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Sammanfattning 

I denna studie undersöks familjenormer på ett socialt internetforum som rör regnbågsfamiljer. 

Studiens fokus är att öka kunskapen om människor som skaffar barn utanför den icke-

normativa familjebildningen och om vilka normer och ideal som finns närvarande i deras 

familjebildande. I uppsatsen diskuteras familjen utifrån aspekterna, heteronormativitet, 

sexualitet och genus. Studien har en kvalitativ ansats och det textmaterial som undersökts är 

hämtat från forumet regnbågsfamiljer.ning.com. Min teoretiska utgångspunkt har varit 

queerteori och utifrån denna har jag diskuterat vilka användarna är, vilka ämnen som berörs 

och vilka normer och ideal som finns på forumet. Materialet visade att den typiska 

användaren på forumet var en kvinna i fertil ålder som levde i en lesbisk parrelation och ville 

skaffa barn med sin partner genom insemination. Den manliga frånvaron var genomgående 

bortsett ett fåtal inlägg. Inläggen på forumet berörde mestadels praktiska och juridiska frågor, 

nästan uteslutande rörande insemination. Sidan fyllde också en kontaktförmedlande funktion 

där medlemmarna bland annat sökte efter andra regnbågsfamiljer, donatorer eller någon att 

dela föräldraskapet med. Det fanns på forumet ett kärnfamiljsideal och önskan om delaktighet 

i reproduktionsprocessen samtidigt som många medlemmar gick ifrån den klassiska 

familjemodellen i sina önskningar om familjebildning. I studiens slutdiskussion diskuteras 

normer och regnbågsfamiljer i relation till samhället och det sociala arbetet.  
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Inledning 

Den 23 juni 2012 står Anja Pärson värd i P1 sommar och går ut med att hon lever med en 

kvinna. Detta i sig är en spännande och uppfriskande nyhet som snabbt fyller löpsedlar och 

diskuteras inom olika sociala medier, och säkerligen också hemma i stugorna. Att denna nyhet 

får en sådan genomslagkraft och uppmärksamhet säger en del om vår allmänna kändishunger 

men också om hur stort många anser det är att Anja Pärsson har valt att leva med en kvinna 

istället för en man. Skidåkerskan berättar också att hon ska bli mamma. 

Min uppsats handlar om de normer, värderingar och ideal som kommer till ytan i samband 

med att människor skaffar barn utanför den gängse familjen. Förutom bilden av det jämnåriga 

heterosexuella paret som, med känslomässiga band till varandra, har samlag som resulterar i 

barn finns det många andra bilder att visa upp. Två vänner som länge längtat efter barn och 

gör slag i saken, en ensamstående kvinna som åker till Danmark och kommer hem med en 

växande mage, två homosexuella män som får sin dotter med hjälp av en surrogatmamma i 

Indien. Listan är lång och berättelserna många. 

Vi har i vårt samhälle en uppsättning av oskrivna regler kring kön, kärlek och sexualitet som 

kallas heteronormativitet. Det finns normer kring hur du ska bete och uttrycka dig beroende 

på om du är kvinna eller man. Kvinnor och män förväntas dessutom vara heterosexuella och 

leva i fruktsam tvåsamhet med varandra. Heteronormativitet påverkar alla, oavsett kön och 

sexualitet, och är en av samhället absolut starkaste normer (RFSL, 2012). Den favoriserade 

heterosexualiteten består av mamma, pappa och barn, och personer som identifierar sig som 

heterosexuella kan ändå falla utanför den heteronormativa ramen för det man anser vara 

normalt (Ambjörnsson, 2006). Det finns kvinnor som skaffar barn utan att vilja leva med 

barnets pappa, det finns unga män som lever med mycket äldre kvinnor, heterosexuella par 

som vill ha sex med andra par och kvinnor som inte föredrar att inte ha sex alls 

(Ambjörnsson, 2006). Jag har ägnat denna uppsats till att titta på vilka normer som finns kring 

familjen och föräldraskapet. Regnbågsfamiljer har varit mitt studieobjekt. Jag har velat titta på 

vad dessa kvinnor och män bär på för familjenormer och ideal kring sitt familjebildande. 

