

 
Direkt efter intervjusamtalen skrev jag sammanfattningsvis ner mina tankar kring intervjun, 

och kort det vi talat om. Jag tog mig tid att reflektera över situationen och vad jag hade kunnat 

göra annorlunda. Under samma dag, eller de närmaste dagarna efteråt, transkriberade jag 

ordagrant det bandade samtalet. Trots att intervjumaterialet tolkas och analyseras 

kontinuerligt under undersökningens gång, valde jag att vänta, dels tills alla intervjuer var 

klara och dels tills jag fått en distans till materialet, innan jag arbetade aktivt och separat med 

analysen. Mitt analytiska förhållningssätt var att urskilja och arbeta med centrala teman.  

 
 
3.1.1 De medverkande kvinnorna  
Jag kom i kontakt samtalsdeltagarna genom snöbollsmetoden. Inledningsvis pratade jag med 

människor i min omgivning om uppsatsämnet, och fick på det sättet tips om bekantas bekanta. 

En kvinna i min umgängeskrets är inte själv förälder, men visade ett intresse för att prata om 

funderingarna inför föräldraskapet. Jag tog dessutom kontakt med Elisabet Nidjsö på RFSL 

Rådgivningen Skåne, dels för att få möjlighet att intervjua henne om lesbiska föräldrars 

erfarenheter och dels för att genom henne möjligtvis få kontakt med kvinnor som ville 

medverka. Vid alla utom ett tillfälle inledde jag kontakten per e-mail, och jag pratade med 

samtliga kvinnor per telefon för att bestämma form, plats och tid för samtal. 

 
Av de fem kvinnorna som jag pratade med kommer fyra från småstäder i Sverige och har 

senare i livet flyttat till Malmö. En av kvinnorna är uppvuxen i en större stad i Sverige. Vid 
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intervjutillfället studerar två av kvinnorna, en arbetar, en är föräldraledig och en tillfälligt 

arbetslös. Alla är mellan 30 och 40 år gamla. 

 
Det första intervjusamtalet hade jag med Elisabet Nidsjö från RFSL Rådgivningen Skåne, i 

deras lokaler. Det inspelade samtalet varade i ungefär 45 minuter. Genom Elisabet Nidsjö 

kom jag i kontakt med ett lesbiskt par som var intresserade av att medverka. 

 
Jag kallar dem Susanna och Hanne. Susanna har barn från ett tidigare heterosexuellt 

äktenskap och hon och Hanne lever tillsammans sedan några år tillbaka. De har registrerat sitt  

partnerskap och barnen bor växelvis hos dem och hos pappan till barnen. Susanna och Hanne 

ville prata med mig tillsammans och samtalet ägde rum i deras hem. Det bandade intervju-

samtalet varade i nästan en timma.  

 
Nästa samtalsdeltagare, som jag här kallar Sara, lever sedan flera år tillbaka tillsammans med 

sin flickvän. Sara funderar på att skaffa barn, och hon var intresserad av att samtala med mig 

om hennes tankar kring föräldraskapet. Vi träffades hemma hos mig, och det bandade 

samtalet varade i ungefär 45 minuter. 

 
Jag skrev ett e-mail till nästa samtalsdeltagare, som här kallas Miriam och Karin, och efter 

några veckor ringde Miriam upp mig för att visa sitt intresse för att medverka. De ville 

samtala med mig tillsammans och vi kom överens om att jag skulle komma hem till dem. De 

har ingått partnerskap och har skaffat barn tillsammans genom insemination. Karin talar om 

sig själv som ”biologisk mamma” och Miriam har adopterat dottern. Det inspelade samtalet 

pågick under lite över en timma.  

 
 

3.1.2 Jag och samtalsdeltagarna: närhet och distans  
Shulamit Reinharz (1992) skriver i Feminist Methods in Social Research att ”self-disclosure 

diminishes one´s power” (s. 42), och det var delvis av denna anledning självklart för mig att 

positionera mig som lesbisk (icke-förälder) för samtalsdeltagarna. Detta påverkade troligtvis 

vad som sades, och hur det sades, inte minst på grund av den närhet som följer av att som 

lesbisk vara en ”insider”. Att dela en underordnad position i samhället kan leda till en viss 

närhet, som kanske annars kan vara svår att hitta. Jag kan antas dela, eller känna till, vissa 

erfarenheter och jag kan antas ha en (för)förståelse för kvinnornas berättelser. 

      Som Diana Mulinari (1999) påpekar, kan dock denna närhet som skapas genom att man 

delar en underordnad position i samhället också vara kränkande. Hon talar om det 
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problematiska med att de privata berättelser som blir till i ett förtroendefullt samtal sedan blir 

bearbetade, och vissa även citerade, i en akademisk kontext. Vidare har många underordnade 

grupper negativa erfarenheter av samhällsvetenskapliga studier. Här ligger ett stort ansvar hos 

forskaren att kunna lyfta fram analysen av den kunskap som informanterna erbjuder, utan att 

den personliga integriteten hos informanterna kränks.  

 
För att undvika att samtalsdeltagarna i samtalet, eller efteråt, skulle känna att de utelämnat för 

mycket, valde jag att vara mer återhållsam än ’framfusig’ i mitt förhållningssätt (se Widerberg 

2002:95). Att jag spelade in samtalen på band skapade dessutom en given distans, då band-

spelaren är en tydlig distansmarkör. 

 
Jag och en av de intervjuade kvinnorna kände varandra sedan tidigare, genom en gemensam 

vän. Att samtala med någon i den egna umgängeskretsen kan ha nackdelen att mycket av det 

som sägs tas för givet, och inte förklaras tillräckligt (Thomsson, 2002:124). Men eftersom vi 

inte hade någon nära vänskapsrelation när intervjusamtalet genomfördes, och eftersom vi 

aldrig förut pratat om föräldraskap, menar jag att detta inte var ett problem.  

      Under samtalen försökte jag medvetet att undvika att ta någonting för givet, genom att 

vara noga med att ställa följdfrågor och genom att be henne förtydliga sina resonemang. Detta 

även, eller särskilt, då jag tyckte mig förstå. Fördelarna med att genomföra intervjusamtal 

med någon man känner är, som Shulamit Reinharz (1992:26) skriver, och som jag också 

upplevde i vårt samtal, att samtalet blir mer fokuserat. Kanske beror det på att det redan från 

början finns en grundläggande tillit mellan intervjuaren och samtalsdeltagaren. En tillit som 

då man är helt okända för varandra behövs byggas upp under samtalets gång.  

 
Att intervjua de andra kvinnorna, som jag inte delar umgängeskrets med, krävde av mig att 

försöka skapa en så förtroendefull situation som möjligt. Men också att samtidigt bevara den 

distansen som är nödvändig för att inte samtalsdeltagarna efter samtalet ska känna att de 

utelämnat för mycket. Att dessa kvinnor vid förfrågan valde parintervjuer, kan betyda att de 

var medvetna om den möjliga maktobalans som en intervjusituation kan innebära, och att de 

ville undvika detta genom att intervjuas tillsammans med sin partner.  

      I dessa samtal fanns en given distans mellan mig och dem, dels eftersom vi var mer eller 

mindre okända för varandra vid intervjutillfället, och dels eftersom jag som icke-förälder var 

en tydlig ”outsider”. Här behövde jag inte i lika hög grad ställa följdfrågor och be kvinnorna 

förtydliga sina resonemang. Om ett resonemang var otydligt eller krävde en viss förförståelse, 

tog i dessa samtal ofta partnern rollen av att förklara, innan jag hann ställa frågan.  
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3.2 Bearbetning och presentation av intervjumaterial 
Med hjälp av inläsning av relevant teoretiskt material, och genom reflektioner och kritik av 

tystnader i svenska studier om familjer och föräldraskap, inspirerades jag till att välja att 

fokusera på vissa teman som urskiljde sig i samtalen. I analysen betraktas inte samtalen som 

text, utan som uttryck för materiella förhållanden och livserfarenheter.  
      
