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Abstract 
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The thesis aims to study how rainbows families are being treated by the authorities and the 

surroundings. It focuses on how homosexual parents are met in society. Although, 

homosexuals have the legal right to have a family and enter into marriage, the social norms 

are still far behind and rainbows families are seen as “the others” and abnormal.  Earlier 

researches have been studding how the authorities still assumes that every family are living in 

a heterosexual family constellation. By this assumption they exclude families who are not 

living in a heterosexual family. To find out what kind of experiences the homosexual parents 

have we have interviewed eight homosexual parents. Which four were females and four were 

males. The result of this thesis shows that most of the homosexual parents are not experience 

that they are treated bad or in any other way different then heterosexual parents. It also shows 

that people in the nearest surroundings to the homosexual family are really glad that the gay 

couple have a family. At the same time the homosexual parents are saying that there will 

always be people who think it’s abnormal. But as long as the nearest families and friends find 

it alright they are not paying too much energy of those who thinks it’s wrong. The majority of 

gay males explain that the hardest part in building a family is that they are males; it’s harder 

to be accepted as two fathers. One conclusion is not that homosexuals are being treated 

different; it’s more a question of gender. Especially when the children are young, a lot of 

males feels that the always have to state themselves, not as a gay parents but as two males 

who is having infants.  
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Förord 
 
Vi vill tacka nära och kära som stöttat och uppmuntrat oss under skrivandet av 

denna uppsats. Samtidigt vill vi framföra ett tack till handledaren Cecilia 
Jonsson som gett oss vägledning genom hela skrivprocessen.  

ETT STORT tack till de regnbågsfamiljer som deltagit, som tog sig tid att dela 
med sig av kunskaper och erfarenheter. Vi vill även tacka alla som har hjälpt oss 
med att få tag på intervjupersoner. Utan er alla hade det inte blivit någon studie!  

 
 

Växjö den 10 januari 2013 
Louise Ekman & Angelica Norman 
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1. Inledning 
Under det första decenniet på 2000-talet har det homosexuella föräldraskapet vunnit större 

legitimitet och staten har rättsligt och politiskt erkänt regnbågsfamiljerna. Begreppet 

regnbågsfamilj är en metafor för homosexuella rörelsens krav på mångfald i synen på sexualitet. 

Benämningen regnbåge har använts i andra sammanhang som en symbol för frigörelse och 

gränsöverträdelser som exempel används begreppet ”The Rainbow nation” för att beskriva nya 

multietniska Sydafrika (Zetterqvist, 2007). Trots att homosexuella fått legitim rätt till 

familjebildning finns det fortfarande fördomar från samhället. Tidigare forskning visar att 

finns en okunskap inom samhällsinstanser om hur yrkesverksamma bemöter 

regnbågsfamiljer. Med samhällsinstanser menar vi myndigheter som skola och barnomsorg, 

hälso- och sjukvård och försäkringskassa. Forskningen visar även att det sker en 

diskriminering av regnbågsfamiljer och att det finns en negativ attityd mot samkönade 

föräldrars rätt till familjebildning (Malmqvist & Zetterqvist Nelson, 2008). Uppsatsen belyser 

homosexuella föräldrars erfarenheter av bemötande från olika samhällsinstanser och av nära 

omgivning. Med nära omgivning menar vi personer som familj, släkt och vänner. Vi använder 

även ordet omgivning och då syftar vi till personer som finns i respondentens närhet men är 

inte att betrakta som nära exempelvis, grannar, arbetskollegor och allmänheten i stort. 

 

Vi har valt att lyfta fram ämnet för att vi som författar denna studie själva kommer att arbeta 

som yrkesverksamma inom samhällsinstanser och kunskapen om regnbågsfamiljer behöver 

lyftas fram. Det är viktigt att betona att alla individer lever bland rådande normer och dessa 

normer påverkar hur yrkesverksamma bemöter sina klienter. Det sker en jämförelse mellan 

den homosexuella familjen och den traditionella heterosexuella familjen, där ett olikkönat par 

ses som normen och det normala (Svensson, 2007). Vi ser det som att kunskap och erfarenhet 

av en grupp människor leder till ökad förståelse, mindre fördomar och ökade positiva 

attityder. Därför ser vi det som viktigt att belysa hur det är att leva som homosexuell förälder 

idag. För att ge allmänheten och myndigheter kunskap om vilka attityder och normer som 

råder och vad som behövs arbetas vidare med. För att uppnå detta anser vi att ämnet måste 

lyftas upp och diskuteras. Det sociala arbetet beskrivs genom att vi förklarar hur 

minoritetsgrupper exkluderas och jämförs med majoritetssamhället och hur minoritetsgrupper 

i samhället blir stigmatiserade på grund av deras avvikande. 
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1.2 Problemformulering                                       
Zetterqvist Nelson (2007) har genomfört ett forskningsprojekt om hur homosexuella föräldrar 

upplever att de blir bemötta och deras strävan mot att bilda familj. Författaren visar den kritik 

familjerna dagligen möter på grund av att de skiljer sig från heteronormen. Många 

regnbågsfamiljer beskriver sina erfarenheter av att samhällsinstanser utgår från ett 

heteronormativt kunskapssätt. Vilket betyder att yrkesverksamma i många fall utgår från att 

alla lever i en heterosexuell familjekonstellation.  Homosexuella känner inte alltid att de 

passar in, och därför inte kan få den hjälp de behöver.  Österman (2000) visar i sin forskning 

att mellan var fjärde och var tredje invånare är negativt inställd till homosexuella. 

Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och olika delar av landet är stora. Författaren 

lyfter fram att det finns en större acceptans mot homosexuella i storstäder än i mindre städer, 

och yngre personer är mer positiva till den homosexuella familjebildningen än den äldre 

generationen.  

 

Enligt Hellgren (2010) har homosexuella fått kämpa för att få samma rättigheter som 

heterosexuella. Riksförbundet för sexuellt likasinnade har under många år debatterat för att 

skapa förändringar av samhällets normer och lagar. Detta arbete har bland annat resulterat i att 

riksdagen förändrat lagstiftningen vilket har gett homosexuella nya rättigheter till partnerskap 

och familjebildning. Trots de lagarna som idag finns stadgade brottas föräldrarna fortfarande 

med familjenormer som utgår från ett heteronormativt föräldraskap. Zetterqvist Nelson (2006) 

uttrycker samtidens heteronormativitet på detta sätt: 

 
”Det är ett samhälle genomsyrat av heteronormativitet, som får heterosexuella relationer att framstå 
som de självkart naturliga och homosexuella som främmande, annorlunda och avvikande” (Zetterqvist 
Nelson, 2006, s. 67). 

  

Citatet bygger på hur det heteronormativa i samhället bestämmer vad som skall ses som 

annorlunda. Heteronormativiteten sätter in homosexualitet i ett avvikande forum och 

homosexuella föräldrar kan genom detta känna sig stigmatiserade. Den homosexuella 

familjekonstellationen avviker från den traditionella normen om hur en familj förväntas se ut 

(mamma, pappa och barn). En stor del av de samhällsnormer som idag finns styrs av 

heteronormativiteten, som är en överordnad norm, vilken kan lämna ut homosexuella 

föräldrar till att bli normbrytande och stigmatiserande. Valet att skaffa barn inom ramen för en 

homosexuell relation utmanar nutida föreställningar om föräldraskap och familjeliv, vilket gör 

att regnbågsfamiljer fortfarande möts av stor kritik fast de fått legitima rättigheter. 
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram homosexuella föräldrars erfarenheter av bemötande från 

olika samhällsinstanser och av nära omgivning.  

 

2.1 Frågeställning 

• Vilka erfarenheter har homosexuella föräldrars kring bemötande inom olika 

samhällsinstanser och av nära omgivning? 

• Hur kan homosexuella föräldrars erfarenheter förstås utifrån normer om det 

heteronormativa föräldraskapet? 

 

3. Uppsatsens innehåll och disposition 
 
Uppsatsen är indelad i följande delar: inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar, bakgrund, tidigare forskning, teori, metod, resultat och analys och slutligen 

en diskussion. I inledningen ger vi en bild av varför denna uppsats är relevant att göra och 

redogör därefter syftet med uppsatsen samt frågeställningarna. I bakgrundsavsnittet skildras 

den historiska utvecklingen för homosexuellas rätt till familjebildning. Där ges en bild av de 

viktigaste historiska händelserna för homosexuellas juridiska likställdhet. Den tidigare 

forskningen fokuserar i denna uppsats på faktorer som är sammanhängande med 

diskriminering, stigmatisering, attityder och normer. Genom tidigare forskning ser vi att den 

homosexuella familjebildningen jämförs med den traditionella heterosexuella familjen och ses 

som bristfällig. Efter detta avsnitt följer en redogörelse av de teoretiska perspektiven i denna 

uppsats. Teorin stigma och begreppet heteronormativitet används för att avgränsa och 

beskriva studien. I metodavsnittet redogörs arbetsprocessen i denna uppsats. Efter metoden 

kommer resultat och analys, som är i ett gemensamt avsnitt. Slutligen kommer diskussion där 

vi knutit samman uppsatsen huvudsakliga delar; problem, metod samt resultat av studien. 
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4. Bakgrund 
4.1 Historisk bakgrund 
Avsnittet tar upp de största och viktigaste historiska händelserna för homosexuellas juridiska 

likställdhet och historisk syn på homosexualitet. Avslutningsvis i kapitlet ges en 

slutsummering i form av en tidslinje, för att tydliggöra de viktigaste årtalen. 

 

Viktiga årtal för den homosexuella familjebildningen 

Riksdagen har vid flera tillfällen behandlat frågor kring homosexuellas samlevnad. Det har 

tagit över 30 år för homosexuella att få samma rättigheter till familjebildning som 

heterosexuella från det att riksdagen tog upp frågan om homosexuellas rätt till samma villkor 

som heterosexuella.  

 

Foucalt (2002) menar att när den grekiska filosofen Diogenes levde år 412-323 f. Kr, var 

synen på homosexualitet följande: 

  
”Vad som i grekernas ögon är moraliskt förkastligt framför allt annat, det är tydligen inte att älska båda 
könen, det är inte heller att föredra sitt eget kön framför allt det andra; det är att vara passiv och 
eftergiven i förhållande till njutningarna” (Foucalt, 2002, s.80). 

 

Foucalt (2002) förklarar den syn på omåttlighet som fanns, där homosexualitet sågs av den 

grekiska filosofen som en svaghet och en olydnad. Homosexualiteten sågs som en svaghet hos 

människan för att de inte kunde hålla styr på sina lustar och med olydnad menade Foucalt 

(2002) att människan var olydig och inte följde de normerna om sexualiteten som fanns. 

Homosexualiteten ansågs vara en oförmåga att som man inta en manlig hållning gentemot sig 

själv. Upplevelsen av sexualitet uppfattade manligt och kvinnligt så starkt att de blev 

motsatser. Detta skapade en uppfattning om att kvinnlighet hos mannen var ett brott mot hans 

sexuella roll. Mannen skulle vara måttlig och maskulin, liksom manlig i sin sociala roll.  

Kvinnan var i beroendeställning i förhållande till mannen för fortplantning, för att arvet skulle 

överföras och samhället överleva. Författaren belyser att forntidens grekiska filosofer ansåg 

att det var motsatsen mellan aktivitet och passivitet som var avgörande och som bestämde det 

sexuella beteendet. En man kunde ha förkärlek till en annan man utan att någon misstänkte 

honom för kvinnlighet om han var aktiv i det sexuella förhållandet till kvinnan. Men om 

mannen inte var ”herre” över sina njutningar betraktades han som feminin oavsett vilket 

objekt han valde (Foucalt, 2002).  
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1600-1800 talet 

Mellan 1608-1734 var det dödstraff i Sverige för sexuella handlingar mellan två personer av 

samma kön. Lagen kom direkt från Gamla testamentet i bibeln och sa: ”Du skall icke ligga 

hos en man som du ligger hos en kvinna” (Pernheim, 2005, s. 268).                                                     

Under 80 år vara det inte kriminellt att ha sexuella förbindelser mellan två personer av samma 

kön. Det blev återigen straffbart mellan 1864-1944. Detta innebar att homosexualitet var ett 

brott som kunde ge fängelse eller straffarbete upp till två år (Pernheim, 2005). 

 

1900-1950 talet 

På 1950-talet var homosexuella förbindelser lagliga men samkönade relationer erkändes inte 

av lag eller myndigheter (Andreasson, 2000). Året 1950 bildades RFSL1. Som exempel kom 

RFSL i början på 1950-talet med krav om att homosexuella skulle få ingå äktenskap på 

samma villkor som heterosexuella. Med tiden har många frågor drivits på RFSL som 

skolinformation, jourverksamheter, hiv-prevention och de senaste åren har frågor rörande 

familjebildning lyfts fram (Pernheim, 2005).  

 

Sedan 1950-talet har livssituationen förbättrats för homosexuella. Allt fler homosexuella 

finner en möjlighet att leva ett öppet liv som homosexuell utifrån egna önskemål. Samtidigt 

har var fjärde homosexuell utsatts för hatbrott på grund av sin sexuella läggning (Andreasson, 

2000). 

 

1970-2000 talet 

Politikerna diskuterade redan på 1970-talet samkönade relationer och hur samhället kunde ge 

homosexuella ett större erkännande och en ökad jämställdhet likt heterosexuella. Första 

gången homosexuellas rättigheter uppmärksammades i riksdagen var 1973. Då togs frågan 

upp om homosexuellas rätt till samma villkor som andra grupper i samhället. Utskottet 

framhöll att samlevnad mellan parter av samma kön var en fullt accepterad samlevnadsform 

(RFSL, 2012). Detta fick konsekvenser för homosexuellas framtida familjerätt och ett mer 

aktivt arbete för att homosexuellas möjlighet till att leva ett drägligt liv (Andreasson, 2000).                       

