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Abstrakt 

Författare: Shadé Jalali 

Titel: Du skulle inte finnas om inte jag fanns, om lesbiska mammors identitetsskapande 

Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp 

Handledare: Birgitta Ericsson 

Sociologiska institutionen, Vårterminen 2015 

Problem/Bakgrund: Det råder babyboom bland lesbiska par i Sverige men det finns ytterst lite 

informationsmaterial som vänder sig till den mamma som inte bär och föder barnet. Det är 

också relativt tunt med forskning vad det gäller den här gruppens identitetsskapande inom den 

sociologiska disciplinen.  

Syfte: Jag vill ta reda på hur den mamma som inte bär barnet eller är gravid, och som 

identifierar sig som lesbisk och lever i en tvåsam relation skapar sig en egen identitet som 

mamma/förälder och vad som behövs för att hon ska känna sig trygg i sin roll. 

Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag har intervjuat nio 

lesbiska mammor som inte har fött sina barn. För att ta reda på hur en identitet skapas har jag 

utgått från socialkonstruktivistisk identitetsteori samt queerteori. De forskare som jag främst 

använt mig av är Ervin Goffman, Tiina Rosenberg samt Emma Engdahl.  

Resultat: Det framgår tydligt av intervjupersonerna att heteronormen är ett tydligt hinder i 

lesbiska mammors identitetsskapande. Några exempel är att omgivningen ifrågasätter de 

biologiska banden eller att hon måste adoptera det egna barnet. Intervjupersonerna berättar att 

det som får dem att känna sig bekräftade i sin roll som mammor är att bli sedda och lyssnade 

på av sina närmaste vänner och anhöriga samt personal på de vårdinstanser de besöker, såsom 

mödravårdscentral, barnavårdscentral och BB. För att få ett önskat bemötande gör 

intervjupersonerna olika avväganden om när de ska berätta för sin omgivning om att de väntar 

barn och de väljer också ut vårdinrättningar som har särskild hbt-kompetens.  

Nyckelord: identitet, lesbiska mammor, föräldraskap, heteronormativitet 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla intervjuade mammor för öppenhjärtligt deltagande. Tack 

också för den entusiasm som ni har visat för forskningsområdet.  

Tack Veronica Berg Hultén på RFSL som frikostligt delat med dig av din expertis på 

området.  

Tack till mina handledare; Birgitta Ericsson och Katarina Sjöberg för värdefull vägledning 

och stöd. 

Tack också till min vän, Hanna Finmo, som har tagit av sin dyrbara tid och korrekturläst 

texten. 

Tillslut vill jag tacka min fru Moa Svan för kärlek, inspiration och stöd.   
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Inledning 

Andra halvan av nittonhundratalet innehåller flera milstolpar på väg mot lika rättigheter för 

homo- och bisexuella i Sverige.  Socialstyrelsens avskrivning av homosexualitet som sjukdom 

1979, förbud mot diskriminering av homosexuella 1987, partnerskapslagen 1995, förbud mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet 1999, införande av förbud mot 

diskriminering som har samband med sexuell läggning inom det sociala området 

(socialtjänsten, socialförsäkrings-systemet, A-kassan och hälso- och sjukvården) 2005, 

möjlighet att få hjälp med assisterad befruktning för kvinnor som är sambo eller gifta med en 

annan kvinna 2005 och könsneutralt äktenskap 2009 är alla exempel på dessa.  

Med en alltmer inkluderande lagstiftning har också acceptansen i samhället ökat vilket har lett 

till att fler lesbiska par överväger och tar steget mot att bli föräldrar. Den rättsliga 

utvecklingen mot lika rättigheter och möjligheter har gått relativt snabbt men utvecklingen har 

också bidragit till att det uppstår situationer som inte omfattas av lagen och som individen får 

hantera på egen hand utan någon ”kompass”. Flera av dessa situationer kan uppstå när 

lesbiska par blir med barn. 

Sedan homosexuella slutade särbehandlas och fick lika rätt till hjälp med assisterad 

befruktning och att adoptera barn har andelen lesbiska föräldrar ökat. Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, pratar om 

babyboom (SvD 2009) och statistiska centralbyrån bekräftar den kraftiga ökningen av andelen 

barn födda i samkönade relationer (SCB 2012). Men att alltfler lesbiska bildar familj är inget 

svenskt fenomen vilket Catrine Borneskog skriver om I sin avhandling Same same but 

different, Lesbian couples undergoing sperm donation: 

”As a result of the increasing tolerance of homosexuality, today we see an increasing 

number of lesbian women becoming parents and forming families with children, and 

planned lesbian families are now a new and growing group of patients in obstetric 

and neonatal/pediatric care. From America and the UK a lesbian baby boom has been 

reported, stating that this is an increasing phenomenon. “(2013:43) 

Trots den här utvecklingen styrs sjukvården fortfarande av heterosexuella föräldrar som norm 

och det finns ytterst lite information för den lesbiska förälder som inte bär barnet i sin kropp. 



6 

 

Den litteratur och information som finns idag är baserad på pappor och mammor med 

biologiska band i centrum.  

Det här arbetet behandlar hur den lesbiska mamma som inte bär barnet skapar sig en identitet 

som förälder och mamma. Min hypotes är att resan till en föräldraidentitet kan både försvåras 

men också upplevas som enklare när det inte finns så lite information.  

Fokus ligger på den sociala identiteten som konstrueras med hjälp av de aktörer som finns 

runt omkring. Jag vill veta hur hon resonerar under de olika faser som ett föräldraskap kan 

innebära och hur heteronormativiteten påverkar föräldraskapet.  

För att fånga en icke-normativ grupps identitetsskapande använder jag mig främst Sociologen 

Erving Goffman, Teater- och genusforskaren Tiina Rosenberg samt sociologen Emma 

Engdahls teorier kring identitetsskapande. Alla dessa tre har gemensamt att de ser identitet 

som något rörligt och föränderligt. Tiina Rosenbergs queerfeministiska syn på identitet tar 

även in heteronormens konsekvenser vilket är av vikt då arbetet behandlar en icke-normativ 

grupps föräldraroll.  

Syfte och frågeställning  

Syftet är att ta reda på hur en mamma som inte har fött det egna barnet men som likväl är 

förälder och mamma skapar sig en identitet som förälder. Jag vill veta var dessa mammor 

hämtar eller hämtat inspiration i sina roller som föräldrar och vad som gör att de kan känna 

sig trygga eller otrygga i sin identitetsgestaltning. Jag vill veta vilka reaktioner hon möter från 

sin omgivning och hur hon resonerar kring dem. Med omgivning menar jag här både den 

närmaste, det vill säga partner, familj och nära vänner, men också kompisar och anhöriga på 

långt håll. Omgivningen består också av personal på olika vårdinrättningar såsom 

fertilitetsklinik, mödravårdscentral, bb, barnavårdscentral, familjerätten och 

Försäkringskassan.   

Genom att koppla de olika teorierna till intervjupersonernas berättelser vill jag skapa en 

kontextuell förståelse för den förälder som blir mamma inom ett lesbiskt förhållande men som 

inte bär barnet i sin kropp.  

Den konkreta frågan lyder: Hur skapar den som inte bär barnet eller är gravid, och som 

identifierar sig som lesbisk och lever i en tvåsam relation, en egen identitet som mamma och 

vad behövs för att hon ska känna sig trygg i sin roll? 
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Bakgrund 

Förförståelse 

Bakgrunden till varför jag valde att skriva om lesbiska mammors identitetsskapande är 

personliga. När jag själv blev förälder märkte jag att all information om föräldraskap antingen 

vände sig till heterosexuella par eller till mig som skulle föda barnet. Till och med på det hbt-

certifierade mödravårdscentralen fick vi en bok om föräldraskap som föreställde ett 

heterosexuellt par på framsidan och vi uppmanades att bortse från det heteronormativa på 

grund av att innehållet skulle gå att relatera ändå.  

Som icke-normativa föräldrar har vi stundtals känt oss fria att kalla oss för vad vi vill. 

Mamma, pappa, Mappa, Pamma och stundtals känt oss nedslagna på grund av att vi måste 

ständigt påtala att vi är två kvinnor som har barn och att det inte finns någon pappa. Det finns 

dessutom ingen bra kunskapsskälla som utgår från två kvinnor som föräldrar. All den 

information vi fick hämta under vår resa kom från vänner och bekanta som själva hade blivit 

med barn och även där var nästan all fokus på den gravida mamman.  