Först gjorde jag en, vad Thomsson (2002:156f) kallar, lodrät analys av intervjuerna, vilket 

innebär att jag för att behandla varje intervju med likvärdig respekt, analyserade och 

reflekterade över vad varje person sa, var för sig. Här gjordes översiktsanteckningar, jag 

markerade centrala teman och funderade över eventuella feltolkningar. När jag sedan 

bearbetat varje intervju för sig fortsatte jag analysarbetet med att göra en, med Thomssons 

ord, vågrät analys. Här analyserade jag intervjusamtalen tvärs över varandra, och observerade 

å ena sidan teman som återkom i intervjuerna, å andra sidan de olikheter som finns mellan 

intervjusamtalen.  
 
Jag har valt att göra en viss språklig justering av citaten, på ett sätt som inte ändrar innehållet i 

det som uttalas. I talspråk är utfyllnadsord och språkliga fel vanliga, och i samtalet förstår vi 

trots det vad samtalsdeltagaren menar och vill säga. Men i skrift måste detta rättas till så att 

läsaren förstår och inte blir vilseledd (Thomsson, 2002:105). Ändringarna har gjorts sparsamt 

och är väl genomtänkta, då jag tagit intryck av vad feministiska teoretikern Kay Standing 

(1998:190) skriver i sin artikel ”Writing the Voices of the Less Powerful”:  
 
 The language in which the women, and I myself, spoke [..] is very  
 different to the language of academic writing. To put the two side  

by side seemed to reinforce the unequal power relations between  
me, the researcher, and the women, the researched.  

 
Standing menar dock att man måste vara försiktig när man gör ändringar i språket för man 

riskerar att ta bort känslan i det som kvinnorna förmedlar, och att homogenisera deras röster. 

Detta samtidigt som man, om man inte gör några ändringar alls, kan öka maktobalansen 

mellan den som intervjuar och de som blir intervjuade. Detta på grund av den påtagliga 

kontrasten mellan den bearbetade akademiska texten som omringar citaten, och det talspråk 

som citeras.    
  
I citaten har jag främst tagit bort tilläggsord som ”liksom”, ”då” och ”ju”, där de inte fyller 

någon funktion, och ljud som ”eh” och ”mm”. När jag tagit bort sidospår som inte ger något 

till resonemanget, och när jag lagt till en förtydligande förklaring, har jag markerat det med 

[..] respektive [förklarande text].  
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4 Analys av det empiriska materialet  
Nedan diskuteras olika teman som urskilt sig under intervjusamtalen, och som belyser olika 

aspekter av några lesbiska kvinnors relation till föräldraskapet, inom den heterosexuella 

normen. Jag inleder med en kort inblick i samtalsdeltagarnas syn på, och tankar kring, 

föräldraskapet, för att sedan koppla samman deras röster med teoretiska resonemang. Därefter 

avslutas diskussionen med några exempel på hur samtalsdeltagarna förhandlar med, och gör 

motstånd mot, den heterosexuella normen.  

 
 
4.1 Kvinnorna och föräldraskapet  

Den äldsta har ju sett fördelen med att vi är två kvinnor, för han kom hem en  
dag och sa att ’Det är ju jättebra, för om det skulle visa sig att jag är homo- 
sexuell, då skulle jag ju bli accepterad hemma’ (Hanne, samtalsdeltagare).  

 
Susanna och Hanne har levt tillsammans i flera år, och de har registrerat sitt partnerskap. 

Susanna har barn sedan ett tidigare heterosexuellt äktenskap medan Hanne inte hade några 

barn när de träffades. Barnens pappa är i allra högsta grad närvarande och han och Susanna 

har delad vårdnad om barnen. Susanna och Hanne beskriver relationerna mellan dem och 

pappan som mycket bra. Vid aktiviteter i barnens skolor, då föräldrarna är inbjudna, går de 

alltid alla tre tillsammans. Så här beskriver Susanna hur de blir bemötta som familj i dessa 

sammanhang:  
 

Det känns bra [..] Det känns inte som att de är sådär, som att de måste vara överdrivet positiva: 
’Åh, vad bra att ni är två kvinnor’, eller så. Det är ingenting, utan det känns som att det är fullt 
naturligt, inget konstigt. Och så har vi alltid med [barnens pappa]. Så vi kommer dit som en stor, 
konstig familj. 

 
Susanna upplever alltså varken att hon och Hanna som par, eller deras stora familj, blir 

bemötta på något särskilt sätt i dessa situationer. Det är ”fullt naturligt, inget konstigt”.  

 
Nedan beskriver de båda Hannes roll i familjen: 
 

Hanne: Jag vill vara delaktig i den världen också. Jag vill ju inte bara vara hemma, och vara 
extra-mamman, här hemma. Utan jag vill kunna finnas till för dem överallt [..].  
Susanna: Men det är så självklart. Det skulle bli så konstigt om Hanne bara var min partner [..] 
Att jag hade ett liv med Hanne, och ett liv med barnen.  

 
Hanne beskriver här hur hon som styvförälder vill vara delaktig och inte stå bredvid, och detta 

är något som Susanna bekräftar. Hanna, Susanna och pappan till barnen delar på föräldra-

skapet.  
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Miriam och Karin har varit tillsammans i många år och de har registrerat sitt partnerskap. De 

har skaffat barn tillsammans, med hjälp av insemination. Karin talar om sig själv som den 

”biologiska mamman” och Miriam har adopterat barnet. Så här säger Karin om den ”process” 

de gick igenom innan de blev föräldrar: 
 

När vi väl skulle skaffa barn insåg vi efteråt att vi hade fastnat i ’mamma-pappa-barn-myten’. 
För då trodde ju vi att det bästa var att vi känner en kille som vi kan skaffa barn med, så att vi 
skulle kunna ha en pappa till barnet [..]. Och sedan, när vi hade haft en lång process där vi hade 
manglat det där, kom vi fram till att så ville vi inte ha det. För vi ville ha ett barn ihop. Det är ju 
vi som vill ha barn. Alltså, så ska man blanda in en tredje vuxen person, kanske också en fjärde 
vuxen person. Och sedan kanske de kommer bytas ut. Anledningen till att vi ville skaffa barn 
var ju att vår relation kom fram till den punkten.  

 
Miriam och Karin kom i sina diskussioner fram till att de ville skaffa barn tillsammans, bara 

de två. De trodde inte från början att det var möjligt, men efter en lång tid såg de det som det 

bästa alternativet för dem. De ville inte blanda in en (eller två eller flera) parter till in i deras 

familjebildning.  

 
Sara lever sedan flera år tillbaka tillsammans med sin flickvän, och de pratar om att skaffa 

barn tillsammans. När jag frågar hur hon har tänkt på sitt föräldraskap, och hur de planerar att 

skaffa barn, säger hon: 
 

Jag tycker att jag har diskuterat det på samma sätt som min syster, eller andra som har skaffat 
barn. Men för dem heter det ’Ja, jag slutade med p-piller, och hoppsan. Nu blev det.’ [..] Så tror 
jag det hade funkat, om det hade varit så för oss. [..] [För oss] är det så komplicerat. Det går inte 
bara att göra, utan vi hinner tänka och tänka, och älta alla de här frågorna.  

 
Att bli gravida nästan av en slump är en verklighet långt ifrån lesbiska kvinnors, och som 

lesbisk är det många frågor som måste tas i beräkning. Sara menar att det kanske kan leda till 

att man oroar sig för mycket. Om hur hon och hennes flickvän planerar att skaffa barn, och 

vad som hindrar dem, säger Sara så här:  
 

Ett tag så pratade vi om att [dela föräldraskapet med] någon bekant man, men det tror jag vi har 
lagt ner helt. Vi vill inte ha med någon att göra på det viset, vi vill inte blanda in någon. Så då 
tänker vi på Köpenhamn. Att då får man spara ihop pengar till det, och åka dit [..] [Men] jag 
tycker att det känns som att man gör någonting förbjudet. Att åka till Köpenhamn, och sen säga 
till svenska myndigheter att man har varit där [..] Men om det bara hade varit att gå någonstans 
här i Malmö, då tror jag att vi kanske bara hade gjort det.  