 

                                                 
1 Riksförbundet för sexuellt likasinnade blev ett andningshål för homosexuella som erbjöds en säker mötesplats 
och möjlighet till socialt umgänge. Redan tidigt i förbundets arbete formulerades sexualpolitiska krav på 
samhället. 
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Det grundläggande ställningstagandet har kommit upp vid många tillfällen vid beslut om 

homosexuellas rättigheter i Riksdagen (RFSL, 2012). Detta ledde till en förändring av 

Sambolagen 1988 där homosexuella sambos fick samma rättigheter som heterosexuella. Det 

var första gången den homosexuella familjebildningen erkänts i offentliga dokument och 

uttalandet kom att få betydelse för den fortsatta politiska utvecklingen. Fram till 1979 ansågs 

homosexualitet vara en diagnostiserad sjukdom vilket visar vilka föreställningar som fanns 

om en person med annan sexuell läggning än majoritetens (Pernheim, 2005). 

 

Det är först på 1990-talet som regnbågsfamiljer behandlats politiskt (Andreasson, 2000).                                 

År 1995 infördes Lagen om registrerat partnerskap och detta blev början av en process för en 

juridisk likställdhet till familjebildning. Två personer av samma kön fick rätt att ingå 

partnerskap med varandra, vilket gjorde att homosexuella fick en ökad juridisk trygghet och 

ett större erkännande i samhället. Genom partnerskapet fick homosexuella samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter som om de ingick äktenskap. Denna lag ersattes år 2009 och 

istället blev Sveriges äktenskapslag könsneutral. Homosexuella par fick laglig rätt att vigas 

inom Svenska Kyrkan och ingå äktenskap (SOU 2001:10).  

 

Genom att ge homosexuella äktenskapsrätt hoppades politikerna på en positiv 

attitydförändring gentemot samkönade par. Lagförändringarna har gett homosexuella större 

rättigheter till familjebildning och förhoppningen var att utveckla ett större godkännande och 

en ökad jämställdhet i samhället för homosexuella föräldrar (SOU 2001:10).      

                                                                                                               

2000 talet – nutid (år 2012) 

År 2003 gjordes en lagändring som gav homosexuella rätten till att gemensamt adoptera barn 

och ha gemensam vårdnad. Sverige var det första landet i Europa som tillät homosexuella par, 

som ingått partnerskap, att ansöka om adoption inom Sverige och utomlands (Malmquist & 

Zetterqvist Nelson, 2008). Samma år kom den nya lagen om hets mot folkgrupp. I grundlagen 

infördes förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning. Lagen skyddar mot hets 

riktat mot heterosexuella, bisexuella och homosexuella (RFSL, 2012).   

 

Homosexuella kvinnor fick år 2005 rätt till insemination i Sverige, tidigare hade majoriteten 

sökt denna sjukvård utomlands. Lagändring gjorde det enklare för homosexuella kvinnor att 

bilda familj (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). År 2005 utvidgades även 

diskrimineringslagen. Lagändringen gällde förbud mot diskriminering i samband med sexuell 
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läggning inom samhällsinstanser. Enligt RFSL infördes det år 2011 även grundlagsförbud 

mot diskriminering på grund av sexuell läggning i Regeringsformen (RFSL, 2012).  

 

Vid mitten av 1900-talet ansågs homosexualitet som ett kriminalpolitiskt och medicinskt 

problem, särskilt sågs det som en fara för ungdomar i den mån att det var fortfarande en 

diagnostiserad sjukdom. Småningom utvecklades detta till att allt fler såg homosexuella som 

skyddslösa och utsatta människor som behövde stöd från samhället (Andreasson, 2000). 

Författaren menar att idag ses homosexuella som en förtryckt minoritetsgrupp. På grund av 

detta synsätt blir det nödvändigt att all lagstiftning behandlar alla lika, oavsett sexuell 

läggning. Att homosexuella ses som en minoritet blir en risk för att deras erfarenheter 

marginaliseras och allmänheten ser heterosexuellas erfarenheter som mer betydelsefulla 

eftersom de är en majoritet (Andreasson, 2000).        

 
Idag lever en fjärdedel av alla Sveriges barn i åldrarna 0-17 år i en annan typ av familj än den 

traditionella kärnfamiljen2 (SCB, 2012). Det finns flera olika alternativa 

familjekonstellationer som adoptivfamiljer, regnbågsfamiljer och familjer med ensamstående 

föräldrar. Det finns olika möjligheter för homosexuella att bilda familj. Antingen genom 

insemination i Sverige eller utomlands, adoption och det är inte ovanligt att barnen har 

tillkommit i ett tidigare heterosexuellt förhållande. Många barn i regnbågsfamiljer har både en 

biologisk far och en biologisk mor som är aktiva i föräldraskapet (SOU 2001:10).  

 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2011) har antalet barn med två mammor eller två pappor 

tiodubblats sedan i slutet av 1990-talet. År 2011 fanns det i Sverige 1079 barn bosatta med två 

mammor och 66 barn bodde tillsammans med två pappor, där föräldrarna ingått partnerskap 

eller samkönat äktenskap. Det har skett en ökning av antalet barn i regnbågsfamiljer. En 

förklaring är att denna familjekonstellation fått juridiska rättigheter till familjebildning och 

äktenskap under tidsperioden 1990 – 2011.  

 

                                                 
2 Med traditionell kärnfamilj menas mamma, pappa och barn 
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Antal barn 0-21 år som bor med två mammor respektive  
pappor som registrerat partnerskap eller är gifta år 1998-2010 

 

 Källa: Statistiska centralbyrån [2013-01-04] 

 
 
 
4.2 Tidslinje 
En historisk översikt över den utveckling som skett för homosexuellas juridiska rättigheter. 
 

 

 

 

1600 1700 1800 1900-1950 1970-2000 2000-2012 

1608-1734 1864-1944    År 1973 År 1995 År 2005 
Dödsstraff för 
sexuella 
handlingar 
mellan  
homosexuella.  

Straffbart med 
homosexuella 
förbindelser. 
Straffet var 
fängelse eller 
straffarbete.

Homosexuellas 
lika rättigheter 
tas  

Lesbiska 
får laglig 
rätt att 
inseminera 
i Sverige 

Lagen om 
Partnerskap. 
Ersattes år 2009 
genom att 
äktenskapslagen 
blev könsneutral 

för första gången 
upp i riksdagen 

1734-1864 År 2003 År 1950 År 1988 
Det är lagligt 
med sexuella 
handlingar  

Homosexuella 
får laglig rätt 
att adoptera 

RFSL bildas. 
För att driva 
frågor kring 
homosexuellas 
rättigheter 

Förändring av 
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5. Tidigare forskning 
Samtliga forskare (Zetterqvist Nelson, 2007; 2008, Malmquist, 2008; Norrhem & Nordström, 

2000; Österman, 2000; Norberg, 2009; Timander & Wikmans, 2011 samt Stacey & Biblarz, 

2001) lyfter fram att det heterosexuella föräldraskapet utgör normen vilket skapar en 

problematisk bild av regnbågsfamiljer. Genom att denna familjebildning jämförs med 

heteronormen, framställs regnbågsfamiljen som bristfällig. Samkönade föräldrar ses som 

avvikande och identifieras som problematiska och som ”de andra”. Tidigare forskning som 

både gjorts i Sverige och utomlands visar att det förekommer diskriminering och negativa 

attityder gentemot homosexuella både av omgivning och av myndigheter.  

 

5.1 Diskriminering av samhällsinstanser 
Karin Zetterqvist Nelson är Sveriges ledande forskare kring homosexuell familjebildning. 

Hon gjorde tillsammans med Malmquist år 2008 en forskning kring diskursiv diskriminering 

av regnbågsfamiljer. Analysen byggde på samhällsdebatten som uppstått efter förändringarna 

i lagstiftningarna, vilket inneburit en juridisk likställdhet för samkönade och olikkönade par. 

Debatten skapade en diskussion där frågor kring normer och värderingar om hur en familj 

antas se ut, förväntningar på föräldraskapet men även hur sexualitet bör ta sig uttryck. Studien 

utgick från intervjuer av personer som var verksamma inom Psykologförbundet, eftersom 

detta förbund gav remissvar angående lagförändringar rörande adoption och insemination för 

homosexuella. Studien visade att negativa samhällsattityder fanns kring ett homosexuellt 

föräldraskap och detta ledde till ett ”annorlundaskap” ( Zetterqvist Nelson & Malmqvist, 

2008, s. 319) Diskriminering skedde genom negativa attityder som regnbågsfamiljer mötte på 

olika samhällsinstanser. Det var inte homosexuellas föräldraförmåga som nedvärderades av 

myndigheterna, utan det centrala var vilket kön individen hade. Det var således inte individen 

som kritiseras utan det var tvåsamheten hos två män eller två kvinnor som kritiserades 

(Zetterqvist Nelson, Malmquist 2008).  

 

Zetterqvist Nelson utförde även 2007 ett forskningsprojekt som syftade till en fördjupad 

förståelse av villkor och relationer som präglade svenska homosexuella familjer. 

Undersökningen utfördes genom intervjuer med regnbågsfamiljer och byggde på deras 

berättelser om hur de bildade familj. Dessa familjer fick barn under en tidsperiod när svensk 

lagstiftning och familjepolitik präglades av en stark norm där termen föräldraskap i själva 

verket betydde ett heterosexuellt föräldraskap. Studien synliggjorde den problematik och 
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kritik som regnbågsfamiljer dagligen mötte därför att de skilde sig från heteronormen. Många 

familjer som medverkat i studien vittnar om hur de hamnat i besvärliga situationer med 

samhällsinstanser. De professionella lutar sig mot rättsliga och socialpolitiska normer som 

utgår ifrån definitionen av en heteronormativ familj. Vilket gör att regnbågsfamiljer inte har 

samma självklara möjlighet att vända sig till samhällsinstanser för att ta del av deras hjälp och 

tjänster (Zetterqvist Nelson, 2007).  

 

Sammanfattningsvis visar Zetterqvist Nelson (2007); Zetterqvist Nelson, Malmquist (2008) 

att yrkesverksamma har negativa attityder, vilket kan bli problematiskt och leda till en 

stigmatiserande för homosexuella föräldrar. Samhällsinstanser ser det som ett problem att 

vara homosexuell förälder och problemet ligger i tvåsamhetens hos samkönade föräldrar, att 

föräldraskapet utgörs av två män eller två kvinnor. Fast att forskning och lagen säger 

motsatsen kan homosexuella uppleva sig stigmatiserade genom att normen utgår ifrån ett 

heterosexuellt föräldraskap.  

 

5.2 Samkönad tvåsamhet utmanar nutidens normer 
Norberg (2009) har i sin avhandling studerat och intervjuat samkönade par om hur de levde 

tillsammans i ett hem, hur deras vardagsliv såg ut och hur de utmanade de heteronormativa 

föreställningarna om kön och tvåsamhet. Norberg (2009) belyser att leva som människa i en 

tvåsamhet är en norm. Normen är att en man och kvinna lever tillsammans. Att som 

homosexuell bo med sin partner är normbrytande och inte alltid accepterat av omgivningen. 

Sociala och juridiska förhållanden bidrar till att den heterosexuella kärnfamiljen reproduceras 

som norm. Heteronormativiteten utmanas i praktiken genom andelen av andra 

familjekonstellationer som samkönade par. Norberg (2009) visar att internationellt sett ses 

Sverige som ett av de mest öppna och toleranta länderna gentemot homosexualitet.  

Det talas främst om ett bättre lagstöd för homosexuellas rättigheter men även om den 

allmänna sociala attityden som har förändrats mot en ökad acceptans. Trots detta är 

homosexualitet mer eller mindre ett normbrytande beteende, genom att de lever i en 

samkönad relation.  

 

En amerikansk studie utfördes av Stacey & Biblarz (2001) och visade den problematiska bild 

som fanns av den homosexuella familjebildningen under slutet av 1990-talet i USA. Detta på 

grund av att den homosexuella familjebildningen inte tillhörde majoriteten och inte följde 
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normen om hur en familj skulle se ut. Det fanns ett starkt motstånd mot homosexuellas 

rättigheter till partnerskap och familjebildning. Som exempel på detta nämner författarna hur 

en professor i juridik rasade mot homosexuellas rättigheter till familjebildning och menade att 

det inte forskats tillräckligt kring hur föräldrarnas sexuella läggning skulle påverka barnen. 

Professorn menade även att föräldrarnas läggning kunde skapa en förvirring i barnets sexuella 

identitet och öka chanserna för att barnen själva skulle bli homosexuella. Stacey & Biblarz 

(2001) kom i analysen fram till att barnens sexuella identitet inte påverkades av föräldrarnas 

sexuella läggning.  

 

5.3 Den sexuella läggningen påverkar val av bostadsort 
Norrhem & Nordström utförde en studie om homo- och bisexuellas migrationsmönster år 

2000 i Sverige. Studien genomfördes genom att tillfråga 278 av RFSL:s medlemmar. Studien 

visade att när homosexuella flyttat från små och medelstora samhällen uppgav 52 procent av 

respondenterna att de hade flyttat på grund av sin sexuella läggning. Författaren lyfter fram att 

cirka hälften uppger att de inte kunde bo var som helst i landet och angav bland annat 

intolerans, okunskap, våld och sträng religiositet som orsak. Respondenterna menade att det i 

den gamla kommunen fanns färre öppna HBTQ-personer3, mindre kunskap och att de kände 

sig otrygga. 90 procent av respondenterna angav att de efter flytten var mer öppna än de var 

förut och att det var lättare att vara öppen i en större stad. 