Genom att lyfta lesbiska mammors identitetsskapande hippas jag skapa en förståelse för vad 

som behövs för att hon ska bli stärkt i sin roll. Jag vill inspirera familj, vänner, kollegor, 

vårdpersonal och tjänstemän inom offentlig verksamhet att inse vad deras bemötande har för 

betydelse. 

 

Metod och urval  

För att få reda på hur identiteter skapas har jag valt att studera forskning som handlar om 

identiteter samt forskning med inriktning på genus- och queerteori.  

Att skapa en förståelse för en grupps identitetsskapande handlar för mig om att visa hur en 

identitet konstrueras och rekonstrueras för att passa in i olika sammanhang. Därför passar den 

socialkonstruktivistiska synen på identitet väl ihop med min frågeställning.  

Jag har intervjuat nio personer som identifierar sig som kvinnor och lesbiska och som väntar 

barn eller som barn inom tvåsamma parrelationer. Jag har valt att inte göra någon skillnad på 

de som precis påbörjat sin process att bli med barn, de som är gravida, har nyligen fått barn 
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eller som har haft barn länge. Anledningen är att jag är främst intresserad av deras tankar 

kring föräldraskap.   

Vägen till intervjupersoner och intervjun 

Intervjupersonerna fick information om uppsatsens frågeställning samt ämnesområdet redan i 

en förfrågan som gick ut på sociala medier. Jag hade bett vänner och bekanta att dela min 

förfrågan så att den skulle kunna nå så stor grupp av människor som möjligt. 

 I förfrågan skrev jag att den som vill ställa upp i intervjun får kontakta mig via mina olika e-

postadresser. Genom att kontakta mig på e-postadress och inte via sociala medier som alla 

andra har tillgång till, har intervjupersonen kunnat vara anonym, vilket är något som jag har 

försäkrat. För att avidentifiera intervjupersonerna har jag ändrat viss information, exempelvis 

intervjupersonernas namn och några andra detaljer som inte påverkar deras berättelser. 

När intervjupersoner har kontaktat mig för att vara med i uppsatsen har jag kontrollerat om de 

tillhör målgruppen.  

Efter att detta har bekräftats har vi bestämt plats som de flesta gånger var på ett café, en gång 

hemma hos mig och en gång fördes samtalet via nätverkstelefoni med bild. Intervjupersonerna 

har blivit garanterade avidentifiering och anonymitet för att de på detta sätt ska känna en 

större frihet att prata om det som kan kännas privat. 

För att alla intervjupersoner ska få samma bakgrundsinformation samt få tillfälle att svara på 

samma frågor har jag utgått från en informationsguide och intervjuformulär. Jag har också 

berättat att jag själv har fött och fått barn med min fru.  

För att få reda på så mycket så möjligt om personernas identitetsskapande har jag valt att 

använda mig semi-strukturerad intervjuform. Med detta menas att jag har haft ett 

frågeformulär som jag har utgått ifrån men jag har också ställt olika följdfrågor till varje 

intervjuperson baserad på deras specifika berättelser.  

Diskussion om tillvägagångssätt  

Intervjupersonerna har fått anmäla sitt deltagande till denna studie vilket kan medföra 

konsekvenser för resultatet av den här studien. Frivilligheten innebära att endast de som är 

öppna med sin sexuella läggning ställer upp och på det här sättet missar jag att fånga upp 

huruvida det finns lesbiska mammor som inte är öppna.  
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Det är möjligt att jag hade kunnat dra andra slutsatser om intervjupersonerna hade medvetet 

handplockats och därmed bestått av en mer representativ sammansättning baserad på etnicitet, 

könsidentitet, geografi och socioekonomisk bakgrund. Jag har dock satt intervjupersonernas 

frivilliga anmälan till deltagande före representation. Genom att låta intervjupersoner att 

själva visa intresse för deltagande har de haft möjlighet att själva definiera sig som lesbisk 

mamma. På det här sättet behöver de inte heller bli utpekade som en individ som förväntas ha 

en särskild berättelse på grund av att hon är en icke-normativ mamma. Dessutom hade jag 

behövt tillgå fler intervjupersoner för att kunna dra några generella slutsatser för specifika grupper.  

Definitioner 

Första gången som jag gjorde en allmän sökning via sociala medier efter intervjupersoner 

valde jag att kalla dem för medmammor. Jag var då inspirerad av den engelska termen co-

mother. Dessvärre har inte medmamma samma neutrala betydelse som co-mother eller co-

parent utan kan uppfattas som att det finns en mamma och en medmamma med en inbördes 

hierarki. Under uppsatsens gång har jag därför alltmer frångått termen medmamma.  

Av praktiska skäl ville jag använda mig av en kortare benämning istället för att behöva skriva 

ut den exakta beskrivningen av målgruppen, det vill säga; lesbiska mammor som inte har fött 

eller burit det egna barnet. Därför har jag använt mig av termen Lesbiska mammor när jag 

skriver om eller beskriver målgruppen. Att vara en mamma trots att man inte har burit det 

egna barnet är något som är vanligast bland föräldrar som adopterar sina barn och lesbiska 

par. Därför blir det mer specifikt och enklast att benämna gruppen som lesbiska mammor 

vilket är hur jag kommer att benämna min målgrupp i den här uppsatsen.  

Fruar och flickvänner till min målgrupp väljer jag att benämna som partner eller den lesbiska 

mammans partner då alla har olika civilstånd.  

Tidigare forskning 

För att få tag på tidigare forskning som är relevant för mitt syfte har jag sökt efter böcker, 

avhandlingar, uppsatser och vetenskapliga artiklar på svenska databaser så som Libris, Lovisa 

och Google. Jag har använt mig av olika sökord för att fånga in så mycket som möjligt. 

sökorden består av lesbiskt föräldraskap, lesbisk identitet, lesbiska föräldrar, homosexuella 

föräldrar och icke-normativa mammor och icke-biologiska mammor.  
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Det visade sig ganska snabbt att lesbiska mammors identitetsskapande är ett relativt tunt 

forskningsområde särskilt inom den sociologiska disciplinen. Det finns dock en hel del 

forskning om homosexuella familjer och även lesbiska familjer där fokus ligger på barnet 

eller hela familjen.  

Ett större forskningsprojekt pågick mellan 2009-2012 vid Linköpings universitet under 

namnet En ny generation regnbågsfamiljer. Här har doktoranden Anna Malmquist studerat 

livsvillkor, möjligheter och utmaningar för samkönade föräldrapar. Närmare nittio 

regnbågsföräldrar har intervjuats om deras erfarenheter av familjebildning och livet som 

regnbågsfamilj, enskilt eller i par. Resultatet visar att de stöter på problem i mötet med 

vårdinrättningar såsom mödravård, barnvård och sjukvård. Det framgår också att icke-

biologiska mammor är särskilt utsatta och de uppfattar att personalen ofta saknar ett 

professionellt förhållningssätt.  

Det finns viss forskning på kandidatnivå inom andra discipliner såsom socialt arbete. En av 

dessa är Ann-Charie Halldins Ifrågasatta mammor, att vara mamma och lesbisk (2009). Här 

redovisar Halldin för hur lesbiska mödrar konstruerar sina familjer och huruvida samhället 

stödjer eller hindrar deras ansträngningar. Uppsatsen är en kvalitativ studie där hon har 

intervjuat sju lesbiska mödrar. I uppsatsen finns ett avsnitt om ”medmammors” upplevelser av 

att bli exkluderade som föräldrar av omgivningen: Hon skriver: ”Jag ser att medmammornas 

avsaknad av en möjlig föräldraroll att kunna identifiera sig med är ett resultat av 

osynliggörandet och omöjliggörandet av medmammans föräldraposition, vilket är ett resultat 

av att omgivningen försöker pressa in lesbiska i det heterosexuella ramverket. Medmammans 

roll som förälder elimineras till exempel till förmån för donatorn som tar plats i människors 

medvetande som en potentiell pappa.” (2009, 35) 

Catrin Borneskog, barnmorska och doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

vid Uppsala Universitet lyfter och synliggör gruppen ”co-mothers” i avhandlingen same same 

but different, Lesbian couples undergoing spermdonation och menar att det är viktigt att co-

mothers känner sig och blir inkluderade som bilvande föräldrar av vårdinrättningars personal. 

Hennes avhandling är dock främst en jämförelse mellan hetero- och homosexuella som har 

genomgått spermiedonation. Trots att hon benämner ”co-mothers” så är inte de som grupp i 

fokus för studien. 
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Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem delar. Första delen består av inledning, syfte samt frågeställning. 