 
I Danmark har man som lesbisk rätt till insemination på klinik, och i Köpenhamn finns en 

klinik där man som lesbisk kan få hjälp med att inseminera. Att man inte har samma rättighet 

och möjligheter i Sverige, gör att det känns problematiskt för Sara. Hon är orolig för hur hon 

ska bemötas av svenska myndigheter efteråt. Om denna möjlighet hade funnits nära till hands, 

menar Sara att hon och hennes flickvän kanske hade varit föräldrar nu.    
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4.2 Föräldraskapet och den heterosexuella normen  
Den heterosexuella normen påverkar lesbiska föräldrar. Föräldraskapet kan, inom den, 

fungera ’normaliserande’, men det kan också betraktas som en omöjlighet eller som 

’olämpligt’. Detta kan ha som följd att lesbiska föräldrar riskerar att bli negativt bemötta eller 

att osynliggöras. Antagandet om att alla är heterosexuella kan dessutom leda till att lesbiska 

föräldrar ständigt tvingas förklara sin familjebildning, sin kärleksrelation och/eller sitt 

föräldraskap. 
 
 
4.2.1 Att ’normaliseras’  
 

På något sätt har detta med att jag skaffat barn ’normaliserat’ mig i deras  
ögon. Alla mina syskon har barn, så nu har vi en gemensam erfarenhet  
och ett gemensamt samtalsämne när vi träffas. Jag tycker även att jag  
”vuxit” i deras ögon och blivit mer jämlik på något sätt (ur Älskade barn,  
1996:40). 

 
Lesbiska föräldrar, och familjer där föräldrarna är lesbiska, är inte institutionellt erkända och 

detta leder till att man som lesbisk måste förhandla sig till en familjestatus (Bielby & Dalton, 

2000:59). Ett sätt att få familjestatus kan vara att man ’normaliseras’ av andra. Innebörden i 

begreppet ’normalisera’ är just att inte avvika (Rosenberg, 2001), och att normalisera det som 

betraktas som avvikande innebär då att möjliggöra ett erkännande. För att bli erkända som 

föräldrar och familj, kan det därför ur detta perspektiv för lesbiska kvinnor krävas en 

normaliseringsprocess. 

 
Karin och Miriam har erfarenheter av att ’normaliseras’ av myndighetspersoner. Här berättar 

de hur de blev bemötta på socialstyrelsen, när de genomgick adoptionsprövningen: 
 

Karin: ”Socialtanterna” på adoptionsprövningen var väldigt tillmötesgående. Där kände jag att 
hon som vi hade kontakt med signalerade väldigt tydligt att hon egentligen tyckte att det här var 
orättvist. För inga andra föräldrar blir ju utsatta för en sådan kontroll [..]  
Miriam: Hon ursäktade nästan att hon var tvungen att intervjua oss.  

 
Vad de beskriver är hur personalen på Socialförvaltningen visade deras ogillande av att 

behöva genomföra denna obligatoriska adoptionsprövning, så att Miriam skulle kunna 

adoptera sitt barn. De ”signalerade” till Miriam och Karin att de tyckte det var orättvist at de 

behövde göra det, medan heterosexuella par, där en av föräldrarna inte är en ”biologisk” 

förälder, inte behöver göra detsamma. Detta tyder på att personalen ’normaliserade’ dem, 

genom att visa att de inte borde behandlas som ”avvikare”. Att de borde behandlas på samma 

sätt som heterosexuella föräldrapar.  
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Denna erfarenhet visar att även om regler och lagar kan vara heteronormativa behöver inte 

individer inom myndigheterna som hanterar dessa frågor vara det. Utredningen Barn i 

homosexuella familjer (SOU 2001:10) visar dock att detta inte är hur man som homo- eller 

bisexuell vanligtvis bemöts inom socialförvaltningen. I deras undersökning framkommer 

följande:    

Mer än hälften av dem som svarat på frågan anser sig blivit mer  
eller mindre förvirrat eller negativt bemötta. En del har även upp- 
givit att personalen uppträtt diskriminerande eller hotfullt (s. 257). 

 
Detta tyder på att lesbiska kvinnor och homosexuella män är beroende av välvilliga individer 

som är insatta, och som överhuvudtaget har förståelse, för deras situation. SOU-utredningens 

undersökning visar på att här finns det mycket kvar att göra. 

 
Hanne har erfarenheten av att ’normaliseras’ av sina föräldrar då hon blivit ’styvförälder’. 

Innan hon och Susanna blev tillsammans hade hon svårt att, som lesbisk, bli ”tagen på allvar” 

av dem. Nu säger hon: 
 
Hanne: Jag har blivit vuxen i deras ögon. Äntligen. 
Monica: Tog det lång tid? 
Hanne: Ja, det gjorde det. Och det har krävt mycket på vägen. Men idag är jag vuxen, och de 
har ändrat ton till mig. De pratar med mig som en vuxen människa.  
Monica: Vad tror du det beror på? 
Hanne: Att vi gifte oss. Och att Susanne har barn. Det är lite på allvar, liksom. Det är inte…ja, 
det är på riktig [..] De kan identifiera sig med sammanhanget. Det blir ju lite mer som det livet 
de lever, och lever i.  

 
Enligt Gillian Dunne (2000:13), sociolog som forskar kring lesbiskt föräldraskap i 

Storbritannien, är detta en erfarenhet som inte är helt ovanlig bland lesbiska kvinnor. Hon 

menar att genom att bli föräldrar gör lesbiska kvinnor sina liv begripliga för andra, och enligt 

henne kan deras önskan att bli föräldrar uppmuntras av familjer och heterosexuella vänner. 

Dessutom talar Dunne om hur tidigare svåra relationer i den närmaste familjen kan lösas när 

barn kommer in i bilden (ibid.:17). Detta är precis vad Hanne beskriver när hon säger att 

föräldrarna och syskonen plötsligt kan ”identifiera sig med sammanhanget” och att hennes liv 

blir lite mer likt deras, alltså mer begripligt för dem. Föräldrarna ’normaliserar’ Hanne, som 

inte längre avviker. Hon är mer som dem nu när hon också har barn och lever ”under 

äktenskapliga förhållanden”. 
 
Detta är dock inte en erfarenhet som delas av alla de medverkande kvinnorna, vilket 

tillsammans med andra aspekter som urskiljde sig i samtalen, diskuteras vidare nedan.  
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4.2.2 Att inte ha rätt till familj: ”där går gränsen”  
Jag vet att det finns de som inte tycker att jag ska få ha barn. Att jag inte 
har rätt. Att hela mitt liv är fel och att det framförallt är helt fel av mig att  
välja att föda ett barn (ur Älskade barn, 1996:73). 

 
Cheshire Calhoun (2000) talar om hur homo- och bisexuella män och kvinnor har konstruerats 

och fortfarande konstrueras som ”outlaws of family”. Med det menar hon bland annat att 

lesbiska kvinnor och homosexuella män inte anses ha rätt till ett familjeliv med barn. 

Homosexuella män och kvinnor ställs utanför, och har inte samma rätt till, familjeliv som 

heterosexuella. Andra, tydligt homofoba/heterosexistiska, föreställningar är att lesbiska 

kvinnor är översexuella, eller ”asexuella” (då en lesbisk relation inte betraktas som en ”riktig” 

relation), och psykiskt sjuka (se Innala, 1995; Calhoun, 2000). Dessa spelar troligtvis en roll i 

skapandet av bilden av lesbiska kvinnor som ’olämpliga föräldrar’.   
 

Man kan fortfarande acceptera oss, vi kan få vara med på tv och vi kan sitta i [tv] på julafton, till 
och med. Men, blandar man in en tredje part så tycker de inte riktigt det. Alltså, jag är helt över-
tygad om att de faktiskt inte tycker att vi ska ha barn (Sara). 
 