 

Likaså belyser Östermans (2000) studie att det förekommer negativa attityder mot 

homosexuella. Resultatet visar att det fanns markerade skillnader beroende vilket län 

individen valde att bo i. Mest positiva attityder fanns i Stockholm. Mest negativa attityder 

fanns redovisat från personer i Kronobergs län. Översiktligt sett tenderar acceptansen av 

homosexuella att vara lägre i glesbyggda områden än i större städer. Den sexuella läggningen 

påverkar var homosexuella bosätter sig för att de ska kunna känna trygghet.  

 

5.4 Befolkningens attityder till homosexuella 
Österman (2000) på FSI4 gjorde i uppdrag från Statens folkhälsoinstitut en analys som var 

inriktad på att finna ett sambandsmönster till attityden av homosexuella. Undersökningen 

byggde på 10 000 postenkäter bland Sveriges befolkning i åldrarna 16-79 år. Av allt att döma 

har utvecklingen gått i positiv riktning under de senare decennierna. Ändå uppskattades att 
                                                 
3 Homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer personer 
4 Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier. 
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mellan var fjärde och var tredje invånare vara negativa till homosexuella. Skillnaderna mellan 

olika befolkningsgrupper och olika delar av landet visade sig vara stora. De negativa återfanns 

särskilt bland män, lågutbildade, boende utanför storstadsområden och bland äldre invånare. 

Det är mycket som talar för att debatter i massmedia och de egna personliga kontakterna med 

homosexuella personer är viktigt i bildandet av attityder och föreställningar än officiella 

uttalanden för att stärka homosexuellas rättigheter.  Allt tyder på att oron och rädslan för det 

obekanta och misstänksamheten mot det ”avvikande” väntas minska allt mer. Östman (2000) 

visar i sin studie att kunskap, debatt om homosexualitet och mer erfarenheter från arbets- eller 

privatlivet om homosexuella, bidrar till ökade positiva attityder.   

 

5.5 Befolkningens attityder till homosexuellas rätt till adoption 
Som en uppföljning av Östmans studie (2000) utförde Timander & Wikmans (2011) en studie 

om attityden till att homosexuella par ges möjlighet att adoptera barn. Studien visar att 

attityden blivit betydligt mer positiv bland befolkningen det senaste decenniet. Sannolikt har 

ökade rättigheter för homosexuella, en större öppenhet i samhället samt en ökad exponering i 

medierna haft en stor betydelse för denna förändring. Författarna anser dock att det 

fortfarande finns tydliga befolkningsskillnader när det gäller attityden till homosexuellas 

möjlighet att adoptera barn. Kvinnor, yngre, högutbildade och tjänstemän har en mer positiv 

attityd än män, äldre, lågutbildade och arbetare. Studien visar även att boende i 

storstadsområden har en mer positiv attityd än boende på mindre orter.  På endast tolv år har 

attityden för adoption av homosexuella blivit påtagligt mer positiv. År 1999 var 15 % positiva 

medan år 2011 har andelen positiva stigit till 48 %. Bilden av homosexualitet och 

homosexuella har successivt blivit mer accepterad. Det tidigare förbjudna och obekanta har 

blivit accepterat (Timander & Wikmans, 2011).  
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6. Teori  
I teorikapitlet redogörs de teoretiska utgångspunkterna som används i resultat- och 

analysdelen. Inledningsvis presenteras det teoretiska begreppet heteronormativitet därefter 

behandlas Goffmans teori om stigma, sedan följer en redogörelse av självstigma. 

Heteronormativiteten används i uppsatsen för att förklara hur normen exkluderar personer och 

genom exkluderingen kan personerna uppleva sig stigmatiserade. Heteronormativiteten 

förstås inte som en teori utan förklarar hur individer som faller utanför heteronormen 

exkluderas och marginaliseras. Vi använder begreppet för att synliggöra maktstrukturer och 

beskriva hur normativiteter påverkar vad samhället ser som normalt och avvikande (Mattson, 

2010). 

 

6.1 Heteronormativitet  
Idag lever vi i ett heteronormativt samhälle vilket betyder att samhället har heterosexualitet 

som norm för människors sexualitet. Normen bygger på förväntningar på attraktion mellan två 

personer av motsatt kön och med syfte att sätta barn till världen. Allt som överskrider dessa 

gränser till familjebildning avviker från majoritetens norm. Språkligt tar sig normen uttryck i 

till exempel uttalandet ”din mamma och din pappa”, som utgår från antagandet att det 

tilltalade barnet lever i en familj med föräldrar av skilda kön (Knutagård, 2007).  

 

Normer syns inte utan är snarare oskrivna lagar om sanningar om vad som är naturligt eller 

inte. Genom att normer existerar och förklarar vad som är normalt, tillskrivs också vad som 

blir normbrytande. Heteronormativiteten exkluderar homosexuella och klassificerar 

personerna som avvikande i och med att de inte är en del majoritetssamhället (Göransson, 

2012).   

 
Som heterosexuell ser individen inte normen, utan först när någon avviker blir individen 

medveten om normen (Sahlström & Bildt, 2006). Om det bara hade funnits heterosexuella 

hade inte heteronormen funnits för den hade inte haft någon ”motpol” att ta avstamp ifrån 

(Sahlström & Bildt, 2006, s. 7).  Homosexualiteten blir motpolen till heterosexualitet och det 

är på så sätt heteronormen konstrueras.  

 
”Heterosexuella normer och övriga normer finns aldrig i kraft av sig själva. En norm existerar bara i 
relation till en tänkt och utpekad motpol. Heterosexualiteten som norm fungerar bara i motpol till vad 
den inte är” (Sahlström & Bildt, 2006, s. 7) 
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Eek-Karlsson & Elmeroth (2012); Lundin (2012) lyfter fram att personer som tillskrivs en 

normposition ofta besitter makt att diskriminera och är i överläge i förhållande till dem som 

faller utanför normen. Homosexuella är vanligtvis inte en del av den majoritet som är 

normbeskrivande och blir istället marginaliserade. I uppsatsen används heteronormativiten 

som förklaring till att samkönade föräldrar exkluderas och marginaliseras och ibland väljer vi 

som författare att tala om heteronorm. Skillnaden mellan normativitet och norm är att 

normativiteten är överordnade normerna och är samlade sociala värden. Sociala värden ”kan 

definieras som det som allmänt ses som värdefullt i samhället, internaliseras i vårt 

medvetande via en social process” (Östnäs, 2007, s. 66). Det normativa i samhället, som i vårt 

fall heteronormativiteten, är överordnade andra normer och normativiteten har en styrande 

funktion. Heteronormen kan exempelvis försvagas i grupper där HBTQ personer samlas för 

att umgås, exempelvis i förskolor för regnbågsfamiljer. Där skapas andra normer och 

värderingar och homosexuallitet blir inte avvikande på samma sätt. Dock lever det normativa 

fortfarande i sammanhanget och är fortfarande en maktaspekt (Svensson, 2007). Mattson 

(2010) benämner hur normativiteter konstruerar överordnade och underordnade. Exempelvis 

att antagande om att de vi möter är heterosexuella bidrar till att upprätthålla det 

heteronormativa i samhället, det blir en samling av de sociala värden som finns i samhället. 

Genom att heteronormatviteten är en allmän övergripande norm besitter den en makt att 

bestämma vad som är det normala och synliggör det onormala och underordnade grupperna i 

samhället.  

 
”Genom att använda begreppet och tala om heteronormativitet snarare än heterosexualitet understryks det 
faktum att det inte är människors sexuella handlingar som är i fokus, utan de normer som omger 
sexuallitet och hur dessa är införlivade i och reproduceras genom institutioner, lagar, strukturer, relationer 
och handlingar ” (Mattson, 2010, s. 65) 

 

6.2 Stigma 
Begreppet stigma härstammar från de gamla grekerna som skar eller brände in märken på 

personer som slavar, brottslingar, förrädare eller utstötta personer (Goffman, 2011). 

Gemensamt för dessa grupper var att en sådan person var någon som samhället ville visa hade 

begått något som inte var accepterat eller var någon som inte passade in bland de övriga 

medborgarna. De märkte personerna för att omgivningen skulle se vilka som skulle undvikas 

(Goffman, 2011). 
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Goffman (2011) tar sig an begreppet stigma genom att förklara hur personer i vår moderna tid 

stigmatiseras genom att bryta från det förväntade sättet att vara. Goffman (2011) menar att det 

inte är ofta som individer medvetet reflekterar kring vad som anses passande och normalt. 

Först när en person avviker och placerar sig utanför de normer och värderingar som finns 

inom ramarna blir vi medvetna om våra föreställningar. Stigman kan delas in i tre olika 

kategorier, ”kroppsliga missbildningar”, ”tribala sambetingande” stigma som ras och 

nationalitet, samt ”fläckar på den personliga karaktären”(Goffman, 2011, s.12). Till det 

sistnämnda placeras personer som alkoholister, personer med psykiska rubbningar och 

homosexuella.  

 

Norberg (2009) beskriver normerna kring tvåsamhet i sin avhandling för att förklara hur 

stigma kan se ut. Författaren lyfter fram en diskussion om hur tvåsamhet ses som en norm och 

i betydelsen en heterosexuell relation (där två personer av motsatt kön lever tillsammans). 

Norberg (2009) menar att personer som inte uppfyller de normativa kraven på tvåsamhet ofta 

betraktas som avvikare av omgivningen. Norbergs avhandling belyser den form av stigma 

som Goffman (2011) talar om, när det kommer fram att individen lever i en samkönad 

relation blir det avvikande. Personen stigmatiseras på grund av sin homosexualitet, som 

avviker från heteronormatviteten (Goffman, 2011). Lundin (2012) beskriver normernas 

konsekvenser där individen blir avvikande och kan bli utsatta för stigmatisering.  

 
”Det som tillhör normen är sådant som betraktas som förgivettaget eller uppenbart, medan det som  
ligger utanför normen kan ses som avvikande och bli föremål för ifrågasättande” (Lundin,  2012, s. 62). 

 

Avrahami (2007) använder inte begreppet stigma för att förklara något som är 

misskrediterande, utan som en benämning på samhällets attityd och relation till homosexuella. 

I uppsatsen används Avrahamis synsätt i den mån att det är samhällets attityder och relationer 

till homosexuella som studeras. Vikten i uppsatsen ligger inte vid om personerna tillhör en 

viss etnisk bakgrund, har en funktionsnedsättning eller något av det Goffman (2011) tar upp 

som misskrediterande. Teorin hjälper oss istället att förstå hur samhällets attityder och 

relationer till en viss kategori kan stigmatisera personer som tillhör en minoritet. 

Majoritetssamhällets attityder och relationer som finns kan exempelvis förklaras med olika 

sociala normer om vad som är det naturliga.  
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6.2.1 Självstigma  
En utveckling av Goffman teori om stigmatisering är självstigmatisering. Angermeyer, 

Corrigan, & Rüsch (2005) lyfter fram att självstigmatisering handlar om hur en individ för 

över samhällets stereotypa föreställningar om vad som anses normalt eller inte och tillämpar 

detta på sig själv. Det börjar oftast med att individen blir medveten om samhällets attityder 

och fördomar. Därefter påverkas individen av de stereotypa föreställningarna och utgår från 

samhällets attityder och tänker; de har rätt, jag är avvikande (Angermeyer, Corrigan, & 

Rüsch, 2005).                     

 

Individer som lever i ett självstigma kan i många fall förklaras utifrån det mer traditionella 

och gamla uttryckssätt; han eller hon har satt på sig ”offerkoftan”. De använder majoritetens 

attityder mot sig själv, exempelvis homosexuella är avvikande. Personen ifråga som är 

homosexuell riktar sedan detta mot sig och anser sig själv avvikande i relation till 

heteronormativiteten. 

 
6.2.2 Teori som avgränsning                                    

Vid användandet av teori som stigma och begreppet heteronormativitet utesluts information 

och vissa saker lyfts inte fram. Innan utförandet av studien utgick vi från att homosexuella 

föräldrar upplevde att de skapade en normbrytande familjekonstellation, att personerna kände 

sig stigmatiserade. Vår uppfattning om hur de som homosexuella föräldrar blev bemötta av 

den nära omgivningen och av samhällsinstanser har dels kommit genom tidigare forskning, 

dels genom vår egen bild om hur majoriteten av befolkningen antar att en familj ska se ut. 

Lika mycket som vi beskriver heteronormativiteten som bärare av vad som anses normalt, lika 

mycket är vi själva bärare av den normen. Teorier är till för att hjälpa oss att förklara hur 

samhället är beskaffat och hjälper oss att se vissa orsakssammanband (Thomassen, 2007). 

Begreppet heteronormativitet kan ses utifrån ett kritiskt perspektiv genom att begreppet har ett 

starkt maktperspektiv och kategoriserar personer som avvikare och inte avvikare. Även om 

våra intervjupersoner inte upplevt sig avvikande, har begreppet redan klassificerat de som 

marginaliserade. I efterhand har vi reflekterat kring om huruvida vi skulle valt en genusteori 

med tanke på vad intervjupersonerna lyft fram. Dock var inte syftet med studien att studera 

genus utan att studera vad homosexuella föräldrar har för erfarenheter av bemötande. Viket 

gjorde att vi valde bort en genusteori på grund av att syftet inte kunde uppfyllas med hjälp av 

en genusteori. 
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7. Metod 
7.1 Kvalitativ metod 
Vi vill lyfta fram homosexuella föräldrars erfarenheter av bemötande inom samhällsinstanser 

och av deras nära omgivning. Hur är det att vara förälder i en regnbågsfamilj där 

majoritetssamhället utgår från ett heteronormativt föräldraskap? Fokus i studien är 

intervjupersonernas erfarenheter kring bemötande. 