I Sverige har homosexuellt föräldraskap vunnit större legitimitet det senaste decenniet. Staten 

har på ett rättsligt och socialpolitiskt plan erkänt regnbågsfamiljerna genom ändring i lagen 

om registrerat partnerskap (SFS 2006:351) och genom lagen om genetisk integritet (SFS 

2006:351). Den första lagändringen har gjort det möjligt för partners att ansöka om adoption 
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och den senare innebär att lesbiska fått rätt till assisterad befruktning inom svensk sjuk- och 

hälsovård (Zetterqvist Nelson, 2007). Familjelivets utformning är inte bara styrt av den familj 

vi lever i utan vi är också påverkade av den familj som finns i myter och traditioner. Vi har 

egna föreställningar om vad familjen ska fylla för funktion och skapar våra egna familjeideal 

(John Gillis, 1997). Vi kommer i det sociala arbetet i kontakt med människor som skaffar barn 

utanför familjenormen, exempelvis inom familjerätten och som kuratorer på sjukhus och 

vårdcentraler. I mötet med människor är det alltid viktigt att vara medveten om sina egna 

normer och värderingar. 

Vad finns det för föreställningar kring familj och familjebildning hos regnbågsföräldrar och 

vad säger det om samhället i stort? Det har jag diskuterat i denna uppsats. Tidigare forskning 

kring homosexuellt föräldraskap och regnbågsfamiljer har fokuserat på barnets mående (Se 

Zetterqvist Nelson 2007, Patterson & Riskind 2010, Ryan-Flood, 2005) Regnbågsfamiljer 

frambringar nya perspektiv inom hälso- och sjukvården och inom välfärden, mer forskning 

borde läggas på homosexuellt föräldraskap och på de nya familjestrukturer som uppstår, detta 

för att vi måste lära oss mer om de hinder som homosexuella män och kvinnor stöter på i sina 

önskningar om att bli föräldrar. Genom att titta på dessa hinder kan man också se på det stöd 

som denna grupp kan tänkas behöva (Patterson & Riskind, 2010). Jag har inte funnit någon 

tidigare studie som undersöker familjenormer utifrån ett socialt nätverksforum med alternativ 

familjebildning i fokus. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka kunskapen om människor som skaffar barn utanför den icke normativa 

familjebildningen samt undersöka vilka familjenormer de bär på. 

1. Vilka använder forumet regnbågsfamiljer.ning.com?  

2. Vilka ämnen berörs på forumet? 

3. Hur speglas användarnas normer och ideal kring familjen utifrån det insamlade 

materialet?  

Grundläggande begrepp 

Vissa begrepp kan uppfattas som tvetydiga och kan innebära olika saker i olika kontext och 

utifrån olika perspektiv. Nedan följer förklaringar över de begrepp som jag upplever som 

centrala i min uppsats. 
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Normer och normalitet 

Svensson (2007) skriver att begreppet normal började användas under 1800-talet med 

betydelsen vanlig eller typisk. Detta ord kom många gånger att tolkas som det rätta eller det 

goda. Till motsats till den friska normaliteten fanns det onormala, abnorma och det sjuka. Hon 

hävdar att normaliteten aldrig ser likadan ut och att människor i ett samhälle aldrig till fullo 

delar samma normer. I varje sammanhang och i varje grupp finns både normalitet och 

avvikelse. Normen representerar det kulturellt önskvärda i situationen och olika kulturella 

sammanhang skapar olika normer. 

Östnäs (2007) skriver att begreppet norm är nära förknippad med normalitet, vad som anses 

vara normalt i vårt samhälle, han skriver att normaliteten i ett samhälle definieras som det 

som allmänt ses som värdefullt i samhället. Dessa normer menar han socialiseras in i vårt 

medvetande under hela livet och det påverkar oss att anta allmänt accepterande roller inom 

ramen för samhällets normsystem. De människor som inte uppfyller denna normalitet kan ses 

som avvikare eller marginaliserade (ibid). Östnäs menar att normbegreppet utgör ett 

rättesnöre för hur man ska handla och uppföra sig i olika sammanhang där de som avviker på 

olika sätt straffas. Norm är alltså en regel för hur vi människor bör handla i olika situationer.  

Ambjörnsson (2003) refererar till Hacking som beskriver att begreppet normal avser både det 

mest vanligt förekommande och det eftersträvansvärda, både det genomsnittliga och det 

ideala. Jag delar Ambjörnssons resonemang om att individers sätt att självmant anpassa sig till 

normer handlar om makt, inte makt genom hot utan istället med uppmaningen att man genom 

att självmant anpassa sig till normer därigenom blir lyckligare. Hon hänvisar till Foucaults 

text discipline and punish från 1979 där han uttrycker att makten verkar framför allt genom 

självsanering, självövervakning och självdisciplinering (Ambjörnsson, 2003).   