Du stör liksom ingen om du bara går omkring och är lesbisk. De kanske inte tycker det [stör] om 
du är på lesbiska diskotek, eller om du står och pussar din tjej på stan. Men om du ska försöka 
det där som ”de normala heterosexuella” ska försöka – att skaffa barn – då gör du någonting du 
verkligen inte bör göra (Sara).  
 

Sara menar att lesbiska kvinnor kan bli accepterade – till en viss gräns. Hon menar, vilket 

följer Cheshire Calhouns resonemang, att denna gräns går vid barn och familjeliv. Lesbiska 

kvinnor kan tolereras, så länge de inte gör det som faktiskt förväntas av heterosexuella. Så 

länge de inte skaffar barn kan lesbiska kvinnor fortsätta betraktas som annorlunda, som 

avvikare.  

 
Detta är någonting som Miriam och Karin diskuterar. De berättar om hur människor i den 

allra närmaste omgivningen kan reagera negativt på föräldraskapet som lesbisk. De har en 

nära släkting, med partner, som har varit negativt inställda till deras föräldraskap. Miriam 

talar här om den erfarenheten i relation till gränsen för vad som kan tolereras:     
     

Någonstans så är det helt okej att ha en lesbisk [släkting], men att hon skaffar barn [..]där går 
gränsen [..] Å ena sidan säger man att det är okej, men å andra sidan så är det inte okej, när det 
kommer till de riktigt livsavgörande frågorna. Eller, det är som att [familjelivet] har de mandat 
på [..] vi ska inte ge oss in i den världen.  

 
Från Miriams perspektiv går gränsen vid barn och därmed vid de, som hon ser det, ”riktigt 

livsavgörande frågorna”. Hon tror att det beror på att hennes (heterosexuella) släktingar tycker 
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sig ha ”mandat” på familjelivet, som om bara de har rätt till en familj med barn. Som om det 

vore deras privata sfär, en sfär som Karin och Miriam inte får beträda. För att de är lesbiska.  

Karin funderar vidare på orsaken till denna negativa inställning:  
 

När vi var tillräckligt annorlunda, så var vi inte hotfulla. Men när vi börjar likna deras familj, 
när vi börjar leva på ett sätt som liknar deras sätt att leva, så blir det hotfullt. För då, just det att 
då kan de inte tycka synd om oss längre, de kan inte känna sig perfekta längre i jämförelse med 
oss. För vi är ju nästan likadana [..] När vi är tillräckligt annorlunda, då bekräftar vi att de är 
perfekta. De har gjort som de ska och vi är utanför normen. Men när vi nästan är innanför 
normen också, då börjar det ju skaka. 

 
Hon funderar kring orsaken till varför gränsen för tolerans av dem som lesbiska går vid 

familjebildning, och menar liksom Miriam, att det kan uppfattas som problematiskt för 

heterosexuella om de ger sig in på ”deras område”. Miriam och Karin kan inte längre vara 

annorlunda, de blir istället lika. För lika. Då rubbas den heterosexuella normen, och det är 

möjligt att detta också kan rubba verkligheten för de individer som följer denna norm.   

       
Karin och Miriam berättar vidare hur deras släktingar föreslog att det hade varit bättre om de 

hade adopterat internationellt, istället för att inseminera. På det viset menade de att ingen av 

föräldrarna hade varit ”biologiska”, och därför kunde ingen av dem bli ”mer mamma än den 

andra”. Miriam funderade kring detta förslag: 
 

När jag går omkring med barnvagn så är det ingen människa som frågar om detta är mitt 
adoptivbarn, de kan lika gärna tro att det är mitt eget barn. Jag menar, jag smälter in i samhället. 
Inte för att det är så viktigt, men jag gör ju trots allt det. Men de tycker att det hade varit bättre 
om vi hade haft ett mörkhyat barn. Och då är vi där igen: Varför vill de att vi ska vara ännu mer 
annorlunda? Men det kanske är [..] för då är vi [..] lesbiska som också adopterat utifrån. 

 
Om de skulle ha ett ”mörkhyat” barn skulle det, eftersom de båda är ”ljushyade”, synas på 

dem att det inte är någons ”biologiska” barn. Då skulle det alltså synas att de har adopterat, 

och då förblir de annorlunda. Kanske är förutsättningen för ”toleransen” just avvikandet? 

 
Susanna, som alltså har barn från ett tidigare heterosexuellt äktenskap, har erfarenheten av att 

vara mamma både i en heterosexuell relation och i en lesbisk relation. Här belyser hon en 

skillnad i dessa båda erfarenheter:   
 

Det är ju sådana funderingar man kan ha, faktiskt, hur okej det var när jag var heterosexuell 
mamma [..] Nu helt plötsligt är jag inte okej. Det kan kännas lite konstigt, att man inte är 
respekterad på samma sätt, faktiskt. 

 
Susanna upplever att hon generellt sett blir mindre respekterad som ”lesbisk mamma” än hon 

blev som ”heterosexuell mamma”. Här blir det tydligt hur omgivningen bedömer 
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föräldraskapets legitimitet. Respekten ligger inte i föräldraskapet i sig, utan i vem hon älskar 

och lever tillsammans med.  

 
Dessa exempel tyder alltså på att en gräns för tolerans av lesbiska kvinnor går vid barn och 

familjeliv. Kan denna gräns för tolerans ligga till grund för att föräldraskap för lesbiska 

konstrueras som en omöjlighet, och kan det i sin tur bero på den historiska konstruktionen av 

lesbiska kvinnor som ’olämpliga föräldrar’? Denna konstruktion av lesbiskt föräldraskap som 

en omöjlighet diskuterades i flera av samtalen: 
 

Mammas stora besvikelse när jag ”kom ut”, var just att jag inte kunde få några barn och hon 
[inte] kunde få bli mormor (Hanne). 
 
När jag kom ut [..] så var ju min tanke att ’jaha, det var ju typiskt att jag skulle vara lesbisk, då 
kan jag ju inte skaffa barn’. Och så tror jag att det är jätte många som tänker [..] [Och] att 
föräldrar tycker att ’jaha, det var ju tråkigt att det inte blir några barnbarn’ (Karin). 
  
Det fanns liksom inte, att jag skulle skaffa barn. Det gjorde det inte (Susanna). 
 
Jag är född [på 60-talet] och då…det känns som att det var helt otänkbart, alltså det var antingen 
hetero och familj, eller lesbisk och singel, eller möjligtvis sporadiska förhållanden. Alltså, inte 
familjeliv…det var precis som att det [att vara lesbisk] skulle vara någon motpol till det. [..] Jag 
har aldrig pratat om barn i några andra av mina förhållanden heller. Utan Karin var ju den 
första, när vi träffades, att prata om det. Men jag var så fast: ’Nej, men kan vi skaffa barn?’ 
[Men] så blev det ganska snabbt att: ’Jo, men det kan vi ju’. Det var precis som att det var en 
tankeförändring (Miriam). 
        

Att föräldraskapet som lesbisk är omöjligt, menar Weeks mfl.(2001:162), är en vanlig 

föreställning, även hos lesbiska kvinnor. Att föräldraskapet dock inte alls är omöjligt för att 

man är lesbisk, och att detta är en föreställning, bevittnar dessa kvinnor. De är nu föräldrar, 

alla på olika sätt.  

 
 
4.2.3 Att känna oro för homofobi/heterosexism  

Min oro handlar ju inte om oss [..] som föräldrar, utan om omgivningens 
reaktioner (ur Älskade barn, 1996:24).  

Samtliga av kvinnorna som jag samtalade med talade om oron för att som föräldrar möta 

homofobi/heterosexism. Här handlade det främst om erfarenheter av, eller oro inför, negativa 

bemötanden inom myndigheter och i den närmaste omgivningen.   