 

För att nå deltagarnas erfarenheter gjordes en kvalitativ studie. Studien gick ut på att, istället 

för att ta reda på hur många som har en viss erfarenhet, ta fasta på vad personen har för slags 

erfarenheter (Bryman, 2011). Det var respondenternas perspektiv som var viktigt, vad de 

valde att lyfta fram och beskriva. Bryman (1997) lyfter fram att det mest väsentliga i 

kvalitativ forskning är att uppsatsförfattaren studerar det de vill studerar utifrån den 

studerande människas eget perspektiv. I denna uppsats har det varit att få fram homosexuella 

föräldrars erfarenheter kring bemötande. Davidson & Patel (2011) lyfter fram att kvalitativa 

studier används när intervjuaren vill ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet 

hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” 

(Davidson & Patel, 2011, s. 82). I och med att studien handlar om hur samkönade föräldrar 

upplever att de blir bemötta inom samhällsinstanser och av nära omgivning ser vi att en 

kvalitativ studie är .  

 

7.1.2 Kvalitativ metod som avgränsning                

Kvalitativ metod har avgränsat oss genom att vi inte har fått svar på hur många homosexuella 

föräldrar som har erfarenheter från ett negativt eller positivt bemötande från olika 

samhällsinstanser. En enkätundersökning hade besvarat hur många som hade dessa 

erfarenheter och därefter hade studien kunnat förklara antalet som upplevt ett negativt 

bemötande och utifrån det hade vi kunnat generalisera. Dock hade en enkätundersökning inte 

besvarat vilka erfarenheter och hur intervjupersonerna upplevt den nära omgivningens och 

samhällsinstansers bemötande.  

7.2 Urval 
För att få svar på studiens syfte kontaktades personer som var relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). De eftersökta kriterierna var att intervjupersonerna levde 

i ett homosexuellt föräldraskap och hade ett eller flera gemensamma barn. Av dem som hörde 
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av sig var det inte ovanligt att personerna ifråga hade barn från ett heterosexuellt förhållande. 

Målgruppen stämde då inte riktigt in, dock behölls kontakten med personerna fram tills det att 

vi fått tillräckligt med respondenter som levde i ett samkönat föräldraskap och hade 

gemensamma barn. 

 

Inledningsvis kontaktades intervjupersoner via olika forum på internet och föreningar som 

finns utspridda i Sverige som vänder sig till regnbågsfamiljer. Genom att vända oss dit trodde 

vi att snabbt skulle få ihop respondenter till studien. Vid urvalet var det viktigt att tänka på att 

intervjupersonerna var medlemmar i en förening eller aktuella i ett speciellt forum som var 

avsedda för regnbågsfamiljer. De som sökte sig dit kanske kände sig stigmatiserade eller 

upplevde ett utanförskap. Dock fungerade inte det som planerat, responsen var positiv från 

många, men ingen ville medverka som intervjuperson. Att få kontakt med intervjupersoner i 

Kronobergs län visade sig vara svårt. En anledning kan vara att Kronobergs län är den delen 

av Sverige där befolkningen har mest negativa attityder till homosexuella (Österman, 2000).  

 

För att få kontakt med intervjupersoner användes sedan ett bekvämlighetsurval. Bryman 

(2011) lyfter fram att bekvämlighetsurval brukar vara aktuellt då det är svårt att få tag på 

intervjupersoner. För vår del gav metoden mest respons och flest intervjuer. Fördelen med 

bekvämlighetsurvalet blev att personerna ifråga trädde fram och valde att bli intervjuade. 

Bekvämlighetsurvalet skedde via personliga kontakter, och via sociala medier gjordes en 

förfrågan till våra vänner, vilka kontaktade möjliga respondenter för att se om de ville 

medverka i studien. Efter intervjupersonens godkännande kontaktades respondenten genom 

mail där studiens syfte presenterades via informationsbrev. Sedan fick respondenterna 

kontakta oss om de ville medverka. Metoden gav oss sex intervjupersoner. Genom två av 

dessa intervjupersoner fick vi sedan kontakt med ytterligare tre personer. Dessa tre extra 

respondenter kom att ske via ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011). Två respondenter gav 

förslag på tre personer som skulle kunna tänka sig att delta i studien. I två av fallen blev det 

ett positivt utfall.  

 

Bryman (2011) kallar metoden snöbollsurval. Det började med att vi fick kontakt med en 

person som blev inbokad för intervju och sedan undrade intervjupersonen om det behövdes 

fler respondenter. Bryman (2011) förklarar att ett snöbollsurval sker genom 

rekommendationer från en intervjuperson där han eller hon kommer med förslag om fler 

personer som är relevanta för forskningsfrågan. Av etiska principer lät vi personerna som vi 
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redan hade kontakt med själva kontakta personerna som respondenterna rekommenderat. Efter 

att personerna ifråga givit sitt godkännande kontaktades de genom mail eller telefonsamtal 

och det skickades ut informationsbrev. Totalt sett fick vi två intervjupersoner via 

snöbollsurval och sex via bekvämlighetsurval. 

 

7.3 Tillvägagångssätt  
Intervjuerna har skett med åtta homosexuella föräldrar. Valet av åtta intervjupersoner var för 

att kunna jämföra deltagarna med varandra och få en någorlunda stor grupp. Givetvis hade 

fler intervjuer kunnat göras men tidsmässigt ansåg vi att åtta intervjuer var genomförbart.  

Fyra av intervjupersonerna var kvinnor och fyra var män. Spridningen mellan könen var för 

att se om det var skillnad mellan hur samkönade kvinnor och samkönade män med barn blev 

bemötta, då vi kunnat se i tidigare forskning att det fanns skillnader mellan hur samkönade 

kvinnor och män blev bemötta. Skillnaden ses inte som ett syfte på något sätt utan mer att det 

var intressant att se resultatet i ett bredare perspektiv och ur olika synvinklar.     

 

Reliabilitet är beroende av uppsatsförfattarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka 

sina upptäckter (Backman, 2011). Båda två har medverkat vid alla åtta intervjuer och har 

sedan tolkat materialet tillsammans, vilket stärker studiens reliabilitet. Intervjuerna har 

genomförts under en treveckors period och under insamlingsprocessen har det gjorts mindre 

justeringar i intervjuguiden. Vi som gjort studien har under uppsatsens gång haft ett nära 

samarbete och diskuterat struktur, upplägg, tolkningar av materialet och bearbetat resultatet 

tillsammans. Vi har delat upp uppsatsens avsnitt mellan varandra för att sedan läsa och skriva 

om till en gemensam text. Se bilaga tre, för uppsatsens arbetsfördelning.  

 

7.3.1 Analysprocessen 
När vi började med uppsatsen läste vi först tidigare forskning och sedan gjorde vi 

frågeställningarna efter det som intresserade oss. Intervjuguiden byggde på det vi hade läst i 

tidigare forskning och frågorna ställdes för att besvara vårt syfte och frågeställningar.   

Efter transkriberingen läste vi igenom allt för att se vad intervjupersonerna lyft fram och 

sedan valde vi ut de erfarenheterna som vi kände var viktiga. Sedan analyserade vi dessa med 

hjälp av teorin stigma och begreppet heteronormativitet och valde att lyfta fram det som 

kunde förstås med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. För att se om det fanns ett 
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gemensamt mönster bland intervjupersonernas erfarenheter letade vi efter liknande 

erfarenheter för att sedan kunna rubricera dessa i resultat- och analysdelen.  

 

7.4 Intervju som metod 
I samband med intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide, vilket betyder att vi 

använde oss av öppna frågeställningar. Davidson & Patel (2011) lyfter fram att vid en 

kvalitativ studie är det vanligt att den som intervjuar ställer öppna frågor till respondenten och 

låter denne beskriva sina erfarenheter med egna ord. Författarna kallar detta för strukturering. 

I kvalitativa intervjuer är det vanligtvis en låg grad av strukturering, vilket betyder att 

intervjuaren lämnar öppna frågor där han låter intervjupersonen svara med egna ord. Om vi 

exempelvis hade sagt upplever du att du blir diskriminerad av samhällsinstanser? Hade vi 

riktat in personen på att de skulle skett en diskriminering, om vi istället frågade, hur upplever 

du att du blir bemött av samhällsinstanser? Öppnas frågan istället upp och ger 

intervjupersonen chansen att beskriva vad han eller hon upplevt.  

 

Genom intervjuguiden förhöll vi oss till vissa teman, samtidigt lämnades utrymme för 

respondenten att själv lyfta fram vad som var viktigt för honom eller henne (Bryman, 2011). 

De teman som intervjuguiden utgick ifrån var erfarenheter kring bemötandet av nära 

omgivning och samhällsinstanser. Davidson & Patel (2011) lyfter fram att detta har att göra 

med standardisering. I kvalitativ metod kan det variera vilken nivå av standardisering 

intervjuaren använder. Om intervjuaren använder sig av frågorna i en bestämd form, vilket vi 

har gjort (se bilaga 2), är det en hög grad av standardisering. Om frågorna istället hade följt i 

en obestämd ordning och skapats vid intervjutillfället hade de skett en låg standardisering 

(Davidson & Patel, 2011). Författarna lyfter fram att en hög grad av standardisering är vanligt 

om intervjuaren vill generalisera och få ett liktydigt svar från alla respondenter. Det vi ville 

uppnå var att se ett mönster bland respondenternas erfarenheter och genom att 

intervjupersonerna svarade på liknande frågor i bestämd följd underlättade det för oss att se 

ett mönster. 

 
7.5 Telefonintervju 
Fyra av intervjuerna har skett via telefon, och den främsta orsaken var för att personerna 

ifråga befunnit sig så pass långt bort att det blev en kostnadsfråga. Bryman (2011) förklarar 

att kostnadsfrågan kan vara en av anledningarna till att forskaren väljer att genomföra 
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intervjun via telefon. Bryman (2011) lyfter även fram att en anledning till att intervjuaren 

väljer telefonintervjun som metod är för att det är lättare att få svar på känsligare frågor då 

personerna inte är fysiskt nära varandra. Det är även lättare att avsluta intervjun när 

forskningsfrågan är besvarad, annars finns det en stor risk att intervjun blir onödigt lång.  

Dock menar författaren att nackdelen är bland annat att det inte går att tolka ansiktsuttryck 

och kroppsspråk vilket kan vara viktigt för att se hur intervjupersonen reagerar till en viss 

fråga. Vid övervägandet om hur vi skulle intervjua personerna som befann långt bort var 

telefonintervju det lämpligaste sättet. Dock kände båda att kroppsspråket var viktigt för att se 

hur intervjupersonerna reagerade när en fråga ställdes. Hade vi haft en möjlighet att inte 

använda oss av telefonintervjuer hade vi valt bort den intervjuformen på grund av 

ovanstående skäl. 

 

Telefonintervjuerna har varit kortare och inte givit lika utförliga svar, i jämförelse med 

intervjuerna där det skett ett personligt möte. Däremot har forskningsfrågorna blivit besvarad 

och intervjupersonerna har i tre av fyra fall tagit sig tid att besvara frågorna i lugn och ro. 

Enligt Svensson (2010) kan man fråga sig om reliabiliteten i intervjuer kan ses som något 

”konstant objekt”? Författaren menar att intervjupersonen inte kan ses som oförändlig utan 

påverkas av känslor, miljöer och situationer. Vi har varit medvetna och observerat att de som 

blev intervjuade ibland exempelvis varit stressade, vilket har skett vid ett intervjutillfälle. 

Genom att intervjupersonen var stressad gavs korta och ytliga svar om respondentens 

erfarenheter, vilket påverkade resultatet. Om vi hade haft samma intervju vid ett annat tillfälle 

och ställt samma frågor finns det en möjlighet att vi hade fått andra svar.    

 

7.6 Generaliserbarhet och validitet 
Bryman (2011) lyfter fram att i en kvalitativ studie är syftet inte att generalisera. Därmed inte 

sagt att det som framkommer inte skulle vara användbart i en diskussion om hur 

homosexuella föräldrar upplever att de blir bemötta i vardagen. Sohlberg & Sohlberg (2009) 

anser att tanken att generalisera utifrån intervjuer betyder att respondenterna skildrar 

erfarenheter och situationer som kan ses i ett mönster. Intervjumaterialet består av åtta 

respondenter. De beskriver liknande erfarenheter samtidigt som de som individer upplevt 

dessa på olika sätt.  
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Svensson (2010) talar om att validiteten handlar om vikten av resultatens rimlighet. Är 

slutsatserna trovärdiga och ger de en äkta bild av verkligheten? De resultat som framkommit i 

denna studie har en trovärdighet i förhållande till de medverkades erfarenheter. Vi kan inte 

generalisera resultatet genom att säga att alla homosexuella föräldrar har dessa erfarenheter, 

dock har majoriteten av intervjupersonerna liknande erfarenheter av att leva i en 

regnbågsfamilj. I tidigare diskussion har det lyfts fram att vi använt oss av en hög grad av 

standardisering5 vilket innebär att vi ställt liktydiga frågor i en bestämd form till samtliga 

respondenter. Genom en hög grad av standardisering blir resultatet enklare att generalisera 

och att jämföra (Davidson & Patel, 2011). 

             

7.7 Etiska överväganden  
Forskningsetiken ger övergripande riktlinjer som hjälper oss att tänka kring frågor om vårt 

handlande, frågor om hur vi som uppsatsförfattare bör handla för att göra rätt. I relationen till 

intervjupersonen ses människovärde, integritet och självbestämmande som särskilt viktigt. För 

uppsatsförfattaren är noggrannhet, ärlighet och opartiskhet viktiga etiska värden (Kalman, 

Lövgren, 2012). Vi har diskuterat om uppsatsen behövs tas upp i etiska kommittén Sydost på 

grund av att ämnet fokuserar på homosexuella. Studien intresserar sig inte för sexualitet i sig, 

utan endast de erfarenheter som föräldrar har när det kommer till bemötandet av nära 

omgivning och samhällsinstanser. Vid kontakt med Etiska kommittén i Sydost, ansåg de inte 

att uppsatsen behövde genomgå en ansökan för etisk granskning6.  