Heteronormativitet  

Jag har i studien haft Rosenbergs (2002) definition av heteronormativitet med mig. Hon 

beskriver heteronormativiteten som de institutioner, lagar strukturer, relationer och handlingar 

som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande. Det 

som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det enda åtråvärda och lyckade 

sättet att vara. Att vara heterosexuell och leva i fruktsam tvåsamhet med varandra utgör en 

tydlig heteronorm i vårt samhälle (RFSL, 2012). 
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Familj 

Begreppet familj har ur ett historiskt perspektiv länge förknippats synonymt med den 

heterosexuella familjen och gör det många gånger än idag. Den historiebeskrivning som 

Gaunt (2010) gjort om familjens framväxt utgår från den heterosexuella familjen. Gaunt 

skriver att begreppet familj användes fram till 1700-talet främst bland adliga kretsar och 

innefattade då hela hushållet samt tjänstefolket. Det var först vid 1800-talets mitt som ordet 

familj blev vanligt i press och tidningar och det är okänt huruvida ordet familj användes i de 

lägre klasserna före 1900-talet. Gaunt menar på att den moderna heterosexuella familjen 

utvecklades efter franska revolutionen inom den urbana medelklassen. Den borgerliga 

familjen som den också kallades kom med tiden att prägla alla samhällsklasser och bestod av 

ett hushåll med tvåkönade föräldrar och deras barn. Under 1900-talet i västvärlden så 

försvann tjänstefolket från hushållet och familjen privatiserades och utvecklade många 

känslouttryck för kärlek, romantik och hemtrevnad (Gaunt m.fl., 2010).  

Ambjörnsson (2006) skriver att den heterosexuella monogama tvåsamheten som idag 

betraktas som normal och naturlig inte alltid har uppfattas så. Innan privatiseringen av den 

heterosexuella familjen hade homo- och heterosexualitet båda varit beskrivningar av olika 

former av perversa böjelser och identiteter. Sodomi (homosexualitet) som det då kallades sågs 

mer som ett beteende än en identitet eller människotyp. Ambjörnsson refererar till Katz som i 

sin tur hävdar att i och med den nya synen på heterosexualitet där mannen och kvinnan fick 

njuta av sex utan att betraktas som perversa så innebar denna befrielse av heterosexualiteten 

nya gränser för vad som ansågs acceptabelt i det övriga samhället. Ambjörnsson skriver att 

den nya sunda heterosexualiteten förbehölls den växande borgarklassen och att både över- och 

underklassen sågs som sexuellt okontrollerad. Hon hävdar att det var på så sätt som den 

önskvärda heterosexualiteten kom att begränsas till det reproduktiva, tvåkönade borgerliga 

äktenskapet. Homosexualiteten blev allt tydligare en negativ motsats till den sunda och 

positiva heterosexualiteten (Ambjörnsson, 2006). 

Det finns idag många olika definitioner av familjebegreppet. Giddens (2003) beskriver en 

familj som en grupp individer som är besläktade med varandra antingen genom blodsband, 

ingifte eller adoption och där de vuxna ansvarar för barnens fostran. Han skriver att i det 

moderna samhället så är kärnfamiljen den huvudsakliga familjeformen som utgörs av mamma 

och pappa (eller endast en av dessa två) samt deras barn (Giddens, 2003). Carter & 

McGoldrick (1999) definierar i sin tur en familj som ett emotionellt system som i tre till fem 
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generationer tillbaks håller samman av historiska, legala och/eller genetiska band. Schiratzki 

menar på att vi i Sverige saknar ett universellt familjebegrepp och vad som krävs för att en 

grupp individer ska räknas som en familj menar hon är oklart (Schiratzki, 2010). Soldemos 

beskrivning av en familj tycker jag ger en bra, bred bild av de komponenter som utgör en 

familjs komplexitet. Hon skriver att en familj består av människor med en gemensam historia 

och framtid. Individuella roller inom familjen utvecklas och omdefinieras med tiden 

(Soldemo, 2010).  

Regnbågsfamilj 

Regnbågsfamiljen används som ett samlingsnamn för de personer som faller under HBTQ 

begreppet och som har barn. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transexuella och andra 

könsöverskridare (queer) (Ambjörnsson, 2006). Regnbågsfamiljen är en barnfamilj som lever 

utanför den traditionella kärnfamiljen och regnbågen, som är gayrörelsens symbol, är en 

metafor som används för att visa att det en finns en mångfald, (RFSL, 2012).  Zetterqvist & 

Nelson (2006) skriver att familjer utanför heteronormen kan gå under många olika namn: 

homofamiljer, gayfamiljer, queerfamiljer, lesbiska föräldrafamiljer och regnbågsfamiljer.  

Anledningen till att många vill använda ordet regnbågsfamilj istället för ordet familj tror jag 

kan bottna i den starka heteronorm som finns i vårt samhälle där ordet familj fortfarande av 

många inte betyder mer än mamma, pappa och barn. Jag har i min studie mestadels använt 

mig av ordet regnbågsfamilj, detta för att jag anser det vara det bredaste av begreppen och att 

det dessutom är det som används av forumet jag undersöker.  