 
Susanna, som alltså har barn från en tidigare relation, beskriver nedan den oerhört starka oro 

hon kände när hon var i process att lämna ”det heterosexuella livet”. Hon gick igenom en svår 

tid när hon började förstå att hon inte kunde fortsätta leva så, och när hon skulle berätta detta  
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för sin man och för sina föräldrar var hon rädd för hur de skulle bemöta henne:  
 
Susanna: När jag började må dålig, och insåg att det här inte går, så är det klart att jag hittade 
alla fel. Det fanns liksom inga gränser.  
Monica: Vad tänkte du? 
Susanna: Jag tänkte att…, alltså fast att han är en bra man, skulle han absolut göra så att jag 
aldrig skulle få träffa barnen. Självklart. Och att jag skulle bli av med jobbet. Jag skulle 
förmodligen bli av med barnen, att de skulle komma från socialen, och så vidare [..] Jag tänkte 
att, om jag träffar någon, och ska bo med en kvinna, så kommer jag ju förlora barnen.  
[..] 
Susanna: Nästa delmål var min mamma. Jag skulle berätta för henne. Och jag [tänkte på] allt 
som de skulle kunna ställa till med. 
Monica: Vad tänkte du att de skulle göra? 
Susanna: Att de absolut skulle dra in hela socialen. Absolut. Det fanns inga gränser för mina 
fantasier över vad de skulle göra.  

 
Det blev inte som Susanna fruktade, pappan till barnen var istället väldigt förstående och de 

har idag en mycket bra relation. Mamman blev dock väldigt arg, och de talade överhuvudtaget 

inte med varandra på flera år, men hon kontaktade inte de sociala myndigheterna. När jag 

frågade Susanna om varför hon tror att hon hade dessa rädslor, svarade hon utan att tveka att 

det berodde på hennes, vad hon kallar, ”förkunskap”. Hon har tidigare i livet haft en långvarig 

lesbisk relation, och under den tiden fick hon uppleva fördomar och negativa attityder, delvis i 

den närmaste omgivningen. Detta var så svårt för henne och hennes partner att de till slut var 

tvungna att avsluta relationen. Denna erfarenhet bär alltså Susanna med sig, när hon ska 

lämna det heterosexuella livet för att än en gång leva i en lesbisk relation.    

 
Detta utdrag från samtalet med Susanna tyder på att det kan vara väldigt svårt att som förälder 

bryta upp från sin heterosexuella relation, för att istället leva lesbiskt. Då handlar det inte bara 

om att ”komma ut” som lesbisk, utan även om att ”komma ut” som lesbisk mamma. Det är ett 

stort steg att ta från att ha levt som heterosexuell mamma och kanske till och med levt i en 

traditionell kärnfamilj. Det innebär att förflytta sig från en självklar position inom den hetero-

sexuella normen, till en position långt utanför denna norm.  

 
Elisabet Nidsjö, på RFSL Rådgivningen Skåne, berättar om de funderingar som lesbiska 

kvinnor, som hon har kommit i kontakt med genom sitt arbete, har uttryckt om föräldraskapet. 
 

Det här med funderingarna kring: ’Hur ska det går i skolan? Hur blir det på dagis? Hur blir det 
på lekplatsen? Vad kommer folk att säga? Måste jag berätta? Vad ska jag inte berätta? Kommer 
de att tycka att jag är en dålig förälder? Kommer de att tycka att barnet växer upp i en knepig 
miljö? Blir barnet sjukt? Översexualiserat? [..] Man får förhålla sig till det utifrån. Men också 
internaliserat, att man har de här funderingarna att ’Är jag en dålig mamma för att jag lever på 
det här viset?’. 
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De kvinnor som Nidsjö i sitt arbete har pratat mest med om föräldraskapet, är kvinnor som 

antingen vill bryta upp från en heterosexuell relation med barn, eller de som redan har gjort 

det. Oron och rädslan de känner handlar alltså främst om oro för omgivningens reaktioner, 

men hon talar också om kvinnornas internaliserade homofobi, vilket ”Är jag en dålig mamma 

för att jag lever på detta viset?” är ett exempel på. Det är också ett uttryck för konstruktionen 

av lesbiska som ’olämpliga föräldrar’.  

 
Sara påpekar att det kan vara en stor skillnad på att avvika som lesbisk förälder och att avvika 

som heterosexuell förälder. Detta gör hon genom att jämföra hur hon riskerar att bemötas, 

med hur hennes vän, som är heterosexuell ensamstående mamma, riskerar att bemötas.  
 

Hon bor i ett kollektiv med lite andra folk, så det känns ju jätteskönt. Men det är ändå inte 
samma sak! För hon kommer kanske möta: ’Men det hade ju varit bättre om du hade haft en 
man’. Men hon kommer ju aldrig behöva möta - även om det är i sin egen hjärna, eller av någon 
i realiteten - så kommer hon aldrig möta: ’Nä, men du är fel. Du borde inte få ha barn’ [..] Det 
kan inte bemötas med hat. Det finns liksom inte ”Hatbrott mot ensamma mammor”. 

 
Saras vän bryter mot kärnfamiljsidealet och hon avviker alltså genom att vara ensamstående 

och genom att bo kollektivt. Båda står utanför normen, men Sara menar att vad vännen kan 

bemötas med skiljer sig från hur hon, som lesbisk, riskerar att bemötas. Vännen, säger hon, 

behöver varken förhålla sig till homofobi/heterosexism utifrån, alltså från ”någon i realiteten”, 

eller till internaliserad homofobi: ”i sin egen hjärna”. Sara riskerar däremot att som lesbisk 

(och förälder) bemötas med hat. Denna oro kan belysa hur man som lesbisk kan känna en 

maktlöshet inför homofobi/heterosexism, som någonting man aldrig riktigt kan skydda sig 

mot.  

 
 
4.2.4 Att riskera negativa bemötanden och att behöva förklara  
Antagandet om att alla är heterosexuella, och konstruktionen av lesbiska kvinnor som 

’olämpliga föräldrar’, kan ha som följd att lesbiska föräldrar och deras föräldraskap ifrågasätts 

och osynliggörs. De saknar, som Bielby & Dalton (2000:59) skriver, institutionellt 

erkännande. Att inte vara institutionellt erkända som föräldrar kan, som sagts ovan, leda till 

att man måste förhandla sig till en familjestatus.  

 
När jag frågade Karin om hon tror att det är någonting som skiljer sig från att vara lesbisk och 

förälder, och att vara heterosexuell och förälder, och i så fall vad, svarade hon: 
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Karin: Det förutsätts att jag har en man. Har jag ett litet barn, så har jag också en man. Och 
skulle det vara så att jag inte har en man så är jag ensamstående. Och nu så är jag inte, vare sig 
det ena eller det andra. Så då står jag i en situation där jag måste förklara för folk. Jag tror att 
[det skiljer sig], både i oron för hur jag och [dottern] och vår familj, ska bli bemötta, och i att få 
förklara. Det är ju [någonting] som ingen annan förälder behöver [tänka på] [..] Det är väl 
egentligen rätt mycket som skiljer sig. På det sättet så tror jag det. Men det som skiljer sig har ju 
inte med oss att göra.  
Monica: Nej. 
Karin: För jag tror att vi har väldigt lika upplevelser utifrån hur det är att vara gravid och må illa 
i åtta månader, för mig. Och hur det är för Miriam som står bredvid. Och hur det är på en 
förlossning. Jag tror att Miriam upplevde förlossningen likadant som vilken pappa som helst, 
och att jag upplevde det på vilket sätt som helst, som den som har sin man med sig på 
förlossningen. Så jag tror att det, alla de sakerna som har med oss att göra är samma, men det 
som är olika är ju hur omgivningen ser på oss. Det är ju inte vi som är annorlunda, utan det är 
omgivningen som är annorlunda mot oss.  

 
Erfarenheter som Karin beskriver som specifika för hennes föräldraskap, som lesbisk, är att 

hon å ena sidan måste förklara sin familjesituation för andra, inte minst för att inte bli 

betraktad som heterosexuell. Å andra sidan att hon bär på en oro över hur hon ska bli bemött 

av omgivningen. Hon tydliggör samtidigt var skillnaden ligger, mellan hennes föräldraskap 

och föräldraskapet som heterosexuell, genom att visa på likheterna. ”Det är ju inte vi som är 

annorlunda, utan det är ju omgivningen som är annorlunda mot oss”, visar var denna skillnad 

ligger. Det visar också var ansvaret för negativa bemötanden, liksom förändring, bör ligga. 