Andra delen består av bakgrunden till hur uppsatsen har blivit till. Här finns förförståelse, 

metod och urval, hur jag har fått tag på intervjupersoner, definitioner, motivering till 

uppsatsens längd samt tidigare forskning. I tredje delen finns den teoretiska ramverk som 

uppsatsen bygger på. I fjärde delen finns analysen av intervjuerna kopplad till den 

vetenskapliga teorin samt uppsatsens viktigaste slutsatser. I femte delen finns referenser samt 

bilagor.  

Teori 

I den här uppsatsen vill jag ta reda på hur en identitet skapas och inte vad en identitet är. Detta 

innebär att jag redan vid frågeställningen riktar in mig på den socialt konstruerade identiteten 

som är en del av den socialkonstruktivistiska identitetsforskningen. Jag vill veta hur de 

lesbiska mammorna skapar sig en mammaidentitet under de heteronormativa förhållanden 

som råder i samhället.  

Identitetens dramaturgi 

Tiina Rosenberg, professor i teater- och genusvetenskap skriver i boken Queerfeministiskt 

agenda att konstruktivister anser att sociala processer och relationer är det centrala i 

identitetsskapande. Identitetsforskare som riktar in sig på konstruktivistiskt identitetsskapande 

ifrågasätter de kategorier som har tidigare betraktats som självklara såsom kvinna, man, 

homosexuell och menar att dessa egentligen resultat och effekter av komplexa historiska 

processer. (2002, 24) 

Sociologen Erving Goffmans dramaturgiska teori om social identitet handlar om att han liknar 

samhället vid en teater där roller och ”framträdanden” är en viktig del av en persons 

identitetsskapande. Goffman menar att samhället är som en ”scen” där människor spelar olika 

roller anpassad efter den scen de befinner sig på.  På de här scenerna går det att inneha 

varierande roller med möjlighet att byta roll. Han skriver att människor lär sig spela roller på 

samma sätt som professionella skådespelare gör. 

Goffmans menar att när en person går in i en roll identifieras alla de möjligheter och 

svårigheter som följer med rollen vilket bidrar till att identiteten kommer i uttryck. Förälder, 
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mamma eller barn är alla olika roller som kan innehas av en och samma person. De olika 

rollerna innebär olika typer av manus vilket kan innebära begränsade handlingsmöjligheter 

och att individen känner ett socialt tvång att sträva efter att uppfylla rollens krav. 

Sociologen Emma Engdahl reflekterar och vidareutvecklar Goffmans dramaturgiska teori och 

skriver att alla de roller som vi spelar för att vårt samliv med andra ska fungera måste ständigt 

övas in. Hon skriver att vår bild av oss själva kan vara svår att leva upp till och att övning är 

nödvändigt för att bli trovärdig i sin roll inför sig själv och andra. Rollerna blir trovärdiga 

först när vi inte bara leker de utan också leker med dem. ”Det är när vi genom lek med 

rollerna har gjort de till våra egna som vi kan klara av balansgången mellan individuell 

frihet och socialt tvång.” Hon skriver att en gemensam social verklighet skapas när det som 

finns inom oss möter det som finns utom oss. (Engdahl 2009. 49) 

Anders Persson skriver i boken Ritualisering och sårbarhet - ansikte mot ansikte med 

Goffmans perspektiv på social interaktion att enligt Goffman skiljer sig innehållet i sociala 

roller, såsom mamma eller förälder, mellan olika samhällen. Enligt honom är flexibiliteten i 

de tillskrivna rollerna baserade på samhällets flexibilitet och kan liknas vid en skådespelares 

individuella tolkning av varje roll. En individ har alltså frihet att tolka de roller hen ska spela 

och detta är baserad på den flexibilitet som finns kring den rollen i samhället. (Persson 2012, 

84) 

Goffman menar att individen försöker att överföra en bild av sig själv till andra genom 

rollgestaltning och framträdande på scenen. Rollens trovärdighet är dock baserat på hur 

individen spelar upp rollen på hela scenen. För att verka trovärdig skriver Goffman: ”Ett på 

riktigt sätt iscensatt och framställd scen får publiken att tillerkänna en rollgestalt ett jag, men 

det tillerkännandet-det jaget- är en produkt av en scen som spelas upp och är inte en orsak till 

den.” Han skriver vidare att jaget är en framställd rollgestaltning som inte är statisk eller fast 

bunden till ett särskilt ställe utan snarare ”en dramatisk effekt som uppstår ur en scen som 

visas upp, och allt hänger på om det kommer att anses trovärdigt eller väcka misstro.” 

(Goffman 2014, 218) 

För att verka trovärdig i sociala framträdanden det, enligt Goffman, är det viktigt med 

samstämmighet i det som han kallar för ”främre och bakre regionen” (Frontstage och 

backstage). För att undvika störningar i framträdandet vidtar individen ”försiktighetsåtgärder” 

som enligt den här teorin innebär att hen väljer ut vilka som ska stå på samma scen. I den 
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bakre regionen finns ett ”team” som består av personer som inte kan skada presentation av 

den gestaltande individen. Teamet är noga utvalt och dess roll är att inte påpeka individens 

klavertramp inför publiken. All osäkerhet och eventuella konflikter hålls i den bakre regionen. 

Den främre regionen består av den scen där individen gör sin rollgestaltning med hjälp av den 

fasta rekvisitan, det egna teamet och i samverkan med det andra teamet som består av 

publiken. Det är genom interaktionen mellan teamen i den främre och bakre regionen som 

individen kan skapa och få bekräftelse på sin rollgestaltning. Det egna teamets roll är hålla 

isär främre regionen från bakre regionen och på det här sättet öka trovärdigheten för 

gestaltningen. Som exempel uppger Goffman att det finns olika platser för privata och 

offentliga interaktioner i olika sociala institutioner, såsom ett sjukhus eller en skola, och att 

dessa platser är genomtänkta när byggnader skapas. T ex beskriver han att läkare, 

sjuksköterskor och lärare har separata rum där de kan skämta och tala fritt om sina patienter 

eller elever och hur detta förbereder dem för deras offentliga roll. (Goffman 2012, 97-100 och 

218-219)  

Även Tiina Rosenberg, professor i Genus- och teatervetenskap, skriver om identitetens 

dramaturgiska liknelser. I boken Queerfeministisk agenda skriver hon att ”identiteter fungerar 

som berättelser som följer sin egen dramaturgi”. Hon skriver vidare att  

”För den homosexuella dramaturgin gäller det att upptäcka sin egen homosexualitet, 

våga säga detta högt (komma ut) och sedan arbeta sig in i den homosexuella 

gemenskapen, gaykommunen. Att ha en referensgrupp och möjlighet till positiv 

självidentifikation är viktigt för alla människor men särskilt betydelsefullt för 

marginaliserade och utstötta grupper.” (2002, 53)  

Enligt Rosenberg är det genom att berätta sin livshistoria för sig själv och för andra som 

identitet skapas. Rosenberg menar att människan har sin kontinuitet i att vara just en berättelse 

och att ”det mest oföränderliga i den mänskliga identiteten är själva förändringen. ” (2002, 

53)  

Enligt Rosenberg är identitetsberätttelsens drivkraft behovet att skapa sammanhang och 

samstämmighet mellan den individuella identiteten och omvärlden. Hon menar att för att 

kunna säga att ”detta är jag” krävs att den sociala insikten bekräftas av ens omvärld och att 

detta sker genom en förhandling om utrymme i den sociala gemenskapen. (2002, 53-54) 



14 

 

Sociologen Emma Engdahls kritik av Goffman går ut på att det inte går att likna vardagslivets 

drama helt vid scenskådespeleri. Detta på grund av att individer, vi, till skillnad från 

skådespelaren hålls moraliskt ansvariga för vad vi gör och säger. Vi har inte en stab av 

regissörer, sminköser eller sufflörer som hjälper oss att göra våra rolltolkningar trovärdiga. 

Samtidigt menar Engdal att vi, precis som skådespelaren behöver en kontext där andras 

erkännande av vår roll bidrar till att rollen blir en del av oss själva.  Vi måste komma överens 

med andra om att vi är den vi utger oss för at vara. Därför är vi aldrig ensamma i utövandet av 

konsten att vara oss själva. Vår trovärdighet som oss själva står ständigt på spel i relation till 

våra medmänniskor samt till kulturella värderingar och samhälleliga normer. (2009, 45) 

Identitet baserad på motsatser 

Etnologen Pia Lundahl skriver i boken Lesbisk identitet (Lundahl 1998) att identiteter är 

beroende av vilka representationer som finns tillgängliga. Hon menar att vilka kategorier som 

finns tillgängliga i samhället är grunden för identitetsskapandet – att en individ kan antingen 

sälla sig till någon av dessa kategorier eller att vara motsatsen till någon av de rådande 

kategorierna.  