Metod 

I detta avsnitt förklarar jag min metod, beskriver hur jag gått till väga och hur det empiriska 

materialet ska analyseras i min analys, slutligen diskuterar jag mitt material från ett 

källkritiskt perspektiv. 

Förförståelse  

Familjeliv, föräldraskap och barn inrymmer så många olika dimensioner och har länge 

intresserat mig. Mina tidigare arbetsplatser har alltid haft en tydlig anknytning till barn och 

indirekt till deras föräldrar. I studiesammanhang har också dessa bitar funnits med som en röd 

tråd. Att vara förälder idag är inte bara att vara, kraven finns där hela tiden och ifrågasätter 
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dina val av familjeform, livspussel, uppfostran och prioriteringar. Kraven kan på många sätt 

kopplas till normer kring hur en förälder ska vara och hur en lyckad familj ska se ut. Min 

kunskap om regnbågsfamiljer har varit mer begränsad, deras väg till familjebildning är oftast 

inte lika enkel och innehåller vanligtvis ännu fler ställningstaganden. Nya familjeformer är 

spännande och utmanar samhällets förväntningar om vad som anses rätt och normalt i 

familjebildandet. Egna erfarenheter av att både tillhöra och inte tillhöra heteronormen har gett 

mig både ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv vilket också det innebär någon form 

av förförståelse av ämnet.  

Metoddiskussion 

Jag har i min studie haft en kvalitativ forskningsansats. I en kvalitativ studie vill man oftast nå 

en djupare förståelse av ett fenomen eller av människors erfarenheter (Sveningson, 2003). 

Repstad (2007) skriver att en kvalitativ metod kännetecknas av att den går på djupet men inte 

på bredden, det innebär att man enbart studerar en eller några få miljöer och att dessa studeras 

i sin helhet med alla dess nyanser, till skillnad från den kvantitativa metoden där man gärna 

abstraherar och forskningen snarare utgår från forskarens egna idéer och kategoriseringar. I 

den kvalitativa forskningen försöker man förstå vad folk gör, och undersöker varför och hur 

de gör det (ibid). Jag har i min studie studerat och tolkat ett fenomen, familjenormer rörande 

regnbågsfamiljer. Mitt mål med studien har inte varit att försöka dra några generella slutsatser 

eller komma med någon absolut kunskap, som Ahrne & Svensson (2011) påpekar är det svårt 

att tala om objektivitet i all slags forskning då all kunskap är beroende av den person som 

observerar. Jag har istället varit intresserar av att försöka ge en bättre förståelse av fenomenet.  

Jag har till skillnad från kvantitativa forskare inte haft en färdig tes innan studien inletts utan 

har under studiens gång formulerat syfte och frågeställningar och omarbetat dessa under 

resans gång. Min metod i uppsatsen är i sin tur etnografiska observationer.  

Etnografiska observationer är studier av människor i syfte att undersöka vilka situationer de 

naturligt möts i, och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer (Aspers, 2011). Sveningson 

med flera (2003) menar att oavsett om man gör en observation på internet eller utanför så är 

idealen, målen och filosofin bakom metoden densamma. Man vill få en inblick i ett visst 

socialt sammanhang som man vill förstå och beskriva utifrån ett inifrånperspektiv 

(Sveningson m.fl., 2003). Det vanligaste inom etnografisk forskning är att man gör en 

deltagande observation, att man deltar i det sociala sammanhanget, men man kan också välja 
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att göra en dold observation, som i mitt fall. Som dold observatör påverkar inte forskaren 

situationen på samma sätt som vid en deltagande observation utan tvärtom deltar forskaren 

inte alls i det sociala sammanhanget utan får rollen som spion (Sveningsson m.fl., 2003).  

Observation på internet 

Studien har varit förlagd till internet. Anledningen till att jag valde denna plattform istället för 

att göra intervjuer eller observationer ute i verkliga livet har följande förklaringar. Internet har 

med sitt myller av sociala forum och föreningar blivit en ny mötesplats i vårt senmoderna 

samhälle, forumet var för mig en ingång och gav mig en inblick i vad ett större antal 

regnbågsfamiljer diskuterar och brottas med för frågor. Det skulle vara svårare att få tillgång 

till detta material utanför internet och att få samma överblick genom ett antal intervjuer. Jag 

har sett internet som en tillgång för studien. För det andra kan man vid internetforskning göra 

valet om man vill vara öppen eller dold observatör (Svenningson m.fl., 2003). Genom att 