Det är inte föräldraskapet i sig som är ”annorlunda”, utan hur hon och hennes familj blir 

behandlade och betraktade av andra.  

 
Denna gränssättning av ansvar är någonting som även Sara pratar om, när hon säger: 
 

Jag tänker inte lägga det på mig att jag är rädd för att barnet kanske ska må dåligt i skolan, eller 
få höra homofobiska grejer, eller att jag får höra någonting hos barnmorskan. Även om det 
kanske är min rädsla, så är det faktiskt inte hos mig det ligger, egentligen. Men sen kan jag 
tycka att det finns saker som kanske ligger hos mig, men då är det samma tveksamheter som 
kanske min syster hade samma. ’Kommer jag bli en bra mamma?’[..]’Vill jag föda ett barn till 
den här världen’. Alltså, alla sådana klyshor. 

 

Sara funderar kring rädslor hon kan känna inför föräldraskapet, och delar upp dessa rädslor, 

och ansvaret för dessa, i två olika. Den ena handlar om att utsättas för homofobi, och detta är 

någonting som hon oroar sig mycket för, samtidigt som hon är noga med att påpeka att 

ansvaret för den oron inte ligger hos henne. Den ligger mer på en strukturell samhällsnivå, på 

samhällets heterosexuella norm, och på de individer som är fördomsfulla. Den andra oron är 

mer ”vardaglig”, och handlar om själva föräldraskapet i sig. Ansvaret för den lägger hon hos 

sig själv, och det är en oro som hon menar inte skiljer sig från heterosexuella föräldrars. De 

handlar om Sara som individ och om hennes individuella känslor inför föräldraskapet.  
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Dessa båda citat belyser hur kvinnorna själva skiljer på de olika nivåerna. De talar om de 

likheter som finns på individnivå, och om att skillnaderna ligger på strukturnivå. Både Karin 

och Sara talar om hur vissa erfarenheter och funderingar är desamma, oavsett om man lever 

heterosexuellt eller lesbiskt. Det som däremot skiljer sig åt, menar de är att man som lesbisk 

måste förhålla sig till en heterosexuell norm, som normativ samhällsstruktur. I denna struktur 

förekommer homofobi/heterosexism, och det är man som lesbisk (förälder) väldigt medveten 

om.  

 
 
4.2.5 Att osynliggöras  

Att vara medmamma är osynligt. I det offentliga samhället har jag inga  
rättigheter och i folks ögon är det inte lika mycket värt (ur Älskade barn,  
1996:69). 

 
Eftersom moderskap tätt sammankopplas med, och konstrueras som, en ”biologisk” hetero-

sexuell moder (Rosenberg, 2001), blir en följd att lesbiska kvinnors föräldraskap osynliggörs. 

Särskilt om man som lesbisk inte är den ”biologiska” föräldern. Om man blir sedd som 

förälder, tas det ofta för givet att man är heterosexuell, eftersom det lesbiska föräldraskapet 

ses som en omöjlighet (Griffin, 1998:25). Osynliggörandet är tvåfaldigt, som lesbisk förälder 

riskerar man att osynliggöras dels som förälder, och dels som lesbisk.  

 
Elisabet Nidsjö på RFSL Rådgivningen ger mig ett exempel på hur homosexualitet ses som en 

motsats till föräldraskap. Hon berättar om en kvinna som efter en föreläsning om 

heterosexuell normativitet sa: ”Men vi vill ju inte heller att alla ska bli homosexuella, för då 

dör vi ju ut!”. Nidsjö fick informera kvinnan om att homosexuella män och kvinnor har barn 

och kan skaffa barn. Att man inte behöver vara heterosexuell för att bli förälder.     

      Konstruktionen av motsättningen mellan föräldraskap och att leva lesbiskt, kan ha som 

följd att lesbiska föräldrar helt osynliggörs, vilket ovan exempel illustrerar. Det är så omöjligt 

att lesbiska kvinnor har barn, att de inte ens finns. Att ha detta synsätt är att ha ett 

essentialistiskt synsätt, där det enda sättet att skaffa barn på är genom heterosexualitet.   

 
Att vara lesbisk och mamma kan alltså med detta essentialistiska synsätt ses som en 

”omöjlighet”, och en följd av detta är att lesbiska föräldrar riskerar att betraktas som 

heterosexuella. Om båda föräldrarna är närvarande, finns det därför risk för att kvinnan som  
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inte är den ”biologiska” föräldern osynliggörs. Miriam och Karin berättar om en erfarenhet 

som belyser detta:  
 
Miriam: Jag trodde att jag skulle bli bemött som väninnan, under hela graviditeten trodde jag 
faktiskt det, mer eller mindre. Men det hände bara en gång. Och då var det en lite äldre 
barnmorska [på BB efter förlossningen] som talade om vad hon hette och så där, och [sa] ’Jaha, 
och det här är väninnan?’ eller något sådant, eller ’systern?’[..]. Då sa jag: ’Nej, det är jag som 
är pappan’[..]. 
Karin: Och sen gick hon.  
Monica: Så skulle hon hem och tänka. 
Karin: Ja.  
Miriam: Och det är lite grann också det här hetero. Samma tänk. Att där står Karin med ett 
nyfött barn, och kvinnan bredvid henne måste ju då vara systern möjligtvis, eller väninnan. 

 

Här blir det tydligt att eftersom Miriam inte är den ”biologiska” mamman kan hon inte vara 

förälder till barnet, även när hon är på BB efter förlossningen. Hon osynliggörs och blir 

bemött på ett heteronormativt sätt. Att inte bli bekräftad som förälder i denna stund är 

troligtvis en specifikt lesbisk erfarenhet. Om hon hade varit en man, vilken man som helst, 

hade hon troligtvis i denna situation antagits vara fadern till barnet.  

 
Elisabet Nidsjö talar också om hur man som förälder ständigt måste förklara sin familje-

situation för andra, eftersom man alltid antas vara heterosexuell:  
 

Så fort man märker att ’där gjorde du ett litet antagande om att vi två är ihop’, ska man säga 
det? Att ’Nu gjorde du ett litet antagande om att vi två är ihop. Det är vi inte. Nej, alltså, jag är 
mamma och Pelle är pappa, men vi bor inte tillsammans’. ’Nähä, ni har separerat’, säger de ju 
då. ’Nej, vi har inseminerat. Jag är ihop med Maja och Pelle är ihop med Stefan, och vi är 
föräldrar tillsammans. Det är vi två som är biologiska föräldrar, men vi fyra har ett delat, 
gemensamt föräldraskap’. Det är en [lång] diskussion på lekplatsen! Varenda lördag efter-
middag när man är där så för man ta den med någon ny människa. Det är jättetufft!  

 
Vad som beskrivs här är hur det omöjliga föräldraskapet kräver sin förklaring för att inte 

osynliggöras. Men detta exempel visar också på hur krävande det kan vara, och det blir tydligt 

hur orealistiskt det är att tro att man hela tiden orkar med denna typ av diskussion. Det borde 

som följd innebära att många familjer, där föräldrarna är homo- och bisexuella, förblir 

osynliga eftersom föräldrarna inte alltid kan bevisa motsatsen. Man passerar, frivilligt eller 

ofrivilligt, som heterosexuell. Den heterosexuella normen upprätthålls.  
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4.3 Motståndsstrategier 
Att vara lesbisk och förälder kan innebära att man automatiskt betraktas som heterosexuell, 

eftersom att vara lesbisk och att vara mamma är konstruerade som varandras motsatser 

(Griffin, 1998:25). Detta har ovan diskussion och exempel visat på. I ett samhälle där lesbisk 

och förälder betraktas som en omöjlig kombination, blir själva föräldraskapet för lesbiska 

kvinnor ett motstånd mot den heterosexuella normen. Men detta motstånd förblir osynligt så 

länge lesbiska kvinnors föräldraskap osynliggörs, eller marginaliseras. Den heterosexuella 

normen förblir också osynlig så länge motstånd mot normen osynliggörs (se Rosenberg, 

2001). För att möjliggöra förändring krävs därför, först och främst, att lesbiska föräldrar och 

deras familjer synliggörs (på samma sätt som heterosexuellas föräldraskap och familjer), 

tillsammans med att den heterosexuella normen synliggörs.   
       