Lundahl menar att individen hittar sin plats i samhället i förhållande till andra individer, 

grupper och institutioner. Både Goffman och Lundahl skriver att identiteter är uppbyggda 

kring motsatser och med det menar att det är genom de andra som jaget skapas. Med andra 

ord blir min identitet homosexuell därför att jag inte är heterosexuell.  Identiteter innebär med 

andra ord både gemenskap och utanförskap. Enligt Lundahl är identitet något som är ständigt 

pågående och inte en färdig process som avslutas vid en särskild punkt. Individen stämmer 

hela tiden av identiteten. (Lundahl 1998,18–20)  

Heteronormativitet 

För att skapa förståelse för lesbiska mammors identitetsskapande är det av vikt att försöka 

förstå heteronormativitetens grunder. Detta på grund av att ”den som befinner sig i ett socialt 

överläge behöver sällan förklara sig, medan ”avvikaren” alltid måste ställa sig frågan om sin 

sociala tillhörighet och dessutom förklara sig för omvärlden.” (Rosenberg 2002,17–18) Att 

inte föra en kritisk granskning av heterosexualiteten skulle resultera i att den bibehåller sin 

självklara och priviligierade sociala position.  
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Heteronormativitet är centralt inom queerteorin och beskriver ”de institutioner, strukturer, 

relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt 

och allomfattande.” Heteronormativitet är antagandet att alla är heterosexuella och att det 

naturliga sättet att leva är heterosexuellt.  Det är en aktiv norm där allt som faller utanför den 

stämplas som avvikande och är/eller blir därmed fel. Enligt Rosen berg bestraffas den som 

hamnar utanför allt från konkreta och handgripliga former av straff såsom fängelsestraff och 

våld till andra uttryck såsom marginalisering, osynliggörande, stereotypisering och 

homofobi.” (Rosenberg 2002, 100) 

Rosenberg menar att heteronormen bygger på två principer varav den ena är att skapa 

dikotomin vi och dem, det vill säga exkludering. Den här binära uppdelningen leder till en 

hierarki som ger privilegier till den ena gruppen på bekostnad av den andra. Fokus ligger på 

skillnader. Den andra principen handlar om inkludering och assimilering. Det vill säga att 

tidigare uteslutna grupper ska ansluta sig till den dominerande kulturen. Rosenberg hänvisar 

till Iris Marion Young och skriver att i detta innebär de uteslutna ska ge sig in i matchen när 

spelet har pågått sedan länge och alla regler är uppgjorda av andra. På det här sättet ritar de 

priviligierade grupperna de måttstockar som alla ska mätas mot.  (2002, 102)  

Enligt Rosenberg kan det vara svårt om inte omöjligt att försöka anpassa sitt beteende och 

värderingar efter den normerande gruppens villkor. Det är svårt att bli delaktig i en norm där 

det finns krav på att individen måste anta en identitet hen inte har.  Detta kommer att leda till 

att hen gång på gång påminns, både av sig själv och av andra, om att hon inte tillhör normen 

och pressas tillbaka till ”den identitet hon har- men inte får ha.” (Rosenberg 2002,103) 

Resultatet av assimilieringsförsöket kan enligt Rosenberg bli självhat och internaliserad 

nedvärdering av den egna gruppen.  

Lesbiska och kvinnors frigörelse 

Att leva som kvinna och lesbisk förälder handlar om att förhandla om sin plats i 

kärnfamiljebilden. Sociologen Emma Engdal skriver att kvinnors kamp för jämställdhet har 

varit en kamp för att bli betraktade och behandlade som en person med individuella 

rättigheter. Hon skriver det är först under de senaste årtiondena som även kvinnor har 

omfattats av idén om att vi är individer med rätt att trotsa ödet och forma våra liv. Kvinnors 

ökade jämställdhet har resulterat i att alltfler yrkesarbetar och blir ekonomiskt oberoende (av 

en man). Kvinnors frigörelse har lett till ifrågasättande av kärlek och sexualitet som något 
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som endast ska utspelas inom det traditionella kärnfamiljidealet. Engdal menar att 

femtiotalsidealet har som gick ut på ”gift dig med en person av motsatt kön, skaffa barn, lev 

med den person du skaffat barn med i resten av ditt liv och dela upp era produktioners och 

reproduktionsuppgifter i enlighet med era biologiska kön.” har spelar en allt mindre 

normerande roll i samhället. (Engdahl 2009, 73) 

Engdahl refererar till sociologen Raewyn Connell som pekar ut på vilket sätt femtiotalsidealet 

har kommit att spela en allt mindre normerande roll i samhället. Den patriarkala maktens 

kollaps, global social rörelse för kvinnors frigörelse, att fler kvinnor yrkesarbetar i rika 

länder samt kvinnors ökande anspråk på sexuell njutning och ökade acceptans för bi- och 

homosexualitet är skälen till urholkningen av femtiotalsidealens urholkning av kärnfamiljen.   

Enligt Engdahl har kvinnors kamp för frigörelse förändrat kvinnors villkor och självförståelse. 

Som en konsekvens av detta påverkas föreställningar om ”manligt” och ”kvinnligt” något som 

vi experimenterar med för att uppfinna och utforska oss själva. (2009, 73) 

Analys 

Det här kapitlet börjar med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter följer en 

uppdelning av det empiriska materialet med koppling till de redovisade teorierna.  

Presentation av intervjupersoner 

Nedan uppger jag namn, civilstånd, antalet biologiska och icke-biologiska barn, och hur 

barnet blev till. Anledningen till att jag uppger civilstånd är att några av intervjupersonerna 

har gift sig just med anledning av att de skaffade barn och vissa trodde att äktenskap skulle 

underlätta för de att bli vårdnadshavare. Ålder har jag uppgett för att kunna skaffa sig en bild 

av var i livet intervjupersonen befinner sig.  

Åtta intervjupersoner bor i Stockholms län. En intervjuperson bor i en annan större stad i 

Sverige.  

Karin 37 år, samboende med sin flickvän. De har två barn. Det första barnet är under två år 

och föddes av Karins flickvän.  Karin har själv fött barn för cirka ett år sedan. Barnet blev till 

med hjälp av fertilitetsklinik i Sverige.  
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Caroline, 29 år. Gifte sig för något år sedan. De har ett barn under ett år och det är Carolines 

fru som har fött barnet. Barnet blev till med hjälp av fertilitetsklinik i Sverige.  

Maria, 35 år.  Gifte sig nyligen. De har ett barn under ett år och det är Marias fru som har fött 

barnet. Barnet blev till på fertilitetsklinik utomlands.  

Sofia, 43år. Gift i snart 3 år. Barnet är under fem år och det är Sofias fru som har fött barnet. 

Barnet blev till på fertilitetsklinik i Sverige. De vill inte ha fler barn i dagsläget.  

Susanne 43 år, Gift i fem år. Susanne har ett äldre barn som kom till genom att hon och 

hennes manliga homosexuella kompis bestämde sig för att skaffa barn tillsammans. För sex år 

sedan fick hon ett barn till och då var det hennes fru som födde barnet som blev till på 

fertilitetsklinik utomlands.  

Frida 30 år. Nygift. De väntar barn och det är Fridas fru som bär barnet. Barnet har blivit till 

på fertilitetsklinik i Sverige.  

Birgitta, 36 år, nygift.  De väntar barn och det är Birgittas fru som bär barnet som kom till på 

fertilitetsklinik utomlands.  

Lotta, 49 år. De hade varit tillsammans i tio år innan barnet som föddes av Lottas flickvän, 

kom. Paret separerade och Lotta har idag ingen kontakt med sitt barn.  

Nanna, 39 år, De hade varit tillsammans i nästan tio år när Nannas fru födde deras barn.  

Barnet blev till på fertilitetsklinik utomlands. 

Inövning av roller inför det egna teamet 

För att ta sig an en ny identitet eller ”roll” som det heter enligt dramaturgiteorin krävs övning. 

(Goffman 1959/2014) En professionell skådespelare övar in en ny roll exempelvis genom att 

läsa på manus, fundera över vilka uttryck som den nya rollen kan komma att kräva, träffa 

kostymör, försöka träffa personer som innehar den rollen till vardags för att tänka utifrån och 

fundera över vad det kan finnas för känslor och uttryck i den rollen som hen ska ta sig an. 