välja det senare valde jag ett ”flugan på väggen”-perspektiv och kunde ta del av 

medlemmarnas inlägg utan oro för att själv påverka medlemmarna i någon speciell riktning 

eller råka ställa ledande frågor, i motsats till vad som kan vara fallet i en intervjusituation 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För det tredje verkar det ligga i ett socialt internetforums natur, 

att människor på forumet känner en slags tillhörighet och gemenskap med varandra, vilket i 

sin tur gör att de vågar skriva på ett öppnare och ärligare sätt än vad som är fallet i vanliga 

möten med människor. Kanske denna ärlighet och känsla av trygghet inte skulle finnas där om 

jag som utomstående skulle intervjua.  

Studien kom slutligen att handla om familjenormer hos regnbågsfamiljer. När man undersöker 

normer tror jag ett bra sätt är att titta på text på ett forum, man får en inblick i en grupps 

tankar och funderingar som kan vara svårt att få tillgång till på annat sätt. En nackdel med 

denna typ av studie och all form av textanalys är att man genom att inte möta sina 

undersökningspersoner går miste om personens tonfall, kroppsspråk och gester.  

Urval och presentation av internetforum       

Mitt material är hämtat från det sociala forumet regnbågsfamiljer.ning.com. När man ska göra 

en observation på nätet är det viktigt att man först rör sig mellan olika platser för att få en 

allmän kunskap och därefter välja ut en plats för närmare observation (Sveningsson m.fl., 

2003).  Andra forum på internet som berör alternativ familjebildning är villhabarn.se, 

regnbågsfamilj på familjeliv.se och alternativfamiljen.ifokus.se. Att studien kom att utgå från 
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forumet regnbågsfamiljer.ning.com hade sina skäl. Det handlade främst om min nyfikenhet 

för just regnbågsfamiljer, till skillnad från de andra forumen vänder sig detta forum sig 

specifikt till homo och bisexuella föräldrar. För det andra så var materialet begränsat och 

utgjorde en lagom mängd text för min tidsram, jag kunde ta ut text vad som skrivits under tre 

års tid, till skillnad om jag skulle valt ett forum med tusentals inlägg per dag. Detta kan ses 

både som en fördel men också som en nackdel, något jag diskuterar under rubriken validitet.  

Forumet presenterar sig som ett socialt onlineforum för homo och bisexuella föräldrar och 

deras familjer och vänner. De säger sig vilja bidra med information, stöd och rådgivning kring 

icke-heteronormativ familjebildning (regnbågsfamiljer.ning.com, 2012). Forumet har i 

skrivandets stund 1797 medlemmar och drivs på ideell basis av Anna Stam och har funnits på 

webben sedan 2003. Nätverket stöds av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas 

och transpersoners rättigheter) som är med och finansierar den tekniska plattform som 

onlinenätverket vilar på. På forumet finns förutom onlinenätverket bloggar, information om 

events, litteraturtips, information om insemination, adoption och juridiska frågor. Jag har tagit 

del av den text som skrivit på det som forumet kallar sitt onlinenätverk där medlemmar kan 

skriva fritt. Min upplevelse är att onlinenätverket används av de flesta medlemmarna inte som 

en daglig vana utan besöks för att vara diskutera en specifikt fråga eller problem. Detta 

innebär att aktivitetsgraden inte är jättehög, inte alla frågor besvaras och det kan även dröja 

mellan svaren. Det verkar vara en mindre klick användare som är aktiva som skribenter, hur 

aktiviteten ser ut bland dem som enbart läser kan jag inte säga något om då min studie enbart 

analyserar det skrivna materialet. 

Presentation av material 

Materialet består av text hämtad från forumet regnbågsfamiljer.ning.com med tidsspannet 

januari 2009- december 2011.  

Tillvägagångssätt 

Jag kopierade allt material som skrivits på forumen från januari 2009 till december 2011 till 

ett worddokument på datorn. Det blev en text på cirka 200 sidor. Jag avgränsade mig till de 

inlägg som startade konversationerna, dels för att min upplevelse var att de utgjorde kärnan i 

diskussionerna och ur tidsaspekten, att hinna få med så mycket som möjligt. Alla inläggen 

innehöll frågor av olika slag. Jag började med att sortera in texten i olika färger utifrån vilka 