Att osynliggöras upplevs som ett problem för de lesbiska föräldrarna jag samtalade med, och 

de gav olika exempel på strategier de har för att synliggöra sitt föräldraskap, och samtidigt sin 

lesbiska relation. Att riskera att bemötas negativt framgick också i samtalen, och även här 

användes strategier för att undvika detta. Vilka strategier man som lesbisk förälder inom den 

heterosexuella normen väljer, är säkert väldigt individuellt. Och man har troligtvis olika sätt 

att hantera situationer på, inte minst beroende på vem man riktar sig till och vad man riskerar 

att utsättas för.  
 
Nedan framgår att man, som strategi för att undvika negativa bemötanden, kan ha ett 

medvetet öppet, ärligt och vänligt förhållningssätt i möten med människor där man riskerar ett 

negativt bemötande. För att undvika att osynliggöras kan man aktivt agera mot den hetero-

sexuella normativitet man möter, för att försöka genomföra förändring. Ett sätt att göra 

motstånd mot den heterosexuella normen mer generellt, kan vara att försöka förändra 

innebörden av etablerade, heteronormativa och därmed könsbundna kategorier.  
 
 
4.3.1 Att vara öppen, ärlig och vänlig   
Genom att vara öppna, ärliga och vänliga, menar Karin och Miriam att de också öppnar upp 

för ett positivt bemötande. De ”tillåter” på det sättet inte att människor reagerar negativt. 

Miriam talar här om första mötet med personalen på dagiset där dottern ska börja:  
 

Man kan använda humorn lite också. Det gör man ju oftast när någonting är lite jobbigt. Sen vi 
sa någonting som: ’Ja, vi är ju en lite annorlunda familj’. För jag ville veta också hur [..] 
traditionsbundna de är [..] Men då sa hon det här som vi tyckte lät bra: ’Ja, ni får lära oss, för det 
här är nytt för oss också’. 
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Här talar Miriam om två olika strategier, dels att använda humorn och dels att själva säga att 

de är ”annorlunda”, båda kanske som ett sätt att underlätta samtalet. Om hon tänker sig att 

andra ser på dem som annorlunda, underlättar hon samtalet och tar bort allvaret i det, genom 

att själv säga det. Hon försöker på det viset undvika ett negativt bemötande. Hon ”hinner 

före”.  

 
Karin menar att de delar ansvaret för hur bemötandet blir. Här exemplifierar hon med hur de 

blev bemötta av personalen vid adoptionsprövningen: 
       

Jag tror också att det handlar om hur vi...vilken attityd vi har. Jag tror att det är lite så att man får 
gå halva vägen var. [..] Vi berättar..., alltså, vi har ju inget problem med hur vi har gjort. Jag 
menar, att vi berättar för dem att vi har planerat [dottern] ihop, och att vi har skaffat henne. Att 
vi ser det som att vi har skaffat barn precis på samma sätt som andra par skaffar barn, förutom 
att vi inte har några frön i familjen själva. Så vi har fått köpa våra någon annanstans. Och då tror 
jag, jag menar, vi vågar berätta för dem exakt hur vi har tänkt, och vi har inte några stora 
pretantioner att ’Men du borde fatta det här ändå’ [..] För då kan man inte förvänta sig att de blir 
så positivt inställda till oss heller. Men om vi berättar för dem och tycker att det inte gör så 
mycket att vi får öppna oss lite mer än andra människor får göra, att det är okej [..] Man vinner 
väldigt mycket på att ha den inställningen.  
 

Att vara öppna och ärliga med hur de har skaffat barn, och att ha en vänlig framtoning, menar 

alltså Karin leder till att de också blir mer positivt bemötta. Hon menar också att det är viktigt 

inte förvänta sig att människor automatiskt ska förstå, att det är viktigt att vara realistisk. 

Dessa strategier, som bland annat innebär att man måste vara väldigt öppen om sin familj och 

sin kärleksrelation, handlar mycket om att undvika negativa bemötanden. Och denna 

öppenhet12 kan vara ett relativt lågt pris att betala för att bemötas positivt, och slippa bära med 

sig negativa erfarenheter.  

      Att Karin och Miriam är öppna, vänliga och ärliga i bemötanden med människor i sin 

omgivning och inom olika myndigheter, kan ur ett vidare perspektiv också ses som ett sätt att 

förändra människors negativa attityder mot homo- och bisexuella föräldrar.  

 
 
4.3.2 Att reagera och agera  
Susanna belyser i citaten nedan både hur arg och kanske maktlös man kan känna sig, när man 

möter heterosexuell normativitet i vardagen, och hur man kan försöka genomföra förändring 

genom att aktivt ifrågasätta detta osynliggörande. 
 

                                                 
12 Deras förhållningssätt kan kanske tyckas krävande och kränkande för föräldrar som inte behöver använda sig av några   
   strategier för att bemötas respektfullt inom myndigheter, men detta är troligtvis en strategi som kan kännas igen av många  
   (föräldrar) som riskerar att bemötas negativt. 
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Susanna: Jag fick en blankett från Debiteringsenheten, det är de som skickar ut räkningar till 
hyresavgiften, och då var mitt och Hannes namn förtryckta, eftersom vi bor här. Så att alla som 
bor i samma bostad ska ju betala. Och så ska man kryssa i vilken ruta, sitt civilstånd. Gift eller 
sambo. Och registrerat partnerskap fanns inte. Och jag är ju inte gift.  
Monica: Nej, just det. 
Susanna: Faktiskt. Vilket gjorde mig upprörd. Jag menar, inte nog med att jag inte får gifta 
mig, jag får inte ens en ruta att kryssa i! Då ringde jag upp kontoret och frågade ’Hur kommer 
det sig?’. ’Det har inte vi tänkt på’, säger de. Inte nog med att man är dubbelt diskriminerad, 
man är fullständigt osynliggjord! 

 
Att ta kontakt med myndigheter innebär att vägra låta sig osynliggöras. Man synliggör både 

problemet och sig själv, och man visar tydligt att man kräver förändring. Hanne talar här om 

varför det är viktigt att inte anpassa sig till denna heterosexuella normativitet: 
 

Kryssar vi i rutan, då blir det vi kämpar för, att få gifta oss... Jag menar, kryssar vi i ”ruta gift”, 
då blir det ju enkelt för dem. Då kanske det blir mer platt i debatten, också: ’Ja, men ni 
jämställer ju er ändå med gifta’, liksom. Nej, som sagt, så lätt ska det inte vara.  

 
Susanna och Hannes poäng är att om de inte får gifta sig, om de inte har samma rätt att ingå 

äktenskap som heterosexuella, då ska de inte heller tvingas fylla i detta i papper från 

myndigheter. Det är myndigheternas skyldighet att synliggöra denna juridiska skillnad, 

eftersom denna skillnad finns. Om de fyller i ”ruta gift” synliggörs som sagt inte heller 

problemet att lesbiska relationer aktivt osynliggörs, och då synliggörs inte heller den 

heterosexuella normen.  

 
 
4.3.3 Att rekonstruera kategorier  
Att försöka rekonstruera de kategorier som är grundläggande inom den heterosexuella normen 

kan ses som ett försök att göra motstånd mot den. Det kan också ses som ett sätt att synliggöra 

lesbiska föräldrar. Miriam är mamma, men hon är inte den ”biologiska mamman”, vilket gör 

att hon i olika sammanhang riskerar att osynliggöras som förälder. Hon och Karin talar här 

om vad de gör för att undvika detta.  
 