 

Öppenhets- och självbestämmandekravet är enligt Bryman (2011) att respondenterna i studien 

själva bestämmer över sin medverkan. De som var intresserade av att delta har själva 

kontaktat oss. I sökandet efter respondenter gjordes en förfrågan på olika Internetsidor och 

forum för homosexuella föräldrar. Där gavs tydlig information om studiens upplägg och syfte. 

I studier med kvalitativ metod används både teknisk utrustning och människor som 

"instrument". Båda måste fullgöra sin uppgift på ett pålitligt sätt. Med detta menas forskarens 

förmåga att vara neutral och inte färga data med sin personliga förförståelse (Backman, 2011). 

Genom att gå igenom litteratur och tidigare forskning har vi fått en vetenskaplig förförståelse 

inför mötet med intervjupersonerna för att skapa hög reliabilitet. En bra dialog har förts både 

före, under och efter avslutad intervju med respondenterna. Vi har värnat om 

intervjupersonernas privatliv i studien och respondenterna har haft rätten att inte delge privat 

                                                 
5 Se sidan 25, intervju som metod 
6 Enligt telefonsamtal med Tobias Ericsson, styrelsemedlem i Etiska kommittén i Sydost, den 15 oktober 2012.  
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information eller svara på frågor i samband med studien. Intervjupersonerna har när som helst 

haft möjligheten att avsluta sin medverkan. Vi har även frågat om samtycke vid inspelningar 

av intervjuerna. Detta överrensstämmer med det öppenhets- och självbestämmandekravet som 

tillhör de etiska principerna enligt Bryman (2011).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att värna om intervjupersonerna genom att som 

uppsatsförfattare vara noggranna med hantering av insamlad data, som i vårt fall inspelningar 

och utskrivna intervjuer. Stor vikt har lagts vid att förvara dessa säkert och att vi har varit 

noggranna i hur vi presenterat resultatet av studien. Detta för att värna om att återge 

respondenternas erfarenheter på ett sanningsenligt sätt och att skydda deras integritet. 

Respondenterna har avidentifierats och namnen i studien är fingerade. Namn, bostadsort och 

annat som kan kopplas till intervjupersonerna har tagits bort för att skapa största möjliga 

anonymitet. Genom att följa konfidentialitetskravet har det skapats en tillit mellan 

intervjupersonerna och oss som uppsatsförfattare vilket har givit en öppnare, ärligare och mer 

utvecklande svar i intervjuerna (Kalman & Lövgren 2012).  

Autonomikravet innebär att de uppgifter som samlats in i studien endast har används som 

forskningsändamål och inte i något annat avseende, detta för att värna om intervjupersonerna 

integritet. Respondenterna har kunnat lita på att de uppgifter som lämnats har används för att 

uppfylla studiens syfte, vilket har varit avgörande för studiens resultat (Kalman, Lövgren, 

2012).                                              

 

Respondenterna har haft möjlighet att väga de positiva aspekterna i sammanhanget gentemot 

de eventuella risker eller obehag som forskningsdeltagandet har kunnat medföra. Exempelvis 

har några av intervjupersonerna upplevt negativ särbehandling på mödravårdcentralen eller 

mottagit kritik från vänner, detta har gjort att individen kanske kände obehag över att tala om 

situationen igen. Det har varit nödvändigt vid utförandet av studien att vara medveten om 

detta och vi haft det med oss i mötet med intervjupersonerna.  

  

Andersson & Swärd (2008) tar upp att det är dominerande normer i samhället som avspeglar 

majoritetens intressen, synsätt och ideal.  Det är därför lätt att regnbågsfamiljer som minoritet 

kommer i underläge gentemot majoritetens perspektiv och normer. Det har varit av stor 

betydelse att vi som utfört studien har varit varsamma och visat respekt vid forskandet om 

utsatta minoritetsgrupper. Svedmark (2012) anser att det är viktigt att som uppsatsförfattare ha 
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en professionell distans till intervjupersoner, vilket har varit svårt. Att studera människors 

erfarenheter kan kännas obekvämt och som att utgöra ett intrång i respondenternas privatliv.  

Det har varit en balansgång mellan att komma för nära för att förstå och samtidigt hålla en 

distans och respektera intervjupersonens integritet, även i de stunder de själva bjudit in till en 

intim berättelse om sina erfarenheter. 

 

Andersson & Swärd (2008) beskriver mötet mellan forskare och respondent i studien. Det har 

varit viktigt att se bakom majoritetens fördomar, normer och föreställningar om hur ett 

homosexuellt föräldraskap anses vara och även sett det i ett större sammanhang. Vilken syn 

har den nära omgivningen på en traditionell kärnfamilj jämfört med en homosexuell 

familjebildning och hur kommer detta till uttryck i agerandet mot homosexuella föräldrar. 
 
”Det är viktigt att tränga bakom schablonbilder, se de sociala sammanhangen och sätta in utsatta gruppers 
situation i en samhällskontext. De forskningsetiska frågorna är större på detta område än många andra” 
(Andersson & Swärd. 2008, s.145) 
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8. Resultat och Analys 
Resultatet och analysen i uppsatsen är skrivna i ett gemensamt avsnitt. I den här delen lyfts 

data fram som är insamlad från de respondenter vi har intervjuat. Vi har sedan analyserat det 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna; stigma och heteronormativitet.  

 
8.1 Presentation av respondenterna 
Anton lever tillsammans med sin sambo i en storstad. Anton har ett barn tillsammans med en 

nära vän, Tanja. Relationen är byggd på vänskap och de har gemensam vårdnad.             

Gustav bor på en mindre ort tillsammans med sin man och sina två barn. De har använt sig av 

surrogatmamma7. Det är samma surrogatmamma till båda barnen. 

Philip lever tillsammans med sin man. De bor i en förort till en storstad och har en dotter på 

deltid. Philip och hans tjejkompis valde att skaffa barn tillsammans, de har delad vårdnad. 

Stefan lever tillsammans med sin man i en förort till en storstad och har gemensamma 

tvillingar på 18 månader. Stefan och hans man använde sig av en surrogatmamma.                

Lotten bor i en storstad tillsammans med sin fru och deras två barn som har samma kända 

biologiska fader. Lotten har fött båda barnen och hennes fru har adopterat båda barnen.  

Sofia bor tillsammans med sin fru i en storstad och de har ett gemensamt barn. Sofia och 

hennes fru fick barn via insemination. 

Titti bor i en medelstor stad tillsammans med sin fru och sina tre barn. Den yngsta är deras 

gemensamma dotter, hon blev till genom spermadonation på en klinik i Danmark. 

Ulla lever idag som särbo med sin flickvän som bor på annan ort, själv bor hon på en mindre 

ort i Sverige. Hon fick sitt barn i ett heterosexuellt förhållande. 

 
8.2 Från samkönat par till familj 
Avsnittet tar upp hur föräldrarna upplevde att de blev bemötta, dels under graviditeten, dels 

när det fanns ett fysiskt barn i världen. Vad hände när personerna gick från att vara ett par till 

att bilda familj? Hur reagerade den nära omgivningen och hur blev de som föräldrar bemötta? 

Avsnittet bygger på hur den nära omgivningen bemötte de blivande och nyblivna föräldrarna. 

Vi lyfter fram hur normer och värderingar påverkar omgivningens acceptans och hur olika 

föreställningar om föräldraskapet kan bidra till stigmatisering (Lundin, 2012). Med 

                                                 
7 Surrogatmödraskap innebär att en kvinna blir gravid och väntar barn med den uttalade avsikten att inte själv 
behålla barnet.  
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föreställningar menar vi att kärnfamiljsnormen är stark. Det finns ett antagande om att en 

familj ska bestå av mamma, pappa och barn.  

 
8.2.1 Omgivningens förnekelse av familjebildningen  
Som tidigare beskrivits om heteronormativiteten, blir den mest synlig för dem som tillfaller 

utanför normen och i detta sammanhang blir det extra tydligt om hur homosexuella 

föräldrapar inte erkänns, av både bredare umgängeskrets men även från den närmsta 

omgivningen (Sahlström & Bildt, 2006). Tre av kvinnorna har beskrivit olika situationer där 

den nära omgivningen har förnekat deras familjebildning. En av intervjupersonerna beskrev 

hur hennes morföräldrar förnekade hennes relation till hennes fru och när paret sedan väntade 

barn var morföräldrarna tvungna att acceptera deras typ av familj:  
 
Men som mormor och morfar låg lite steget efter och tyckte att det var lite konstigt hela tiden tror jag, 
och som morfar alltid sagt att min fru har varit min kompis liksom, ganska länge. Men sen så skulle vi ha 
barn tillsammans och då var han tvungen att inse liksom (Sofia) 
 
 

En annan kvinnlig intervjuperson berättade att hennes frus pappa hade svårt att ta deras barn 

till sig och förnekade innan barnet var fött att han var morfar till barnet. Genom att hans dotter 

inte bar barnet menade den blivande morfadern att det inte var på riktigt, eftersom det inte 

fanns en biologisk koppling. En tredje kvinna beskrev hur hennes mors bekantskapskrets såg 

på hennes familjekonstellation på följande sätt: 

 
 Och sen har jag ju den här snälla människan som hjälper mig med barnen. Och det är ju skönt (skratt).      
 Så jag kan fokusera på karriären (Lotten) 
 
 

Den snälla kvinnan som hjälpte till var i själva verket hennes fru. I alla situationerna blev 

heteronormativiteten en stark markör, i både det första och det andra citatet valde bekanta och 

närstående att förklara deras familjebild på ett sätt som inte skulle vara kärleksbaserat. 

Heteronormativiteten blev synlig i den mån att i samtliga sammanhang beskrevs familjen på 

ett eller annat sätt som avvikande. Stigmatiseringen sker genom att morfadern, som ovan 

nämnts, valde att tillskriva den andra kvinna i äktenskapet som vän eller som hon som hjälpte 

till. Den nära omgivningen erkände inte familjen som två vuxna med gemensamma barn utan 

föräldrarna kategoriserades som ”de andra”. I tidigare forskning, gjord av Timander & 

Wikmans (2011), kom författarna fram till att äldre, män och lågutbildade hade svårare att 

acceptera homosexualitet. I de citaten som hittills nämnts ses ett mönster att det dels har att 

göra med en äldre generation, dels att två av dessa var äldre män.  
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Samtidigt som personerna ifråga lyfte fram att en del av den nära omgivningen reagerat 

negativt, eller på ett sätt som förnekat familjebilden. Lyfte samma intervjupersoner fram att de 

flesta i personernas nära omgivning varit lyckliga för att respondenterna skulle bli föräldrar. 

Titti som beskrev den ena morfaderns attityd, beskrev sin egen fars reaktion på detta sätt han 

grät av lycka för att jag var gravid.  Det blir synligt att inte alla accepterat 

familjekonstellationen. Heteronormativiteten har styrt accepterandet av deras beslut om att 

bilda familj och den starka kärnfamiljsnormen om hur en familj förväntas att se ut syns tydligt 

(Knutagård, 2007).  

 

8.2.2 Öppenhet för att undvika stigmatisering 
Flera av intervjupersonerna beskrev att de kände ett behov att vara öppna mot omgivningen 

om hur de lever, mer än vad föräldrarna hade gjort om de hade levt som en heterosexuell 

familj.  De berättade att de har varit öppna om hur de lever och hur barnen blivit till. 

Intervjupersonerna menar att vara mystisk och inte vara öppen skapar mer spekulationer. 

Respondenterna lyfter fram att; när alla i omgivningen vet hur det är undrar folk inte längre, 

och det blir en annan ”känsla i luften”. Gustav beskriver sin syn på öppenhet:  
 
Man får ju bjussa mycket hur man lever. Det går ju liksom inte att vara en liten anonym förälder som 
ingen vet något om. Det finns ju många föräldrar på förskolan som man inte har en susning om vad dem 
gör eller vilka de är. Så hade det varit svårare att leva, för då hade det varit mer spekulationer (Gustav) 
 

Intervjupersonerna menar att de upplevde sig mer avvikande om de inte berättat om deras 

situation och bidrar på så vis till en känsla av stigmatisering. Genom att benämna och prata 

om deras familjebild avdramatiserades deras familjekonstellation. Som heterosexuell familj 

förväntas du vara anonym och det är ingen som frågar; hur blev ditt barn till? Medan 

intervjupersonernas familj har en förväntning på sig att vara öppen och delge information om 

sitt privatliv. 

 

Det fanns en rädsla för att ses som annorlunda och det fanns nästan en känsla av att behöva 

övertyga omgivningen. Att de lever precis som en traditionell heterosexuell kärnfamilj, enda 

skillnaden är att den innehåller två föräldrar av samma kön. I ett heteronormativt samhälle kan 

personer med annan sexuell läggning ses som avvikare (Göransson, 2012). Respondenterna 

lyfte fram huruvida de kände att de måste visa upp sin familj för omgivningen för att undvika 

att bli stigmatiserade. Som en heterosexuell familj genomgår personen inte samma typ av 

exponering av sitt familjeliv, men som homosexuell finns det en förväntan om att personen 
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skall vara öppen och personerna exponeras (Zetterqvist Nelson & Malmqvist, 2008). Även 

om intervjupersonerna inte kände att de blev stigmatiserade, på grund av att det var öppna, 

kan vi ändå ses detta som en strategi för att undvika stigmatisering. Respondenterna 

upprätthöll en bild av att familjen var som en heterosexuell familj. 

 

8.3 Stigmatisering inom samhällsinstanser 
Alla respondenter har kunnat delge någon situation eller händelse där de kunnat ha bemötts på 

ett mer professionellt sätt. Malmqvist & Zetterqvist Nelsons (2007, 2008) visar att det 

förekommer diskriminering och negativa attityder mot homosexuella på myndigheter. Det 

som intervjupersonerna i studien har lyft fram är att yrkesverksamma uppvisar en osäkerhet 

mot regnbågsfamiljer och att myndigheters arbetsverktyg är starkt formade av 

heteronormativiteten. 