ämnen inläggen innehöll, när detta var klart skrev jag passande rubriker under respektive färg. 
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Jag gick sedan in och arbetade med varje inlägg, jag tittade på hur användaren såg ut, vad 

hon/han frågade efter och på vilket sätt. Parallellt med detta så letade jag efter passande 

teorier.  Resultatet skrevs utifrån medlemmarnas frågor, för att det var det som nästan alla 

inlägg gick ut på, frågor och funderingar kring olika ämnen. Jag hade först ett intresse av att 

titta på inläggets frågor för att utifrån titta på de samhällsstöd som fanns för denna grupp 

föräldrar/familjer i sitt familjebildande. Hälften in i mitt materialinhämtande kom upplägget 

att ändras och jag ville istället titta på de normer som fanns kring familj och föräldraskap. I 

materialet såg jag saker som fångade mitt intresse. Jag höll fortfarande på med resultatet vid 

den tidpunkten och valde då att gå tillbaka och titta på grovmaterialet igen, mitt material var 

överblickbart och jag kunde göra det utan problem. Vid analysen lästes resultat igenom ett 

flertal tillfällen för att den skulle så långt som möjligt vara sammanflätad med analysen.  

Representativitet 

Rosengren och Arvidsson (2002) skriver att representativitet betyder att det resultat vi fått 

fram verkligen gäller dem vi vill uttala oss om. Att min studie gäller regnbågsfamiljer tycker 

jag är riktigt men jag skulle inte våga påstå att mitt resultat ger någon representativ bild av 

regnbågsfamiljer i stort, mina undersökningspersoner utgörs av en liten grupp människor som 

är medlemmar på ett forum. Det är vid flera tillfällen samma personer som återkommer. En 

typ av generaliseringsanspråk handlar om huruvida resultaten av studien går att överföra på 

andra personer eller sociala miljöer som i något avseende liknar dem man har studerat i sitt 

arbete (Ahrne och Svensson, 2011). Eftersom regnbågsfamiljer utgör en förhållandevis liten 

grupp i vårt samhälle tror jag ändå att ett litet urval från en sådan grupp kan ge en viss bild 

över hur gruppen i stort ser på ett ämne som familjebildning. Att kunna dra generella 

slutsatser utifrån denna studie är dock inget jag vill göra och det har heller inte varit min 

ambition i och med valet av metodologi. Studien får istället ses som ett bidrag till att ge en 

bredare bild över fenomenet. 

Tolkning och trovärdighet   

Ahrne och Svensson (2011) talar om att tolkningen av det empiriska materialet har en extra 

betydelsefull roll i kvalitativ forskning. Som Alvesson & Sköldberg (2008) skriver så handlar 

tolkning om att ha en medvetenhet om teoretiska antaganden, språket, och om förförståelses 

betydelse när man arbetar med sin forskning. Tolkning är just vad min studie går ut på då jag 

har tagit text från ett forum och dragit mina egna slutsatser av att tolka både text och 



10 

 

författarens intentioner. Jag har prövat mina teoretiska antaganden dels genom att jag läst 

igenom mitt material många gånger och genom att diskutera texten med människor i min 

omgivning, jag har låtit dem läsa texten och komma med synpunkter. Jag har undvikit att så 

långt som möjligt ha lösa antaganden och dra generella slutsatser, detta genom att ha min 

valda teori nära till hands under analysens genomförande, men när jag gjort detta har jag varit 

tydlig med att det är min egna, subjektiva, tolkning. Det finns inom den kvalitativa 

forskningen en mängd olika teoretiska perspektiv att välja på vilket innebär att ett och samma 

studieobjekt kan beskrivas, förklaras och förstås på olika sätt beroende på vem som forskar 

(Ahrne och Svensson, 2011). All data och empiriskt material i den kvalitativa forskningen ska 

alltid passera forskaren innan det kan analyseras och slutligen presenteras i textform (ibid). 

Jacobsson (2008) skriver att för att en forskning ska anses trovärdig är det viktigt att du i 

forskningsprocessen tydligt redogör för läsaren så hon eller han kan förstå hur du tänkt och 

resonerat kring ditt metodval.  Min strävan har varit att just tydligt redogöra och argumentera 

för mina olika steg i metoddelen och både lyfta fram studiens förtjänster och oförtjänster. Att 

göra detta menar Jacobsson (2008) bidrar till att läsaren kan förstå hur du tänkt och resonerat 

kring ditt metodval vilket bidrar till textens trovärdighet och kvalité. 

Studiens validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som man ofta använder för att se hur god kvalité det är 

på forskningen (Repstad, 2007). Reliabiliteten (pålitligheten) handlar om hur bra 

mätinstrumenten är, hur pålitlig och precis informationen man har fått fram är, och om man 

har lyckats genomföra analysen utan felaktigheter. Begreppet hör bättre hemma i kvantitativa 

studier. Validiteten däremot översätts ofta med ordet giltighet, huruvida man har lyckats mäta 

det man velat mäta eller om det finns någon överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och 

den information man använder sig av för att dra slutsatser. Man frågar sig om den empiriska 

delen av undersökningen kan belysa den frågeställning som man vill ha klarhet i (Repstad, 

2007) . Validitetsbegreppet anser jag kan kopplas till min studie.  