Mycket av det här arbetet sker oftast inför människor som skådespelaren känner sig trygg med 

eller ”teamet” som Goffman kallar de för.  

Hur intervjupersonen övar på sin kommande roll som mamma och förälder ser olika ut 

baserad på om hon själv har fött barn tidigare, om barnet blir till med hjälp av en känd 
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donator, om barnet blir till med hjälp av en pappa – det vill säga att det finns fler än två 

vårdnadshavare, om det är första gången som hon blir mamma eller om det är så att hon har 

varit inställd på att bära barnet själv men där förutsättningarna ändrats. 

Det finns en samstämmighet i det empiriska materialet kring att det är en lång resa från att 

vilja ha barn till att bli med barn. Längden på resorna varierar från intervjuperson till 

intervjuperson men för samtliga intervjupersoner har det krävts en viss samordning och 

organisering för att ett barn ska bli till. Organisering och samordningsperioden kan ses som en 

del av inövningen/inläsningen av rollen som mamma och förälder. Under organiseringstiden 

har den lesbiska mamman möjlighet att fundera på den kommande rollen. Hon stämmer av 

och prövar sina tankar och funderingar mot sitt närmaste ”team” (Goffman 1959/2014). 

Teamet i det här fallet består av partnern och ibland även närmaste anhöriga och vänner.  

Birgitta berättar om den långa förberedelseperioden och hur hon fick ställa om sig under 

resans gång. Birgitta försökte själv att bli gravid i ett tidigare förhållande men det visade sig 

vara en fysisk utmaning. När hon sedan träffade sin nuvarande partner bestämde de att 

partnern skulle bära och föda barnet istället. Efter att de bestämt vem som skulle bära barnet 

försökte de sedan med ett antal heminseminationer men gav upp när dessa misslyckades och 

vände sig till en klinik i Danmark. Där prövade de att bli med barn med hjälp av en donator 

som kliniken skulle tillhandahålla ”men det kändes konstigt och sen satte vi upp olika förslag 

och tillslut frågade vi han (donatorn min.anm) som blev. Och det kändes självklart.” 

Det som Birgitta påpekar här är att det kändes bra att gå från den som skulle föda till att inte 

längre vara det. Trots en lång period av egna förberedelser för att föda barn så uppger hon 

idag att det bara känns bra att hennes fru vill bära barnet. I intervjun påpekar hon till och med 

att hon ser fram emot att barnet ska få samma ögonfärg som hennes fru. Detta visar på att 

Birgitta även har funderat över att barnet inte kommer att likna henne själv vilket hon inte 

verkar känna sig hotad av.  

För Karin såg rollförberedelsen annorlunda ut. Karin har velat ha barn sedan hon var 20 år 

och hade haft en föreställning om att hon skulle vara den som födde barnet. Därför försökte 

hon bli gravid först. De ställde sig i kö i Sverige och började parallellt försöka att bli med barn 

utomlands. När de kom fram i kön i Sverige efter cirka ett år bestämde de sig för att hennes 

tjej skulle börja försöka bli gravid istället.  Beslutet kom att kännas mer omtumlande än vad 

Karin hade föreställt sig. Hon minns det som att hon genomgick två mörka veckor då hon 
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inför sig själv och nära vänner funderade över vad det skulle innebära. Hon var rädd för att 

hon skulle känna sig utanför. När det väl var dags för första inseminationen hade hon hunnit 

agera ut sina funderingar och tyckte då att det kändes bra att hennes flickvän skulle föda 

barnet istället. Enligt Goffmans teori om dramaturgi kan rolländringens konsekvenser tolkas 

som att Karin behövde byta manus och att hon behövde en omställningsperiod och ny 

inläsningstid för att sätta sig in i den nya rollen. För att göra detta hörde hon sig för med sin 

omgivning för att se hur de tolkar rollen. Tillslut verkar hon ha hittat rätt rollbeskrivning och 

då var hon med på resan igen.  

Goffman skriver att när en person byter roll identifierar hon alla de möjligheter och 

svårigheter som följer med rollen vilket gör att identiteten kommer i uttryck. (1959/2014) För 

Karins del mötte hon möjligheterna och svårigheterna genom en uttänkt strategi för att hon 

inte skulle känna sig utanför. Karin berättar att när det väl blev bestämt att hon inte skulle 

vara den som bar på parets första barn blev hennes strategi att hon istället skulle sköta 

huvuddelen av kontakterna med alla de offentliga instanserna såsom mödravårdscentral och 

fertilitetsklinik. Enligt Goffman är det inte endast orden som vi säger om oss själva utan även 

det vi gör och det emotionella innehållet som vi laddar det med som blir avgörande för vår 

presentation av oss själva och vem andra uppfattar oss som. (Goffman 1959/2014, 14)   

På frågan om vad Maria fick för tips om föräldraskap av sin närmaste omgivning svarar hon 

att de flesta sa att det skulle lösa sig och att hon skulle bli en bra förälder. Maria: ”Jag har 

varit orolig för om jag är tillräckligt vuxen för att bli förälder. Jag kan knappt hålla reda på 

en tid. Och då var svaret att det kommer o gå bra. ”Att vara orolig över huruvida 

rollgestaltningen kommer att lyckas eller ej är enligt Goffman (1959/2014) något som 

rollinnehavaren testar inför det egna teamet. Maria skulle, enligt Goffmans teori om främre 

regionen, inte vända sig till personer som hon inte har förtroende för och fråga om de tror att 

hon kommer att kunna lyckas med sin rollgestaltning. Detta är snarare något som hon 

reflekterar med sitt team och precis som ett fungerande team bör, bekräftar de att hon kommer 

att vara trovärdig i sin rollgestaltning som förälder.  

Den homosexuella dramaturgin 

Rosenberg skriver att den homosexuella dramaturgin handlar om att komma ut, vara öppen 

och hitta sin plats i den homosexuella gemenskapen (2002, 53) Intervjupersonerna är alla 

öppna med sin sexuella läggning. De identifierar sig själva som lesbiska och arbetar på olika 
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sätt för att skapa en referensgrupp som speglar de och en positiv självidentifikation i rollen 

som föräldrar. Detta sker genom att de gör medvetna val vad det gäller hur de ska bli med 

barn, valet av mödravårdscentral, bb, barnavårscentral. De aktiva valen är ett sätt att skapa det 

som Goffman kallar för ”team” i den bakre regionen. Genom att vidta försiktighetsåtgärder 

och vända sig till olika instanser som har en intygad försäkran om likabehandling finns det 

möjlighet för den icke-normativa föräldern att känna större trygghet och undvika att hamna i 

situationer som skulle skada presentationen av dem själva. (Goffman 1959/2014)  

Maria sökte sig till en fertilitetsklinik utomlands (Dit många lesbiska par söker sig. Min 

anm.). De valde också en hbt-certifierad mödravårdscentral och deltog i en föräldragrupp 

bestående av lesbiska par. ”vi ville ha några som är vana vid regnbågsfamiljer. Man är i 

ganska utsatt position och vill ha ett självklart bemötande. Man ska inte behöva bli 

ifrågasatt.” Att vilja skapa sammanhang och samstämmighet mellan den individuella 

identiteten och omvärlden är enligt Rosenberg själva identitetsberätttelsens drivkraft. För att 

våga säga att ”detta är jag” krävs enligt Rosenberg att omgivningen bekräftar ditt jag. (2002) 

Att vända sig till en hbt-certifierad mödravårdscentral kan tolkas som ett sätt att få bekräftelse 

för sitt individuella jag och för att kunna tillsammans med andra öva på den nya rollen i en 

trygg miljö.   

Nanna som hade separerat från sin fru när de började försöka bli med barn i Sverige tyckte det 

kändes tryggt att få hjälp av landstingets fertilitetsklinik.  ”Vi gjorde barnet lagligt, så att 

barnet inte ska växa upp och förskjuta mig för att jag inte är bioförälder. Du hade inte funnits 

om inte jag fanns, jag vill leva på kredden att ungen inte kan finnas om inte jag finns.” Nanna 

ger här uttryck för en försiktighetsåtgärd och en rädsla för att det egna barnet ska växa upp 

och inte se henne som förälder. Hennes strategi blir att barnet blir till i Sverige så att hon 

slipper en längre adoptionsprocess. 