 

8.3.1 Antagandets upprätthållande av heteronormativiteten  
Antagandet om hur en familjekonstellation ser ut bidrar till upprätthållandet av 

heteronormativiteten i den mån att antagandet utesluter de personerna som inte lever i den 

förväntade heterosexuella familjekonstellationen. När personer inte lever på det sättet de 

förväntas att leva kan personerna uppleva stigmatisering, i detta fall att personen avviker 

från den stereotypa föräldrabilden om att det är en man och kvinna som lever tillsammans 

och har gemensamma barn (Goffman, 2011). Homosexuella föräldrar kan uppleva 

stigmatisering på grund av att de inte tillhör den överordnade heteronormativiteten utan är 

i en underordnad maktposition gentemot heterosexuella. 

 

Flertalet av intervjupersonerna lyfte fram att den homosexuella familjekonstellationen 

faller utanför myndigheternas ”mallar”. Intervjupersonerna poängterade att blanketter 

inom myndigheter utgår från heteronormen. Regnbågsfamiljer hade svårt att fylla i dessa 

korrekt då deras familjekonstellation inte passade in i formulären. Problemet uppstod 

oftast i de situationer där familjebilden utgjordes av fler än två föräldrar. Problemet bidrog 

till att familjerna kände sig avvikande, att som person ha en blankett framför sig utan att 

kunna fylla i den korrekt kan ge en känsla hos personen att; här passar jag inte in 

(Goffman, 2011; Sahlström & Bildt, 2006). Individen uteslöts genom normantagandet som 

fanns inom olika myndigheter och blev föremål för stigmatisering (Lundin, 2012). Stefan 

beskrev myndigheternas handlande som att de är osäkra på hur de ska göra med oss 
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ibland. Intervjupersonerna har till största delen tagit exempel från förskolan, 

försäkringskassan och barnavårdscentralen (BVC), när de talade om myndigheter och hur 

de såg på ett homosexuellt föräldraskap. Majoriteten av respondenterna lyfte fram att 

försäkringskassan var den myndighet som de upplevde exkluderade familjebildningen 

mest. Detta på grund av att myndigheten har ett stark heteronormativt antagande vid 

kontakt med deras klienter. 

 

Anton lyfte fram en väns erfarenhet, som handlade om hur en förskola målade upp en bild 

av den traditionella kärnfamiljen. Pedagogerna på förskolan lärde ut till förskolebarnen att 

den heterosexuella familjebildningen var det normala: 
 
Man ska sätta upp en bild på en mamma och en pappa.  Barnet skall rita sin familj eller rita upp ett 
släktträd, som bygger på en mamma och en pappa.  Då lägger man ju över det på barnet, att du är 
avvikande (Anton) 
 

 

Barnet som levde i en homosexuell familjekonstellation fick i situation uppleva ett 

utanförskap eftersom att barnets familj inte tillhörde normen i de aktiviteter som utfördes på 

förskolan. Familjen sågs i detta fall som avvikande av yrkesverksamma inom förskolan. 

Genom normer, eller antagande, förklaras vad som är normalt och genom det också vad som 

blir avvikande (Göransson, 2012). Vi ser det som att situationerna handlar om ett antagande 

hos yrkesverksamma där regnbågsfamiljerna som inte tillfaller antagandet blir stigmatiserade 

på grund av heteronormativiteten. 

 

8.3.2 Normers bidragande till okunskap  
Avsnittet behandlar hur normer och värderingar påverkar myndighetspersoners bemötande 

gentemot familjer som avviker från heteronormativiteten vilket bidrar till en okunskap. Det 

bidrar till en okunskap genom att yrkesverksamma handlar efter heteronormativiteten och 

exkluderar minoriteter som avviker och är i underläge mot den styrande maktnormen. 

 

Intervjupersonerna lade stor vikt vid att de hade positiva erfarenheter från tiden de skulle bli 

föräldrar och kände att de blev bemötta av myndigheter på ett positivt sätt. Flera av 

respondenterna besökte en mödravårdcentral som var HBTQ- inriktad8 för att de ville undvika 

att bli stigmatiserade. Valet av en HBTQ- inriktad MVC kan förklaras med en rädsla som 

                                                 
8 En HBTQ- inriktad mödrvårdcentral är en MVC dit HBTQ personer kan vända sig till och MCV är inriktad 
mot dessa personer.  
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finns för att bli stigmatiserad på en vanlig mödravårdcentral. Respondenterna upplevde att de 

fanns en stark heteronorm och valet av mödravårdcentral ser vi som en strategi för att hantera 

stigmatiseringen och undvika heteronormativiteten. När de samkönade föräldrarna besökte 

den HBTQ- inriktade mödravårdcentralen, kände sig majoriteten av männen stigmatiserade. 

Männen uteslöts ur föräldraskapet och det var fortfarande modern som stod i fokus. Många 

män saknade en given plats och kände att de kom i skymundan. Utbildningarna och de 

material som fanns utgick från moderskapet.  Heteronormativiteten bidrog till en okunskap 

där yrkesverksamma behandlade könen olika.  

 

Lotten beskrev hur yrkesverksamma på en MVC inte hade en öppenhet mot att det kunde vara 

en annan typ av familjekonstellation. När hon hade kryssat i att hon inte var samboende med 

barnafadern antog barnmorskan att Lotten var ensamstående blivande förälder. Detta handlar 

om ett förgivettagande, barnmorskan gjorde ett antagande om att Lotten var ensamstående för 

att hon inte var samboende med den biologiska barnafadern: 

 
Så när vi kom dit så hade den här stackars barnmorskan, laddat upp med en stor trave med broschyrer 
och hela den här inställningen ”men du, vi klarar det här, du och jag tillsammans, det här fixar 
vi”(skratt) hon trodde att jag kom som ensamstående och hon var helt inställd på det. Eftersom att jag 
hade kryssat i att jag inte var samboende med barnafadern. Sen så frågade hon då om min fru möjligtvis 
var min mamma och det är ju inte så skoj, för hon är ju lite äldre (Lotten) 
 

Barnmorskan gjorde i detta exempel två antaganden. Lotten och hennes fru avvek från 

barnmorskans förväntade sätt att vara och vi ser det som att barnmorskan stigmatiserade paret. 

Stigmatisering sker genom att barnmorskans normer utgick från ett heterosexuellt 

föräldraskap (Lundin, 2012; Goffman, 2011).  Heteronormativiteten blev synlig i bemötandet 

i den mån att hon hade ett antagande om att Lotten skulle vara heterosexuell och tog förgivet 

att kvinnan som var med, var hennes mor. I teoridelen beskrivs hur heteronormativiteten 

utesluter det som inte tillfaller normen och att grupper blir marginaliserade och avvikande 

(Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). Situationen som Lotten beskrev handlade dels om ett 

uteslutande, dels om ett antagande om hur Lottens liv var beskaffat. Även om Lotten inte tog 

det personligt och tyckte snarare att det var synd om barnmorskan, blev Lotten utsatt för ett 

antagande som inte stämde med hennes sexuella läggning. Inte bara att hon förmodades vara 

ensamstående utan även att hennes fru blev tilltalad som Lottens mor. Barnmorskan visade ett 

heteronormativt tänkande genom att inte tänka att det kunde vara på ett annat sätt. 

Stigmatiseringen sträcker sig inte bara till att gälla henne utan vi kan även se det i ett bredare 

perspektiv, det antagande som barnmorskan hade kan även gälla andra familjekonstellationer 
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där den gravida kvinnan inte är sammanboende med barnafadern. Eller där det finns en större 

ålderskillnad mellan de blivande föräldrarna. Barnmorskans egna normer och förväntningar 

om hur en familj förväntades se ut påverkade Lotten i sammanhanget och uteslöt hennes 

familjebild. I och med antagandet öppnar barnmorskan också upp sina värderingar och 

placerade familjen i ett avvikande form (Zetterqvist Nelson, 2006).  

 

8.4 Kärnfamiljsnormen 
Statistiska centralbyrån (2011) visar att det är vanligare med två sammanboende mammor 

med barn än två sammanboende pappor med barn. I studien har majoriteten valt att ta upp vad 

för respons de mött som förälder eller blivande förälder och skillnaden mellan hur 

omgivningen och myndigheterna ser på två manliga och två kvinnliga föräldrar.  

Genom tidigare forskning ser vi att både myndigheter och omgivningen kopplar ihop 

föräldraskapet med vilket kön föräldern har (Norberg, 2009 & Zetterqvist Nelsons, 2007). 

 

8.4.1 Männens syn på manligt föräldraskap 
Majoriteten av männen beskrev att nära omgivningen som vänner, familj och bekanta varit 

lyckliga över att paret skulle bli föräldrar. Dock har tre av de manliga deltagarna någon gång 

upplevt negativa reaktioner kring deras föräldraskap. Reaktionerna handlade inte om att de 

som homosexuella valt att skaffa barn utan om att det var två manliga föräldrar. Stefan 

förklarade att det oftast var äldre människor i deras nära omgivning som reagerat på deras 

föräldraförmåga som män: 
 
De har ju inte varit vana att lagt tid med barnen så de projicerar över det och är oroliga hur ska två män 
kunna ta hand om ett barn? (Stefan) 

 

Det handlade inte om att de var avvikande och blev stigmatiserade på grund av deras 

sexualitet, utan för att de som män valt att skaffa barn. Många av respondenterna upplevt 

papparollen som problematisk och mindre naturlig än kvinnors föräldraroll. Detta har bidragit 

till en exkludering och en stigmatisering av männen, omgivningen utesluter de homosexuella 

männens barnlängtan och ser den som mindre väsentlig än kvinnornas barnlängtan. Anton är 

en av männen som valt att skaffa barn med en nära vän:  

 
Jag har haft mer problem med att vara närvarande pappa egentligen. Att ta ett tidigt ansvar för sitt barn 
har fått mig att känna att jag mer sticker ut än gentemot kontakt med BVC, MVC och hela de bitarna, än 
vår sexuella läggning (Anton) 
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Att kvinnor fått negativa reaktioner när de bildat familj med en annan kvinna, handlar sällan 

om att deras förmåga som mödrar ifrågasatts. Dock blir det annorlunda för männen, som ett 

manligt par förväntas du inte att ha barn i samma utsträckning som kvinnor, det upplevs mer 

avvikande (Goffman, 2011). Stefan diskuterade hur han ibland kände att han var tvungen att 

visa att han kunde ta hand om barnen på ett felfritt sätt, han var mer orolig för hur andra såg 

på honom som förälder. Han uttryckte frustration om hur han kände att han var tvungen att 

hävda sig själv som förälder och ständigt vara på topp:  
 
Ibland kan jag känna när tjejerna hämtar på dagis, då kan de kommentera att – där missade du armen i 
jackan, det tror jag inte är illa ment. Ibland så kan jag känna så, som nu när ni skulle komma så tänkte 
jag att jag måste sätta på barnen rena kläder, förstår ni? (Stefan) 

 

Det finns en förväntan att det ska finnas en man och en kvinna som tar hand och uppfostrar 

barnet och när någon avviker från detta ser omgivningen inte från den positiva aspekten att 

det finns två förebilder för barnet utan ser istället att det saknas en kvinnlig förebild. Det är 

inte bara heteronormativiteten som är stark utan det är även tvåsamheten hos ett föräldrapar. 

Exempelvis kan ensamstående föräldrar bli ifrågasatta för att de bryter mot familjenormen där 

det dels ska vara två par av motsatta kön, dels att föräldraskapet ska utgöras av två personer. 

 

8.4.2 Kvinnors syn på manligt föräldraskap  
De kvinnliga respondenterna diskuterade att kvinnor ses mer som en naturlig förälder och har 

en modersinstinkt som saknas hos männen, eller är mindre naturlig. Att omgivningen och 

myndigheter ser två män som mer problematiskt än två kvinnor kan handla om den 

heteronorm som finns. Att två män valt att skaffa barn upplever intervjupersonerna som mer 

avvikande än vad det gör om det är två kvinnor som skaffar barn. Dels är det statistiskt 

vanligare, att två kvinnor lever ihop med barn än män (SCB, 2011). Dels ansåg nästan alla 

intervjupersoner att en kvinnas barnlängtan skulle vara större och att hon skulle vara en mer 

naturlig förälder. Det vi kan se i studien är att homosexuella män upplevt sig avvikande i sitt 

föräldraskap, då de jämförs med familjenormen där kvinnan är central (Bäck-Wiklund & 

Bergsten, 1997). 

 
Kvinnan har under en lång tid målats upp som den självklara föräldern med syfte att vårda 

och uppfostra barnen, medan männen jobbar för försörjningen och att det finns ett 

normsystem kring detta (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Det traditionella sättet att se på 

kvinnans roll i familjen är inte lika stark idag men det är fortfarande en norm. Kvinnan ses i 
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mångt och mycket fortfarande som oumbärlig. Studien visar att familjenormen blir en del 

av heteronormativiteten där män stigmatiseras på grund av att deras föräldraförmåga 

ifrågasätts utifrån deras kön. Familjenormen blir tydlig att det ska vara en kvinnlig och 

manlig förälder, dock visar studien att det också finns olika nivåer. Slutsatsen vi kan dra är 

att den homosexuella familjebildningen ses som onormal, men det kvinnliga homosexuella 

föräldraskapet ses mer naturligt och blir inte ifrågasatt på samma sätt som mannens 

föräldraskap. Erfarenheterna som lyfts fram handlar inte bara om samkönade föräldrar, utan 

även de förväntningar som finns på moderns och faderns roll i alla familjekonstellationer. 