Jag har i min tolkning reflekterat över min egen del av insamlandet av material och försökt 

göra detta på ett så objektivt och noggrant vis som möjligt. Utifrån en kvalitativ, induktiv 

metod så har jag omarbetat mina frågeställningar ett flertal gånger under studiens gång och i 

slutskedet reflekterat över vilka frågor som jag besvarat och fått de att passa in under mitt 

syfte. Mitt material visade sig handla mer om praktiska frågor än om diskuterande 
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resonemang kring själva föräldraskapet i relation till samhället. Detta gjorde att min sista 

frågeställning1 blev svårare att besvara.  Jag tycker ändå att resultatet säger tillräckligt för att 

ha kvar det som en frågeställning. Avslutningsvis har jag gjort mitt yttersta för att 

medlemmarnas texter ska spegla verkligheten så långt som möjligt genom att inte förvanska 

citat och text för att överensstämma med mina egna intentioner. 

Litteratursökning och källkritik 

För att hitta relevant litteratur till min studie har jag använt mig av sökbaserna Google, Libris, 

DiVA och Academic Search Premier. Vid de tre första sökbaserna har svenska sökord 

använts, jag har exempelvis använt mig av sökorden regnbågsfamiljer/homosexuellt 

föräldraskap/ familjenormer och familj i olika kombinationer. I den sistnämnda söktjänsten 

har mina sökord varit rainbowfamilies, gay and lesbian parenthood, family norms. 

Forskningen om regnbågsfamiljer i Sverige är begränsad (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997) 

och det namn som har återkommit i mina svenska sökningar är Zetterqvist Nelson (2006, 

2007) och hennes forskning om regnbågsfamiljer har utgjort en viktig del i min studie. I den 

internationella forskningen har bland annat Patterson och Riskinds (2010) forskning om 

homosexuellt föräldraskap i USA använts och Ryan-Floods (2005) forskning om lesbiskt 

föräldraskap i Sverige och på Irland. Jag har i min studie också använt mig av två c-uppsatser 

som diskuterar familjenormer i relation till socialt arbete (Hansson & Lundgren, 2009 & 

Soldemo, 2008). Jag anser att dessa uppsatser, trots att det är på c-uppsatsnivå, har varit värda 

att ha med då de haft relevans för min studie. Jag har försökt att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till val av litteratur, detta genom att välja bort böcker av journalistisk art, 

såsom böckerna Queerkids- och deras föräldrar och Homofamiljer- Guide i praktiska, 

juridiska och ibland absurda frågor för homosexuella som vill ha barn som visade sig ha 

spännande inslag men där den akademiska kvaliteten inte var tillräckligt god.  

Etiska överväganden 

När det gäller samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska grundläggande principer 

att ta ställning till, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  Mina etiska överväganden och eventuella 

komplikationer har handlat om huruvida forumets medlemmar skulle kunna uppleva sig 

kränkta över att vara med i en studie som de inte blivit informerade om, eller att mina 

                                                           
1
 Hur speglas användarnas normer och ideal kring familjen utifrån det insamlade materialet?  
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slutsatser skulle uppfattas som ogrundade och att någon skulle ta illa vid sig. Jag har tagit ut 

material från ett forum där människor, ofta med liknande erfarenheter, frågar och diskuterar 

olika saker, säkert utan en tanke på att den text dem skriver skulle bli föremål för en uppsats. 

Jag hävdar dock att medlemmarna är medvetna om att forumet är offentlig i den bemärkelse 

att vem som helst kan bli medlem och ta del av vad som skrivs på forumet. Jag anser därför 

att det inte krävs något samtyckeskrav från dessa personer. Däremot har jag anammat 

konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras i forskarens 

rapport eller arbetsmaterial avrapportering eller dennes arbetsmaterial (Vetenskapsrådet, 

2011). Detta har jag gjort genom att helt utesluta eventuella förnamn och användarnamn i 

resultatet. Jag har försökt undvika ogrundade och generaliserande uttalanden genom att vara 

ärlig i materialet och inte försökt se saker som inte finns. Min ambition har varit att jag i mina 

slutsatser varit noga med att poängtera att det är min subjektiva tolkning av fenomenet och 

inte någon objektiv sanning.  