På frågan om Lotta föredrar att bli kallad för mamma eller förälder vilket är en av de första 

frågorna som jag har ställt till intervjupersonerna svarar hon snabbt att hon är mamma men att 

hon inte får träffa sitt barn. Lotta berättar att hon blev med barn i en konstellation två 

mammor och en pappa. Lotta visste redan på förhand att hon inte skulle bli barnets juridisk 

vårdnadshavare och hade vidtagit flera försiktighetsåtgärder.. Hon berättar: ”Jag tänkte att om 

så många som möjligt hade hört hur vi tänkte så kunde de inte ta mitt barn ifrån mig eller få 

för sig det.” De hade också skrivit ett kontrakt som sa att barnet skulle få bo hos henne och att 

de skulle göra det bästa för barnet vid en eventuell separation.  Detta brev undertecknades 
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sedan av alla tre föräldrarna. Dessa hjälpte dock inte henne på grund av att alla dessa åtgärder 

var informella och inte juridiskt hållbara. Trots att hon inte har träffat sitt barn på flera år och 

inte är juridisk vårdnadshavare så ser hon Lotta sig själv som förälder till barnet. Hon 

resonerar att hon har varit med och planerat barnet och därför är hon förälder. Trots att hon 

inte får träffa barnet ger hon uttryck för att hon tar vara på alla tillfällen som kommer hennes 

väg för att få tillbringa en stund med sitt barn trots att dessa har blivit färre med åren. Lotta 

blev alltså bekräftad i sin rollgestaltning av sina närmaste men inte enligt staten genom att hon 

inte hade möjlighet att vara vårdnadshavare. Man kan säga att hennes rollgestaltning synades 

och trots vad hon själv och omgivning tycker i den bakre regionen så har hon blivit ertappad i 

den främre regionen med en felaktning tolkning av rollen. Rosenberg skriver att den 

homosexuella dramaturgin handlar om att våga stå för den man är vilket kan utmanas i 

situationer då den lesbiska mamman känner sig exkluderad. För Lottas del betyder detta att 

hon är mamma trots att hon inte får utöva den rollen.  

Trots att Frida är öppen och hennes familj är både accepterande och stöttande så känner Frida 

ändå en osäkerhet inför att berätta för dem om att de väntar barn. Hon är osäker på om hennes 

egen mamma skulle se på henne som mamma. ”De skulle se på… (min fru. min formulering) 

och tänka att hon är mamma men vad är Frida då?” Hon är väl också typ mamma eller?” Att 

känna oro över andras klavertramp och för att dessa personer som finns i det som Goffman 

(2014) kallar för den främre regionen ska döma ens rollgestaltning som icke trovärdig är inte 

helt oväntat i den fas som Frida befinner sig. Deras barn har fortafarande inte fötts än och hon 

har tid att spela på sin roll och komma på en strategi för att hantera omgivningens eventuella 

frågor.  

Uppspelning av rollen inför publik 

Efter att individen har övat på sin roll inför det egna teamet är det dags för uppvisning på 

offentlig scen och inför det andra teamet det vill säga publiken. Det är då rollen sätts på prov 

och individen kan få gestalta rollen och förhoppningsvis få publikens positiva bekräftelse. 

Enligt Goffman och Engdahl förfinas rollen varje gång som den har testats inför publik. Att få 

bekräftelse för sin rollgestaltning är grundläggande i konstruktionen av identiteten. (Goffman 

2014/1959) 

Kontakt med fertilitetsklinik, mödravårdscentral, barnavårdscentral, familjerätten, kollegor 

och bekanta och långväga släktingar är alla olika offentliga aktörer som föräldern möter. Det 



22 

 

är då den lesbiska mammans föräldraroll kan bil bekräftad och erkänd men också ifrågasatt. 

Catrin Bornemark skriver att den lesbiska mammans roll är unik på grund av att samtidigt 

som hon deklarerar för omvärlden om att hon väntar barn så berättar hon samtidigt om sin 

sexuella läggning i och med att hon bär barnet. Detta kan leda till att hon får obekväma och 

privata frågor om hur barnet har blivit till. (2013, 14)  

Maria berättar deras barnsköterska på barnavårdscentralen inkluderar henne i alla samtal och 

frågar vad hon tycker. Hon får tillfälle att ställa frågor och om hon har någon ”fråga om 

anknytning så säger hon att det är helt normalt eller att det där är ingen konstig fråga. Det 

finns utrymme för mig och att hon vänder sig även till mig när det gäller till vårt barn och 

inte bara till min fru.” 

Trots att både Caroline och hennes frus familjer ser dem som föräldrar och bekräftar de som 

det så har några långväga släktingars uttalande fastnat hos Caroline då de har sagt: ”Nästa 

gång är det din tur, nu får du träna på x (Barnets namn. min anm.)”. Caroline berättar att hon 

inte har bestämt sig för om hon ska säga ifrån mer skarpt men hon ger intryck av att hon slipar 

och övar på sina argument och därmed även sin roll och hur hon ska bli bättre på att försvara 

den i framtiden.  

Birgitta berättar att hon initialt kände en oro inför mötet med barnmorskan på 

mödravårdscentralen men att upplevelsen istället var att hon kände sig sedd och bekräftad. På 

frågan om hon kan ge några exempel på vad barnmorskan säger och gör svarar hon;”Hon 

frågar mig vad jag tycker också. Jag ser det inte som att det är min fru hon fokuserar på utan 

på barnet och det känns bra att hon gör det. Så jag blir inte så brydd om hon inte hela tiden 

kollar av med mig. Vi hörde från våra andra vänner att det hade varit så jättevidrigt och de 

hade sagt jättekonstiga saker så vi hade tänkt att det kunde gått lite hur som helst. Men vi 

mötte en trevlig person och det kändes inget konstigt.” 

Att vara mamma är att inte vara pappa 

Pia Lundahl skriver att identitetsskapande handlar om att förhålla sig till de identiteter som 

redan finns. (1998) Några intervjupersoner förhåller sig förvisso till identiteten pappa och 

partner och medger att de är mammor på grund av att de inte är pappor. Samtidigt uppger 

några Intervjupersoner att de är mammor därför att de identifierar sig som kvinnor och att 

mamma är den kategori som ligger närmast deras könsidentitet. De gånger de funderar över 

den egna rollen är i mötet med andra som kan ha svårt att se och acceptera dem som mammor.  
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I forskning som jämfört heterosexuella med lesbiska par har det framkommit att lesbiska par ofta 

är mer jämställda i arbetsfördelning och omhändertagande av barnen. Det framgår att det finns 

särskilt stora skillnader mellan lesbiska mödrar och heterosexuella fäder och att båda mammorna i 

en lesbisk familj tenderar att vara mer involverade i sina barns vardag än vad heterosexuella 

pappor är. (Malmquist Hydén, Zetterqvist Nelson 2012)  

Den jämlika föräldrarollen är något som även Sofia berättar om. Hon säger att hon och hennes 

fru är unika som personer men att de är lika mycket föräldrar. ”När vi lämnar i dörren så kan 

vi bara säga att han har ätit och inte behöva säga var maten eller blöjorna finns. ”   

Nanna berättar att hon förberedde sig på att vara lika mycket förälder under hela processen, 

Hon brydde sig om hur barnet skulle relatera till henne och det var därför viktigt att vara så 

mycket så möjligt med barnet. Nanna berättar också att hon har blivit kallad för pappa och 

partner av myndigheter vilket är något som hon inte kan relatera till. Hon berättar också att 

läkaren på fertilitetskliniken fick dem att känna sig som en familj och att hon inte behövde 

förhålla sig till pappa/partner. ”jag kunde bara vara jag i min egen föräldraroll.” Här berättar 

Nanna om att hon har blivit hänvisad till en roll som hon inte spelar och inte känner igen sig 

vilket kan ha en negativ effekt för hennes identitetsskapande som förälder och mamma. Att bli 

kallad för något som man inte kan relatera till är ett sätt att utöva heteronormativitet och visa 

på att trots att de är en del av ett ”vi” för att de har familj såsom många andra normativa 

föräldrar så uppfyller de ändå inte kraven för att få vara med därför att de inte är en mamma 

och pappa eller partner såsom det förväntas. (Rosenberg 2002)  

Nanna berättar att hon blir irriterad när främmande folk kan säga saker som att barnet är 

”mamma upp i dagen” i ena stunden och sen att hon refereras till som pappa eller partner av 

myndigheter eller vårdpersonal. Hon har också känt att hon behövt sin partner för att ses på 

som förälder till barnet. Av Nannas berättelse framgår att ”publiken” ger uttryck för att 

hennes rollgestaltning inte är helt trovärdig. Att öva på en roll tar mycket tid och för att bli 

säker på sin rollgestaltnings trovärdighet krävs att andra ”publiken” bekräftar individen och 

inte bara ”teamet”. För Nanna är det tydligt att hon upplever att hon blir ifrågasatt å ena sidan 

eller anses ha biologiska band med barnet å andra sidan vilket hon säger sig uppleva som 

störande.  