Oberoende om föräldraskapet utgörs av två samkönade föräldrar finns det fortfarande en 

normativitet kring vilka roller som könen har (Bäck- Wiklund, 1997). Även våra 

intervjupersoner berättade att de inte upplevt det problematisk att de är två föräldrar av 

samma kön, utan deras roll i föräldraskapet. De manliga respondenterna lyfte fram 

problematiken för alla män i ett föräldraskap, att de ska behöva uppleva ett utanförskap och 

ett ifrågasättande för att man som manlig förälder tar ett tidigt och aktivt ansvar i sitt 

föräldraskap.  

 

8.5 Marginaliseringens gränser - stigmatisering och normer  

        påverkar val av bostadsort 
Norrhem & Nordström, (2000); Österman, (2000) forskningar visar att bostadsorter har 

betydelse för homosexuellas upplevelser av stigmatisering, detta kan vi även se i denna studie.  

 

Av de fem intervjupersonerna som bor i en storstad hade fyra bott på mindre orter under 

uppväxten. Alla fem hade samma övergripande erfarenheter och syn på varför de valt att 

bosätta sig i en storstad före mindre städer. Flera har talat om att de ser sig mer som normen 

när de bor i en storstad för att det finns fler regnbågsfamiljer och det är mer anonymt. 

Intervjupersonerna kände att det inte blev en ”snackis” på samma sätt som de var rädda för att 

det skulle bli om de hade valt att bosätta sig på mindre orter. Stefan berättade om sina 

erfarenheter: 
 
Jag jobbade i en liten ort i några år, där straight var normen. Jag skulle aldrig våga flytta dit, inte en 
chans. Det säger ju extremt mycket om samhället  (Stefan) 
 
 

En kvinna berättade att det är skönt att bo i en storstad för där finns det många olika 

familjekonstellationer men att i en mindre stad skulle familjen kanske vara den enda 
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regnbågsfamiljen i staden.  Eek-Karlsson & Elmeroth (2012) talar om att som homosexuell är 

man inte en del av majoriteten som sätter upp normer, och genom att inte tillhör normen 

tillfaller regnbågsfamiljen istället under benämningen minoritet och blir marginaliserad. 

Majoriteten av intervjupersonerna som bor i en storstad visade en tydlig rädsla för att bli 

marginaliserad genom att flytta från storstaden. Att flytta till en mindre ort där det är ovanligt 

med regnbågsfamiljer gör att familjen sticker ut mer och avviker från det förväntade sättet att 

vara (Goffman, 2011). I en storstad syns inte familjen på samma sätt, dels för att det inte är 

lika ovanligt med regnbågsfamiljer, dels för att det är mer anonymt att bo i en storstad. Att 

respondenterna till största del har valt att bosätta sig i en storstad kan vara ett sätt att hantera 

stigmatiseringen som sker i vissa mindre städer. Att flytta blir ett sätt att skydda sig och en 

strategi för undgå att bli den enda homosexuella familjen i staden. Några av 

intervjupersonerna kände att även om de ville, skulle de aldrig flytta tillbaka till den mindre 

ort där de kom ifrån av rädsla för att bli stigmatiserade.  

 

Philip hade flera vänner som inte kom från en storstad, utan var bosatta i ”bibelbältet”9 och 

han förklarade att de mött ett helt annat motstånd än vad Philip gjort. De städerna som 

benämndes som bibelbältet har en starkare religiös koppling och detta kan påverka 

acceptansen av den homosexuella familjebildningen. Som vi ser det är inte bara beroende på 

hur stor staden är, utan det är också beroende på vilken värdegrund större delen av invånarna 

har: 
 
Jag tycker att vi kommit otroligt lång idag på många sätt men så påverkas man mycket av hur ens 
bekantskapskrets ser ut eller var man bor i landet (Philip) 

 

Österman (2000) talar om att desto mer glesbygd desto mer negativa attityder till 

homosexuella. Respondenterna som bor i medelstora eller mindre samhällen kände sig inte 

stigmatiserade men vi kan se ett samband med Östermans forskning och de fem 

intervjupersoner som bor i en storstad. De hade valt att flytta från mindre städer för att 

undvika stigmatisering och de visade en tydlig oro över att i framtiden flytta med sin familj 

till en mindre ort. En oro för att familjen skulle ses som annorlunda och att alla i staden skulle 

kalla dem för den homosexuella familjen (Sofia). Vi kan se att den sexuella läggningen 

påverkar val av bostadsort och i många fall är en noga utvald ort efter ofta rekommendationer 

av andra personer (av samma sexuella läggning). 

 
                                                 
9 Området omkring Värnamo, Jönköping & Vaggeryd. 
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8.6 Utveckling mot jämställdhet - Minska stigmatiseringen och  

       normantagande 
Det här avsnittet behandlas det som intervjupersonerna tagit upp som brister hos 

samhällsinstanser och vad som behöver utvecklas för att skapa jämställdhet.  

 

Samtliga respondenter har lyft fram vikten av att samhällsinstanser inte ska ta något förgivet 

och att de ska vara öppna i sitt tänkande. Genom att inte vara öppen som yrkesverksam inom 

samhällsinstanser mot olika familjekonstellationer och inte uttrycka sig neutralt bidrar de till 

att upprätthålla det heteronormativa samhället. Det antagandet de har påverkar personerna 

som inte tillhör heteronormen och intervjupersonerna blir frustrerade att behöva poängtera 

min fru eller min man (Zetterqvist Nelson, 2006). Titti menade att som yrkesverksam borde 

de sluta anta och istället använda sig av könsneutrala ord: 
 
Myndighet eller så,/…/, man lever i ett heteronormativt och då  antas det. Det bara tas för givet liksom, 
man kan väll säga ordet partner vilket är könsneutralt anser jag. Jag tycker att lite fler myndigheter borde 
tillämpa det istället för att säga han, eller hon. Överhuvudtaget, sluta anta så jäkla mycket och, fråga 
istället och ta reda på, hur ser familjebilden ut. Nu är det en sån här familj jag har att handskas med i detta 
ärende, sluta anta hela tiden (Titti) 
 
 

Genom att inte använda könsneutrala ord i kontakt med klienter kan yrkesverksamma bidra 

till stigmatisering av homosexuella föräldrar, i den mån att yrkesverksamma exkluderar 

personer som inte tillhör heteronormativiteten. Att anta att det är på ett speciellt sätt bidrar till 

stigmatisering, genom antagandet pekar yrkesverksamma på vad som är normalt och 

därigenom också vad som inte är det (Zetterqvist Nelson, 2006). I en yrkesroll är det 

grundläggande att vara objektiv och neutral i sitt handlande och att själv kritiskt reflektera 

kring det antagande som individen själv har med sig som yrkesverksam. Det är viktigt att 

skapa en medvetenhet om de normer och värderingar som den yrkesverksamma själv bär med 

sig eftersom de färgar bemötandet mellan yrkesverksam och klient (Svensson, 2007). 

 

8.6.1 Problematik kring föräldranormen om tvåsamhet 
En ytterligare utvecklingsmöjlighet finns i det juridiska föräldraskapet. Bland respondenterna 

har hälften lyft fram en problematik kring föräldraskapet och de juridiska vårdnadshavarna. 

 

Anton menade att hans barn har fyra föräldrar och att den tvåsamheten som finns kring 

föräldraskapet ifrågasätts. Båda deras respektive har knutit an till barnet och ser sig själva som 
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föräldrar och likaså anser Anton och Tanja som är biologiska föräldrar, att alla fyra är en del 

av föräldraskapet. Anton var inte den enda som lyft fram problematiken om tvåsamheten 

kring föräldraskapet, även Philip har barn med en vän och hade träffat sin respektive efter att 

de blev gravida:  
 
Det vore bra om man kunde inkludera den föräldern som inte är den äkta biologiska föräldern till 
barnet. Så att man kan vara föräldraledig lättare. Det tycker jag vore viktigt/…/  Man glöms lätt bort om 
man inte är biologisk förälder (Philip)  

 

I Antons och Philips situation blir det problematiska att deras partner ansåg sig själva som 

föräldrar men saknade rättigheter till barnet. Genom att inte ha ett biologiskt band till barnet 

och inte vara juridiska vårdnadshavare, får de inte ta det ansvar som de vill ha. 

Stefan berättade att det inte är ovanligt att två homosexuella par går ihop och låtsas leva 

tillsammans som ofrivilligt barnlösa. Detta resulterar i att barnet ifråga lever i en homosexuell 

familjekonstellation där barnet har fyra föräldrar. Genom att det endast kan vara två 

vårdnadshavare utesluts alltid någon i föräldraskapet. Goffman (2011) beskriver hur personer 

som bryter mot mönstret av vad som anses normalt ofta blir stigmatiserade. Den sociala 

normen som bidrar till stigmatisering i detta fall skulle vara att de bryter mot normen om 

tvåsamheten. Vad händer med de personerna som lever i en familjekonstellation där 

föräldraskapet utgörs av fyra föräldrar? De föräldrarna som inte var juridiska vårdnadshavare 

blev i detta fall utsatta. Även om de ansåg sig som föräldrar kunde de inte ta ut 

föräldraledighet. De exkluderades och uteslöts från den juridiska rätten att ta hand om sitt 

barn vilket bidrog till marginalisering. Vi kan se detta i ett större perspektiv, att detta gäller 

även andra familjekonstellationer där det finns fler än två föräldrar till barnet. Som 

exempelvis adoptivfamiljer, surrogatfamiljer, fosterfamiljer och föräldrar som separerat och 

bildat nya familjer. 

 

8.7 Självstigmatisering 
Avsnittet belyser hur intervjupersonerna stigmatiserar sig själva och sitt föräldraskap i 

vardagens olika sammanhang. Majoriteten av de intervjuade har tagit upp att de trodde att folk 

pratade om dem bakom ryggen. Föräldrarna ser sig själva som avvikare för att de inte tillhör 

majoritetens familjekonstellation. Fast att omgivningen varit trevliga gentemot 

regnbågsfamiljerna finns det ändå en tro om att allmänheten inte accepterar dem som familj. 

Vi kan se det som att majoriteten av intervjupersonerna självstigmatiserar sin familjebildning 

(Angermeyer, Corrigan & Rüsch , 2005). Det finns en förväntan att bli ifrågasatt som 
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homosexuell familj och Gustav förväntade sig att ses av samhällsinstanser som annorlunda, 

för att hans familjekonstellation inte tillhörde normen. Detta visar en tydlig bild av 

Angermeyer, Corrigan & Rüschs (2005) självstigmatisering:  
 
I min värld skulle det inte vara konstigt att någon INTE var positivt, jag skulle inte tycka det vore 
konstigt om någon på förskolan eller BVC skulle ha varit ifrågasättande eller negativt inställd, för det 
här är ju verkligen inte normen på något sätt (Gustav) 

 

Becker (2006) lyfter fram att vissa normöverträdare, i detta fall de homosexuella föräldrarna, 

inte tycker att det är konstigt att majoritetssamhället förnekar och ifrågasätter deras typ av 

familj. Detta är en typ av självstigmatisering som Gustav diskuterar. Personen med sitt 

avvikande beteende på ett sätt håller med omgivningen och applicerar omgivningens syn på 

sig själv. En av intervjupersonerna tog upp att han inte skulle vilja sätta sina barn på en 

förskola för endast regnbågsbarn, han ansåg att förskolan som en ”sekt”. Goffman (2006) 

reflekterar över huruvida personer som stigmatiseras ibland samlas i grupp för att skapa egna 

normer. Goffman (2006) förklarar det utifrån ett skådespel där personerna, 

regnbågsfamiljerna utvecklar egna normer och i gruppen bildas familjära relationer. Det 

intervjupersonen beskrev är det som Goffman (2006) talar om, hur regnbågsfamiljer samlas 

på förskolan och manifesterar sin sexualitet. Ulla beskrev att hennes egna känslor påverkades 

när hon var med sin flickvän och sitt barn i familjesammanhang, i dessa situationer upplevde 

hon att det var jobbigare och kändes svårare. Som exempelvis i lekparken där hon ansåg att 

det var fokus på barnfamiljer och då kände hon att hennes familj stack ut.  Hon uttryckte: 
 
Jag tror att det är ens egna föreställningar som förstör kanske mer än vad andras bemötande gör. Att man 
själv är orolig över vad folk skall tycka och säga (Ulla) 
 

Ulla lyfte fram att eftersom den homosexuella familjebildningen är ovanlig vore det mer 

troligt att som regnbågsfamilj sticka ut från mängden. Det finns ibland en oro för att inte bli 

accepterad för den man är. Ulla ser oron som ett bevis för att det inte finns en allmän 

acceptans av den homosexuella familjebildningen. Det som intervjupersonerna berättade om 

handlar om hur de stigmatiserar sig själva i olika sammanhang. Oftast sker 

självstigmatiseringen i situationer där heteronormativiteten är en stark markör. I samtliga 

sammanhang handlar det om när föräldrarna inte kan se sin familj som ”normal”. 
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8.8 Sammanfattning av resultat och analys 
Analysen och resultatet visar att det sker stigmatisering av regnbågsfamiljerna men de flesta 

intervjupersonerna upplever sig inte själva stigmatiserade. Dock syns ett mönster att 

heteronormativiteten är den bidragande orsaken till att stigmatiseringen sker av 

regnbågsfamiljer och framför allt i deras föräldraskap. Alla respondenter har kunnat delge 

situationer där de har känt sig utsatta och stigmatiserade, både av omgivningen och av 

samhällsinstanser. Bland samhällsinstanser är det främst arbetsverktygen som brister och 

utesluter andra typer av familjekonstellationer än den heterosexuella. Att vara yrkesverksam 

inom samhällsinstanser innebär i mångt och mycket att yrkesverksamma möter klienter i sitt 

arbete. Därför är bemötandet viktigt, hur de som yrkesverksam, exempelvis barnmorskan 

möter sina patienter.  