Miriam: Jag har inga problem med att säga ”pappa” [om mig själv]. Även om jag borde vara lite 
mer radikal och säga ’Bort med det ordet’. Men, jag delar ju det på något sätt.  

        Karin: Det får duga. Det är liksom bara könet som skiljer åt.  
          Miriam: [..] Man går ju igenom samma sak [..] Och den processen är ju väldigt könslös, så att    
          säga [..] Det handlar om situationen, och om rollen som jag har för [dottern].  
          [..] 

Karin: På mitt jobb så var det folk som reagerade när jag råkade säga ”pappadagar”, eller något 
med ”pappa”: ’Men hon kan väl aldrig bli en pappa, hon är ju kvinna’. Alltså, nej,  visst, det kan 
hon ju naturligtvis inte bli, eftersom hon inte är en pappa. Hon är en ”mappa” eller en mamma, 
eller så. Men så känns det som att det kanske inte är så himla viktigt. Vad man kallar det. Hon är 
den hon är i alla fall. Hon kommer att vara en kvinna som inte har fött sitt barn, och inte 
adopterat det från Korea, heller. Utan en annan sorts mamma. Och det finns inte riktigt ord som 
räcker till i alla situationer, så att alla förstår precis exakt vad det är.   
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Att Miriam identifierar sig med begreppet ”pappa” kan dels ses som ett sätt att tvingas 

förhålla sig till de begränsade kategorier som finns för att förklara hennes position. Dels kan 

det ses som ett försök att rekonstruera kategorin ”pappa”. Det handlar om att göra begreppet 

till en kön/genusobunden position och erfarenhet, inte till en kön/genusbunden kategori.    

      Karin uttrycker samtidigt önskan att inte alltid behöva jämföra, hon påpekar att de är ”en 

annan sorts familj” och att Miriam är ”en annan sorts mamma”. Men de är en familj, och 

Miriam är mamma. Här finns förändringspotential. Genom att förändra och utvidga 

betydelsen av de begrepp som redan finns, istället för att försöka hitta nya begrepp och 

kategorier, visar man på svagheten i dessa begrepp. Man kan på det viset öppna upp för en 

vidgad betydelse av dem. På det sättet skapas förutsättningar för att avheterosexualisera 

familjebegreppet.  
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5 Sammanfattande slutdiskussion    

Inom sociologiska analyser av och teoretiska perspektiv på familjen, marginaliseras eller 

osynliggörs betydelsen av heterosexuell normativitet för homosexuella föräldrar. Därför valde 

jag att, genom djupintervjuer, lyfta fram beskrivningar av den kunskap och de erfarenheter 

som lesbiska kvinnor kan ha av föräldraskapet i ett samhälle med en dominerande 

heterosexuell norm. Med dessa beskrivningar som bakgrund gjordes en vidare analys, med de 

teoretiska utgångspunkterna och den inledande diskussionen som underlag.  

 
Då uppsatsen har varit explorativ har den genererat nya frågeställningar om vad det kan 

innebära att vara lesbisk och förälder inom den heterosexuella normen. I intervjusamtalen 

urskiljde sig olika erfarenheter av att man som lesbisk, och som lesbisk förälder, står utanför 

den heterosexuella normen:  

 
- Å ena sidan kan föräldraskapet ’normalisera’ lesbiska kvinnor och den lesbiska relationen då 

det gör henne mer begriplig för sin (heterosexuella) omgivning. Detta tyder på att acceptansen 

blir större. Å andra sidan kan man som lesbisk uppleva att ”där går gränsen” för tolerans. Man 

är inte längre tillräckligt annorlunda, och man hotar därmed den heterosexuella normen. Flera 

av kvinnorna i denna studie menade att denna gräns för tolerans går vid föräldraskapet. Inom 

den heterosexuella normen finns konstruktionen av lesbiska kvinnor (och homosexuella män) 

som ’olämpliga föräldrar’. Här finns också konstruktionen av lesbiskt föräldraskap som ett 

omöjligt föräldraskap, eftersom lesbiska kvinnor och moderskap historiskt har konstruerats 

som varandras motsatser. Vilken roll spelar dessa föreställningar i denna gräns för tolerans? 

 
- Att vara lesbisk och förälder inom den heterosexuella normen betyder dels att man antas 

vara heterosexuell tills motsatsen bevisats, och dels att man som förälder och familj inte är 

institutionellt erkänd. Detta kan bland annat leda till att man riskerar att tvåfaldigt osynlig-

göras, man kan osynliggöras som lesbisk och som förälder. Det kan också leda till att man 

riskerar att bemötas negativt, att man är orolig för att möta homofobi/heterosexism och till att 

man ständigt måste förklara sin familjesituation och sin kärleksrelation. Eftersom detta är 

både kränkande och faktiskt omöjligt att göra i alla situationer, kan man ofrivilligt eller 

frivilligt ”passera” som heterosexuell. Detta osynliggör homo- och bisexuella föräldrar och 

fungerar upprätthållande av den heterosexuella normen. 
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- Lesbiska kvinnor kan alltså känna oro för, och ha erfarenheter av, att bemötas negativt som 

föräldrar. Två av kvinnorna talade om de likheter och de skillnader som de menar kan finnas 

mellan att vara heterosexuell och förälder, och lesbisk och förälder. Likheterna menar 

kvinnorna har med det individuella föräldraskapet att göra, vilket hamnar utanför den hetero-

sexuella normen. Skillnaderna däremot lokaliseras till inom den heterosexuella normen, och 

handlar om hur man bemöts och hur man riskerar att bemötas. Den ena kvinnan talar om att 

det specifika för lesbiska handlar om att man som lesbisk förälder riskerar att bemötas med 

hat. Den andra kvinnan säger: ”Det är ju inte vi som är annorlunda, utan det är omgivningen 

som är annorlunda mot oss”.  

 
- För att undvika att bemötas negativt eller att osynliggöras, och för att försöka genomföra 

förändring, använder kvinnorna i studien olika motståndsstrategier. Det kan dels handla om 

att på olika sätt förhandla med den heterosexuella normen, och dels om att aktivt göra 

motstånd mot denna norm. Det aktiva motståndet kan handla om att reagera mot hetero-

normativitet inom myndigheter, eller om att försöka rekonstruera de kategorier som är 

grundläggande inom den heterosexuella normen. 

 
Kritiken av familjen som institution kanske inte är lika relevant för lesbiska kvinnor som för 

heterosexuella kvinnor, eftersom lesbiska kvinnor istället för att påtvingats moderskapet och 

familjelivet, istället har den historiska erfarenheten av att uteslutas från det. Konstruktionen 

av lesbiska kvinnor som ’olämpliga föräldrar’, kan bland annat innebära att gränsen för vad 

som kan tolereras för en lesbisk relation går vid familjebildning. Detta står i kontrast till ’det 

obligatoriska (heterosexuella) moderskapet’.  Har denna konstruktion av lesbiska kvinnor som 

’olämpliga föräldrar’ funktionen att omöjliggöra och osynliggöra lesbiskt föräldraskap? 

 
Att i forskning betrakta familjer där föräldrarna är homo- eller bisexuella som en separat och 

homogen variation av diverse ’(post)moderna familjeformer’, är ett problematiskt sätt att 

teoretisera. Det baseras på ett skapande och förstärkande av gränsen mellan normalitet och 

avvikelse. Att enbart påvisa likheterna mellan dessa olika familjeformer, genom termer som 

”val” och ”mångfald”, döljs också att inte alla har samma möjligheter att välja. Att forska om 

homosexuella kvinnors och mäns föräldraskap utan att samtidigt diskutera heterosexuell 

normativitet och homofobi/heterosexism, kan betyda att delar av många homo- och bisexuella 

kvinnors och mäns erfarenheter osynliggörs. Det osynliggör samtidigt den heterosexuella 

normen, vilket i sin tur riskerar att osynliggöra behovet av förändring.        
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