Karin anser att det finns en frihet i att uppfinna sin egen föräldraroll och att hon anser att 

mammor och pappor spelar två olika föräldraroller.  I följande tar hon upp det som Lundahl 
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(1998) skriver om, nämligen att individer förhåller sig till redan existerande roller och att en 

mamma blir en mamma för att hon inte accepteras spela pappa enligt de ”manus” som finns 

för den rollen. Hon berättar att hon har lyssnat på en poddcast med pappor som precis hade 

fått barn och beskriver hur den ena pappan i podcasten säger att han behövde gå tillbaka till 

jobbet så snart som möjligt för att kunna förstå att han har blivit förälder.  Karins reaktion på 

pappans uttalande är: ”Det resonemanget skulle ingen mamma komma undan med. Nästan 

oavsett om hon har fött barnet eller inte, tror jag.” Karin berättar vidare att en annan pappa i 

samma podcast berättade att han var hemma jättelänge och med det menade han en månad. 

Genom att ta upp dessa två uttalanden visar Karin på att det skiljer sig mellan de 

förväntningar som finns på en papparoll och en mammaroll. Karin: ”För att en mamma ska 

kunna säga att hon var hemma jättelänge med sitt barn då behöver hon vara hemma i typ tre 

år. Så det finns ju fortfarande väldigt stora skillnader i förväntningar. Så på det sätt är det 

viktigt att hitta sin egen roll.” 

Fridas reflektioner kring de heterosexuella pappornas konversation visar på att hon upplever 

att det är olika krav på den lesbiska mamman och pappor vilket gör det svårt att identifiera sig 

med heterosexuella män som föräldrar även om hon skulle vilja göra det. Detta beskriver 

Rosenberg (2002, 100-103) som heteronormativitetens två olika principer nämligen 

exkluderingen och inkludering. Å enda sidan söker hon upp bloggar för pappor på grund av 

att de inte heller föder sina barn och därmed känner hon sig inkluderad men när hon stöter på 

hur olika syn det finns på pappor och sig själv så känner hon sig exkluderad och kan inte 

förlika sig med sättet som vissa pappor gestaltar och förhåller sig till sin roll.   

I brist på litteratur som speglar Fridas identitet började hon söka på nätet efter information. 

Det hon mest har läst är olika sorters pappabloggar som hon mest har upplevt som ”fjantiga”. 

”Frida: ”Det problematiska är att all pappalitteratur slutar i att vi tar det som det kommer. 

Man behöver inte bli ifrågasatt. Man behöver inte kämpa för att ses som äkta förälder. Och 

det föreställer jag mig ändå att det är olika för oss?” Här berättar Frida att hon känner att hon 

måste kämpa för att ses som äkta förälder till skillnad från den grupp av pappor som hon 

pratar om. Hon är alltså beredd på att hon måste agera på ett annat sätt än på grund av att hon 

har finns på ett annat fält än ”pappor” därför att hon är mamma. (Lundahl 1998) 
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Heteronormen 

Intervjupersonernas omgivning är oftast stöttande och bekräftande men heteronormen lurar 

runt hörnet. Alla har varit med om tillfällen då det har frågats efter en pappa eller fått frågor 

kopplade till biologi.  

Oavsett hur trovärdig den lesbiska mamman är i sin rollgestaltning kan hon fortfarande bli 

ifrågasatt på grund av att hon inte uppfyller alla de krav som ställs på en mammaroll. Enligt 

några intervjupersoner kan omgivningen på olika sätt påpeka att en mamma är någon som 

föder barn och att det räcker inte alltid med att få barn.  

Maria berättar: ”Pappa och hans sambo har legat på och undrat när jag ska bli gravid. Det 

kan man ju fråga sig varför. När vi sa att min fru skulle vara gravid så har de frågat om vi 

inte ska vara gravida samtidigt. Nu när vårt barn har kommit har jag inte känt att han inte 

skulle tycka att det skulle vara hans barnbarn. Jag tror att de vill unna mig känslan att vara 

gravid. Sen tror jag de ser det som att det blir än mer mitt barn när adoptionen har gått 

igenom. Men de har frågat mig flera gånger om jag tänker bli gravid. Då har jag svarat, 

spelar det någon roll? Men jag har inte fått svar på varför de frågar.” 

Caroline berättar att hon aldrig har störts av att folk har sett på henne som speciell på grund av 

att hon är gay men att hon inte ville känna sig speciell i processen att bli med och vänta barn. 

Men så blev det inte alltid.  Hon berättar att många på jobbet blev först väldigt glada och att 

de sedan började fråga varför de valde att hennes fru skulle föda barnet, hur de hade valt vem 

som skulle föda, hur de gjorde barnet och andra liknande och specifika frågor som inte ställs 

till heterosexuella par som väntar barn. Caroline hade hoppats att de kunde frågat om vanliga 

frågor som hur hennes fru mår, om de har bestämt namn och dylikt. Dessa återkommande 

frågor gjorde henne både frustrerad och arg i början.  

Rosenberg skriver att heteronormen kan göra sig påmind när andra gör sig blinda för olikheter 

och på det sättet upprätthåller de sin kulturella dominans. (2002, 103) Maria berättar om att 

hon har fått frågan om pappan ett flertal gånger. ”Det var en som började fråga om pappan 

men då fick jag rätta dem och säga att vi har en donator. Det har inte känts särskilt. De 

tänker nog att någon som ger upphov till barn är en pappa inte att han ska vara aktiv i livet. 

Vi rättar dem varje gång  En sa: donator, pappa, ni vet ju vad jag menar. Vi rättade även den 

gången. Rätt ska vara rätt”.  
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Heteronormens assimileringskrav (Rosenberg 2002) kan få den som inte ingår i normen att tro 

att denna ska få vara med om den anpassar sig men lämnas med en känsla av att inte få 

tillhöra ändå. Nanna berättar att de valde sjukhus baserad på att de är med i en hbt-certifierad 

vårdkedja. Hon berättar att hon som deltagare blev ombedd att räcka upp handen om det finns 

homosexuella par på den öppna föräldrakursen som anordnades av sjukhuset. Detta för att 

anpassa innehållet även efter icke-heterosexuella föräldrar. Nanna deltar alltså på en kurs på 

ett ställe där hennes förutfattade mening är att hon kommer att vara med i sitt ”team” men blir 

utsatt för det som Goffman kallar för olägligt intrång. Med detta uttryck menar Goffman att 

när en person tror att hon är trygg i sitt ”team” är hon avslappnad och blir därför lättare att 

ertappa på bar gärning på grund av att hon befinner sig i den bakre regionen. (2014, 182-183) 

Hon blir alltså påkommen som icke-tillhörande trots att hon är där med tron om att hon ska 

vara delaktig utan att bli utpekad som annorlunda.  

Precis som Rosenberg skriver är exkludering , diskriminering och internaliserad självförakt är 

alla konsekvenser av heteronormen (2002). Med detta menas att individen kan vara orolig för 

exkludering baserad på andras erfarenheter av särbehandling. Maria berättar att hon inte har 

blivit ifrågasätt någonstans men att hon hade förväntat sig att ”någon skulle höja på 

ögonbrynen och ifrågasätta vem jag var. Men ingenstans.” När jag frågar henne var hon tror 

att den här rädslan kommer ifrån svarar hon att hon känner andra som har blivit ifrågasatta i 

den här processen samt egna erfarenheter av att ha blivit ifrågasatt på grund av att hon är 

lesbisk vid tidigare tillfällen. ”Vi pratade om det i föräldragruppen på mvc, någon hade haft 

en märklig läkare som hade ifrågasatt vem medmamman var. Sen jag kom ut har jag så klart 

fått stå till svars för min läggning några gånger och man förväntar sig det även i den här 

situationen.” 

Heteronormativitetens konsekvenser i juridiken 

Enligt Rosenberg (2002) påverkas identiteten av föreställningar som en person tror att andra 

har om henne. Det vill säga att integrationen människor emellan, oavsett position, har 

betydelse för identitetsuppfattningen.  