 

Även om den allmänna acceptansen mot ett samkönat föräldraskap ökat ser vi fortfarande att 

värderingar och gamla normer lever kvar. Speciellt bland äldre människor syns ett mönster 

där acceptansen inte följt med i utvecklingen och att den äldre generationen förnekar yngre 

anhörigas familjebild. En anledning till att de äldre har svårare att acceptera den 

homosexuella familjebildningen kan bero på att homosexualitet var en diagnostiserad 

sjukdom fram tills år 1979 (Pernheim, 2005). Respondenternas erfarenheter visar också att det 

har varit mer accepterat när de utgjorde ett par och när de sedan skulle bilda familj har nära 

omgivningen reagerat. Även om majoriteten varit glada har ändå några personer i nästan alla 

respondenters nära omgivning reagerat negativt och visat en oro. Framförallt lyfter de manliga 

respondenterna fram att deras nära omgivning har ifrågasatt deras val av att bilda familj.  

 

Majoriteten av respondenterna förnekar att de är stigmatiserade, dock har de ändå vidtagit 

vissa åtgärder för att hantera sitt avvikande och för att undvika att vara normbrytande. 

Exempelvis har många flyttat till en större stad för att få leva ett liv där de inte behöver känna 

sig annorlunda. Många känner även behov av att vara öppna om att berätta privat information 

om sin familj för att avdramatisera deras familjebild för att undvika stigmatisering. Det finns 

ett behov av att avdramatisera och upprätthålla sin familjebildning och på något vis bevisa att 

familjen är normal. De strategier som finns för att undvika att bli stigmatiserade är bland 

annat att det finns föreningar som riktar sig mot HBTQ personer, de har egna 

mödravårdcentraler och egna öppna förskolor dit regnbågsfamiljer söker sig. Alla dessa forum 

kan ses som ställen dit individer vänder sig för att hantera sitt avvikande. På platserna skapas 
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egna normer och värderingar där heterosexuella familjer istället ses som ”de andra”. 

(Svensson, 2007) Samtidigt är forumen skapta för att HBTQ personer ska få ett andningsrum 

och inte känna sig avvikande. 

 
I figur ett, synliggörs individens nätverk och vilken påverkan detta har för upplevelsen av 

marginalisering. Stigmatiseringen upplevs olika beroende på vilken relation de har till den 

som stigmatiserar. Många respondenter har benämnt att det viktigaste är att deras nära 

omgivning accepterat familjebilden. Vad personer säger som befinner sig utanför familjens 

nära nätverk, som grannar och yrkesverksamma har inte samma påverkan som om en individ 

som befinner sig i nära relation. I studien har respondenterna utvecklat olika strategier 

beroende på vilken nivå som stigmatiseringen sker. När det sker i nära relationer hanteras 

stigmatiseringen genom bortförklaringar av intervjupersonen. Som exempelvis att morfadern 

förnekade familjebildningen och bortförklarade detta genom att lyfta fram att morföräldrarna 

tillhörde den äldre generationen. När stigmatisering sker av yrkesverksamma ser 

respondenterna inte det som konstigt att samhällsinstanser utgår ifrån att alla lever i en 

heterosexuell familjekonstellation eftersom att majoriteten är heterosexuella och lever i sådan 

familj. Intervjupersonerna i studien var medvetna om att deras familjekonstellation var i en 

underordnad position gentemot heteronormativiteten och accepterade det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Individens nätverk och dess betydelse av upplevelsen av stigmatisering. 
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9. Avslutande diskussion 
Respondenterna i studien har lyft fram övergripande positiva erfarenheter kring bemötande 

från både samhällsinstanser och omgivningen. Den föreställningen som vi hade före studien 

var att samkönade föräldrar kände sig stigmatiserade på grund av heteronormativiteten men 

resultatet i studien visar den komplexa bild som finns. Vi som utfört studien ser att 

stigmatisering sker mot samkönade föräldrar men intervjupersonerna själva har svårt att se 

detta. Vi kan se samband mellan tidigare forskning och studien men har även fått fram många 

nya perspektiv på regnbågsfamiljernas upplevelser och synliggjort nya situationer där 

familjerna känner sig marginaliserade. I Sverige ser vi det som ett problem att inte alla 

föräldrar behandlas och bemötts lika och att en del familjer blir avvikare gentemot den 

maktstruktur som heteronormativiteten skapar. En del familjekonstellationer känner att de inte 

passar in i formulären eller blir ifrågasatta som familj. Speciellt då familjebildningen har 

samma juridiska rättigheter som en heterosexuell familj. Den heterosexuella 

familjebildningen ifrågasätts inte i kontakt med samhällsinstanser och av nära omgivning och 

har en självklar plats i samhället. Det är få personer som ifrågasätter eller väljer att förneka en 

familjebild som består av en mamma, pappa och ett barn.   

 

Det som framkommit i studien som vi valt att lyfta fram är det heteronormativa antagandet, 

skillnaden mellan en kvinnlig och manlig förälder och hur intervjupersonerna känner att de 

måste vara öppna mot omgivningen om deras familjebild. I studien har intervjupersonerna 

valt att lyfta fram det heteronormativa antagandet som omgivningen och myndigheter 

uppvisar mot regnbågsfamiljer. Antagandet grundar sig i heteronormativiteten, där det både 

råder ett antagande om en tvåsamhet men även om att en familj består av olikkönade 

föräldrar. Trots att det finns en könsneutral äktenskapslag och att homosexuella har rätt till 

familjbildning finns det fortfarande ett antagande bland samhällsinstanser, dels att formulären 

har en heteronormativ utgångspunkt. Dels att yrkesverksamma personer inte använder sig av 

könsneutrala ord utan benämner intervjupersonernas respektive som din man eller din fru. 

Detta blir inte bara problematiskt för regnbågsfamiljer utan även de familjekonstellationer 

som är i underläge gentemot överordnade normer. Ett viktigt ämne att lyfta och även ha som 

framtida forskningsfråga är skillnaden mellan ett manligt och ett kvinnligt föräldraskap. 

Genom intervjuerna framkom ett tydligt mönster där föräldranormen var en stark markör. 

Föräldranormen yttrar sig i vårt fall genom att två kvinnliga föräldrar ses som mer naturligt i 

den mån att det finns en lång tradition som går bakåt i tiden där kvinnas familjeroll var att 
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uppfostra och vårda barnen (Bäck- Wiklund, 1997). Både de kvinnliga och de manliga 

respondenterna har valt att lyfta fram ämnet och förklarat det som ett problem. Det vi vill lyfta 

är hur allmänheten väljer att se på det manliga föräldraskapet, inte bara bland homosexuella 

män utan även bland heterosexuella män blir detta ett problem.                  

 

En tredje viktig slutsats i denna studie är att respondenterna känner att de måste vara öppna 

om sitt privatliv och delge information som de inte hade känt varit behövligt att göra om de 

varit heterosexuella Ämnet är viktigt att lyfta då det visar sig vara skillnad i vad du förväntas 

att delge för information om ditt privatliv beroende på vilken sexuell läggning du har. Som 

homosexuell förälder förväntas de svara på privata frågor och majoriteten av respondenterna 

känner att det är viktigt att visa att deras föräldraförmåga är lika bra som heterosexuellas. 

Ämnet är viktigt att lyfta i en vidare diskussion för att synliggöra de krav som homosexuella 

känner att de har gentemot majoriteten i samhället. Vi ser det som, att känna kravet att berätta 

om sin familjebild är föga vanligt bland heterosexuella människor. Som person förväntar jag 

mig inte att en person som jag är bekant med eller träffar på stan ska berätta om hur deras 

barn blev till eller hur deras familjebild ser ut. Dock upplever intervjupersonerna i studien 

detta och därför är det ett viktigt ämne att lyfta för fortsatt diskussion och forskningsfråga. 

 

Det som vi lyft fram i den avslutande diskussion som viktiga ämnen är sådana som även kan 

gälla andra typer av familjekonstellationer än den homosexuella. Problematiken kan även 

upplevas av familjer med; ensamstående föräldrar, adoptivföräldrar, fosterföräldrar, föräldrar 

med stor ålderskillnad, föräldrar som separerat och bildat nya familjer. Vi anser att studien är 

viktig för att den synliggör en problematik för de familjer som inte tillfaller den traditionella 

kärnfamiljen och marginaliseras därför i sitt föräldraskap. Genom att heteronormativiteten 

utmanas, skapas också nya frågeställningar och forskningsämnen. De nya forskningsfrågorna 

som växt fram hos oss belyser bland annat en fråga om kön, om kvinnligt och manligt 

föräldraskap. Även hur de sociala normerna påverkar människor i interaktion med varandra 

och hur avvikande personer utesluts och rangordnas efter normer och normativiteter. 

Begreppet regnbågsfamilj är bara en del av det som utmanar de sociala normerna och den 

heteronormativa utgångspunkten.  
 
”Det är när vi vågar, vill och kan lämna det ”normala” som vi kan förstå att människor framträder sexuellt olika 
och att individer uppfattar detta olika./…/ Det enda som vi med andra ord kan konstatera är ”normalt” när det 
gäller sexualitet och socialt arbete, är mångfalden” (Knutagård, 2007, s. 151).   
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Bilaga 1 

 
 

Informationsbrev 
 

Vi är två studenter från socionomprogrammet som skriver ett examensarbete vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
 
Sedan 2003 fick homosexuella par rätt till adoption och allt sedan det har homosexuellas 
rättigheter ökat. Däribland har homosexuella kvinnor fått rätt till insemination (2005) och 
sedan 2009 har homosexuella par fått rätt att ingå äktenskap. Vi har i tidigare forskning sett 
att det förekommer att homosexuella familjer fortfarande bemöts med negativa attityder. 
 
Syfte med studien är att ta reda på homosexuella föräldrars erfarenheter av bemötande från 
olika samhällsinstanser och av nära omgivning. 
 
Hur är det att leva som homosexuell familj idag?  
Vi är intresserade av dina erfarenheter som homosexuell familj. Vi söker personer som kan 
tänka sig att ställa upp på en intervju och berätta för oss om hur det är att leva i en 
homosexuell familj. Intervjun beräknas ta cirka en timma. 
Totalt kommer 8 intervjuer att genomföras, varav fyra med män och fyra med kvinnor.  
 
Uppgifterna vi får in hanteras konfidentiellt, och de som kan komma att läsa uppgifterna är 
våra examinatorer och handledare. Vi kommer att avidentifiera dig som person genom att 
göra generella beskrivningar som exempelvis kvinna boende i en större stad i södra Sverige. 
Vi eftersträvar således anonymitet men kan inte till hundra procent garantera att om någon 
som känner dig inte kan identifiera dig bakom citat och återgivningar från intervjun.   
 
Du kan när som helst avbryta intervjun, eller välja att inte svara på några av frågorna. Att just 
du väljer att ställa upp är ytterst frivilligt och likaså är det helt frivilligt om du väljer att 
avsluta intervjun, eller avstå att besvara en viss fråga. 
 
 
Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet. 
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Bilaga 2   
Intervjuguide 

 
Intro  
 

1) Hur lever du idag?  Hur och var bor ni? 
 
2) Vilka erfarenheter har du av att leva som homosexuell med barn i en omgivning där 

majoriteten är heterosexuella familjer?  
 

3) Upplever ni att ni sticker ut från mängden eller tycker du att ni smälter in och att ingen 
direkt tänker på er i egenskap av homosexuell familj? 

 
 

Omgivning 10 
 

1) Kan du berätta om vilket mottagande ni fick från er närmaste omgivning, familj och 
nära vänner, när ni berättade att ni skulle bli föräldrar/alternativt berättade att ni ville 
bli föräldrar? 

 
2) Kan du berätta om hur det gick till när ni skaffade barn? Myndigheter och 

omgivningen  
 

3) Kan du berätta om hur blir du bemött av heterosexuella föräldrar?  
 
 
Myndigheter11 
 

1) Under den perioden när ni skaffade barn antar jag att ni hade mycket kontakter med 
olika myndigheter, vilka?  

 
2) Hur tycker du att ni som homosexuellt par och blivande föräldrar blev bemötta av 

dessa myndigheter? 
 
3) Följdfråga: Fanns det skillnader i hur olika myndigheters bemötande av er som 

homosexuell familj? Delvis fanns det några som ni upplevde var bättre eller sämre på 
bemötandet av er? 

 
4) Vad har ni för erfarenheter av omgivningens eller myndigheter syn på ert 

föräldraskap? 
 

5) Finns det något som ni anser att myndigheter behöver jobba vidare med? 
 

6) Är det något du vill berätta som vi inte tagit upp?  
 
 
                                                 
10 Med omgivning menar vi familj, släkt, vänner, grannar, arbetskollegor (Personer i individens nätverk). 
 
11 Samhällsinstanser såsom skola, hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst. 
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Bilaga 3 
Uppsatsens arbetsfördelning 

 

Vi har enskilt ansvarat för mindre avsnitt i uppsatsen men båda två har varit delaktiga i alla 

uppsatsens delar. Nedan följer en redogörelse för arbetsfördelningen i uppsatsen. 

 

Angelica: Abstract, teoriavsnitt, kvalitativ metod, urval, tillvägagångsätt, intervju som  

                 metod, telefonintervju och avgränsningar. Transkribering av Ulla, Lotten, Anton  

                och Tittis intervju. 

 

Louise:    Uppsatsens disposition, bakgrund, tidigare forskning, generalisering och etiska    

                 överväganden. Transkribering av Gustav, Philip, Stefan och Sofias intervju. 

 

Gemensamt skrivna avsnitt: Inledning, problemformulering, syfte, frågeställning, resultat  

                  och analys, sammanfattning och avslutande diskussion. 


	Antal barn 0-21 år som bor med två mammor respektive pappor som registrerat partnerskap eller är gifta år 1998-2010