När Susanne och hennes fru skulle träffa socialsekreteraren som skulle utreda dem inför 

adoptionen så blev de positivt överraskade: ”Det var en underbar tant som beklagade 

situation och sa att ni förstår att jag måste göra det här. Där satt jag och jobbade knappt pga 

att jag nyss hade startat företag och vi bodde i en trång lägenhet med två barn och katter och 
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ändå skrev hon att vi hade god ekonomi och att det bästa för barnet är att det får vara med 

sina föräldrar. Efteråt när jag hört skräckhistorier kände jag nästan att vi borde skickat 

blommor till henne med tanke på att hon tyckte att vi var självklara. För en del försöker 

krångla till det.” Susanne känner sig tacksam när tjänstemannen aktivt visar att hon inte håller 

med de rådande förordningar och blir stärkt i att bli bekräftad som given förälder.  

Maria och hennes fru upplevde adoptionsutredningen på annat sätt. De fick frågan om barnet 

hade några manliga förebilder: ”Då gick vi i taket. Vi sa att det finns massor med män i vårt 

barns närhet, men först vet jag inte om de är en förebild sen vet jag inte vad det är för 

skillnad på en manlig förebild. Är det inte bättre att det är en bra person som är förebild och 

ska de vara manliga eller ska de vara män och vad är frågan? Hon (tjänstemannen min anm.) 

kunde inte svara på det.” Maria påpekar här att deras duglighet som föräldrar ifrågasätts på 

grund av att de är två kvinnor. De frågasätter tjänstemännens rätt till att ställa olämpliga 

frågor. Även om deras strategi var att inte vika sig så är det dessa händelser som sätter spår i 

framtida lesbiska mammors handlingsutrymme när dessa erfarenheter berättas vidare till 

andra lesbiska mammor.  

Även Sofia hade fått fråga om barnet har manliga förebilder av kuratorn på 

reproduktionskliniken. Men de valde att inte bemöta frågan där och då och svarade istället 

såsom det förväntades.  Detta kan tolkas som att de hade valt att inte utmana kuratorns 

maktposition utan deras strategi var alltså att spela en roll som visar på att de håller med om 

att manlig förebild är viktig för barnet trots att de inte verkar anse det. De svarade såsom det 

förväntades förmodligen med rädsla för att de i annat fall inte hade kunnat bli godkända. 

Goffman skriver om detta: ”Det är alldeles uppenbart att den agerande måste vara mycket 

försiktig i sådana situationer där arten av hans beteende kan få mycket betydelsefulla 

konsekvenser.” (Goffman 1959/2014, 196) 

Slutsatser 

Det är idag möjligt att vara två mammor i en familj i Sverige. Detta är bevis på att det finns en 

flexibilitet i vilka som får gestalta en mammaroll. Alla lesbiska mammor i den här studien är 

dock medvetna om att deras rättighet att få gestalta en mammaroll som lesbisk är nyvunnen 

och att de kan komma att bli ifrågasatta. De har därför alla olika strategier där medvetna val 

och att omge sig med personer som bekräftar dem är två tydliga exempel.  
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Heteronormen ställer krav på assimilering men oavsett hur nära normen de lesbiska 

mammorna kommer, genom att exempelvis vara ett par som bildar familj, påminns de genom 

omgivningens heteronormativa frågor eller genom heteronormativa lagar att de inte räknas 

som mammor så länge de inte har biologiska band till sina barn.  

Den lesbiska mammans egna medvetna strategier är därför viktiga för att hon ska känna en 

trygghet i sin rollgestaltning. Att gå emot normen såsom de lesbiska mammorna gör kräver 

mental styrka. För att fylla på styrkan behöver de finnas i sammanhang där de inte blir 

ifrågasatta och då blir det egna teamets agerande viktigt. 

Det framgår både av tidigare forskning och av mina intervjupersoner att lesbiska mammor 

eftersträvar jämlikhet i sina relationer i familjen vilket är en anledning till att de inte kan 

relatera till den heterosexuella pappan och hans rollgestaltning som förälder. Då alla 

intervjupersoner identifierar sig som kvinnor är det också kategorin mamma och den roll som 

en mamma gestaltar som de känner sig bekväma med. Dessutom säger flera av 

intervjupersoner att de känner sig som mammor även när lagen särbehandlar dem som 

föräldrar. Detta gäller till exempel när de måste adoptera det egna barnet eller när lagen anser 

att ett barn endast får ha två vårdnadshavare.  

På frågan om hur en lesbisk mammas identitetsskapande ser ut blir svaret att den är kantad av 

ifrågasättanden men att hon genom omgivningens bekräftelse och uppmuntran ändå har 

möjlighet att skapa sig en bra mammaidentitet. Hon behöver många olika trygga sammanhang 

för att öva på sin rollgestaltning och utan att identitetsskapandet utsätts för störningsmoment.  

Vi är många år ifrån att en lesbisk mamma ska uppfattas lika självklar som en mamma som 

har fött barnet. Det är också långt till den flexibilitet som behövs i mammarollen för att 

lesbiska mammor ska få allmänhetens bekräftelse som likvärdiga mammor.   

För att nå dit behövs att lagstiftningen erkänner den lesbiska mamman som fullvärdig förälder 

redan från start och att heteronormens effekter synliggörs och åtgärdas. Ett sätt att göra detta 

på är genom vidare forskning och mer kunskap om hur den lesbiska mammans identitet kan 

stärkas. Det behövs också tydliga satsningar på information och utbildning till vårdpersonal 

och offentligt anställda tjänstemän som kommer i kontakt med lesbiska mammor.  
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Bilaga 1 

Informationsguide  

Alla intervjupersoner har via mail fått reda på uppsatsens frågeställning och syfte. 

Informationsguiden har jag gått igenom med dem vid intervjutillfället.  

• Presentation av mig och varför jag skriver om detta ämne.  

● Min handledar universitet.  

• Intervjuns längdHur lång tid intervjun beräknas att ta, ca 1,5 h 

• Information om intervjuns dokumentation. 

• Försäkran anonymiteten.  

• Intervjupersonen behöver ej svara på alla frågor om de inte vill och de får avbryta  

• Information om att jag kommer att använda mig av citat hämtat från transkriberingen. Dessa 

kommer att vara avidentifierade.  

• Intervjupersonen kommer att få en kopia av uppsatsen när den är klar.  

• Respondenten har möjlighet att höra av sig efteråt ifall de har glömt säga något eller vill fylla 

i något de redan har sagt.   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

  

• Namn och pronomen?  

• Mamma och eller förälder?  

• Hur gammal är du?   

• Hur gammal är din partner?  

• Hur många barn? Hur gamla?  

• Hur länge hade du velat ha barn? 

• Hur blev barnet/en till och var? Vad avgjorde valet? 

• Har ni gått på MVC och vilket isf? Vad avgjorde valet? 

• Var föddes barnet och varför föddes barnet just där? 

• När började du berätta att ni väntade barn för omgivningen? 

• Förberedde du dig på något särskilt sätt inför rollen som förälder?  

• Pratade du med andra om din kommande roll som förälder? Vilka? 

• Fick du råd och tips om föräldraskap inför barnets ankomst? Av vilka isf? 

• Sökte du själv upp information inför barnets ankomst? Var isf? 

• Känner du dig som förälder till barnet? När började du göra det isf? Någon särskild händelse? 

• Hur refererar ni till varandra inför barnet? 

• Vad kallar barnet er? 

• Hur funderar du över din könsidentitet kopplad till rollen som mamma/förälder? 

• Får du kommentarer om att barnet är utseendemässigt likt någon av er? Isf hur hanterar du 

den frågan?  
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• Hur ser era roller ut som föräldrar? Har ni nu eller haft olika ansvarsområden? 

• Hur ser du på din föräldraroll som icke-bärande förälder? 

• Hur valde ni de vårdinstanser som ni har gått på, något särskild som grund för era val? 

Fertilitetsklinik, mvc, bb, bvc 

• Hur har du bemötts inom vården? Fertilitetsklinik, mvc, bb, bvc 

• Hur har du bemötts av myndigheter i din roll som mamma/förälder?  

• Hur har du bli bemötts av förskolan? 

• Hur reagerade dina föräldrar/närmaste anhöriga när de fick reda på att du skulle bli förälder?  

• Hur har stödet från din närmsta omgivning sett ut, vänner, föräldrar, syskon, kollegor, inför 

att du skulle bli förälder? Under graviditet och efter? 

• Hur har stödet sett ut, efter att du blivit förälder?  

• Har du och din partner du och din partner särskilt strategi för att hantera frågor om er som 

föräldrar? 

• Hur funderar du kring de lagar och regler som omgärdar familjen och familjebildningen?   

• Uppfattar du att ert barn ser er som likvärdiga i era rolla som föräldrar? 

 

 