Tidigare forskning 

Normer på internetforum kring familjebildning 

Jag har i mina sökningar inte funnit några tidigare studier där familjenormer diskuterats 

utifrån ett socialt internetforum kring alternativ familjebildning. Däremot har jag funnit det 

relevant att ge en överblick över forskningsfältet som rör regnbågsfamiljer. Att belysa 

alternativ familjebildning, där regnbågsfamiljerna ingår har utgjort en viktig del i denna 

uppsats.   

Regnbågsfamiljer 

Forskningen kring homosexuella föräldrar och deras barn har växt under de senaste 30 åren, i 

ett internationellt perspektiv har forskningen kretsat kring lesbiska mödrar och deras barn. Det 

har handlat om kvinnor som fått barn i heterosexuella relationer och som efter separation och 

skilsmässa kommit ut som homosexuella (Se Zetterqvist Nelson, 2007, Patterson & Riskind, 

2010, Ryan-Flood, 2005). Denna forskning etablerades under 1970-talet i USA där det i 

samhället fanns föreställningar om att barn som hade en lesbisk moder riskerade att utveckla 

en osäker könsidentitet, själva bli homosexuella (som under den här tiden sågs som en risk), 

eller utsättas för fördomar och social stigmatisering (Zetterqvist Nelson, 2007 & Patterson & 
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Riskind 2010). Inom forskningsfältet har barnets psykiska och sociala utveckling varit i 

centrum och oftast har forskarna haft en komparativ ansats där barn till lesbiska kvinnor 

jämförts med barn till, dels ensamstående mammor, dels heterosexuella par (Zetterqvist 

Nelson, 2007). Resultaten från dessa studier visade tydligt att barns psykiska och sociala hälsa 

inte påverkades av förälderns/moderns sexuella orientering (SOU 2001:10). Forskningen 

kring homosexuella fäder har varit begränsad och studier kring faderskap har generellt sett 

lyst med sin frånvaro under lång tid. Kvalitativa studier med fokus på faderskap har 

genomförts under de senaste åren i Storbritannien, Norge, Sverige och USA. I dessa studier 

har de homosexuella fädernas erfarenheter lyfts fram och visat på hur föräldraskap kan 

organiseras på nya och oväntade sätt (Zetterqvist Nelson, 2007).  

En längtan efter barn 

Den svenska forskaren Zetterqvist Nelson (2007) har i sin avhandling intervjuat ett tjugotal 

homosexuella par, kvinnliga och manliga, som efter många års längtan och planering fått barn 

och bildat familj. Dessa par skriver hon fick barn under 1980- och 1990-talen då svensk 

lagstiftning och familjepolitik präglades av en stark norm som kopplade föräldraskap direkt 

till heterosexualitet. Detta framhåller också J. Patterson och G. Riskind (2010) som har 

bedrivit forskning om homosexuella män och kvinnor och föräldraskap i Virginia, USA. De 

skriver att i USA och i många andra kulturer har föräldraskap länge varit kopplad direkt till 

heterosexuella personer och att du har förväntats möta och gifta dig med det motsatta könet 

och föda biologiska barn. Familjekonstellationer utanför detta har enligt författarna länge varit 

starkt stigmatiserade och när du avstod heterosexuellt giftermål så förväntades du att förbli 

singel och barnlös (J. Patterson och G. Riskind, 2010). Idag skaffar allt fler homosexuella 

barn och har på olika sätt funnit vägar till föräldraskap. 

Zetterqvist Nelson beskriver att det mest återkommande sättet som hennes informanter börjat 

sina berättelser om att bilda familj är att de beskrivit en längtan efter barn. Hon skriver 

fortsättningsvis att en del av intervjupersonernas inledningar att de intervjuade beskriver 

kärleken till sin partner eller sambo som ett avgörande motiv för att skaffa barn. De ser, 

förutom att barnet blir en bekräftelse på deras kärlek, också goda materiella och ekonomiska 

förutsättningar till att ge barnet en god uppväxt . Zetterqvist Nelson skriver att dessa aspekter 

påminner om vad tidigare forskning säger om heterosexuellas motiv till att skaffa barn 

(Zetterqvist Nelson, 2007). 
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Varför skaffar homosexuella par färre barn? 

Det finns fortfarande många hinder på vägen för de som väljer att skaffa barn utanför den 

gängse familjebildningen. J. Patterson och G. Riskind skriver att det trots förändringar under 

den senaste tiden för homosexuella män och kvinnor fortfarande är betydligt färre som gifter 

sig och skaffar barn än heterosexuella par. De har i sin forskning kommit fram till att 

anledningen till detta dels beror på att färre homosexuella män och kvinnor hyser en önskan 

om att bli föräldrar samt att färre omsätter sin önskan om barn i ett faktiskt försök att bli 

förälder. Detta har enligt författarna flera tänkbara förklaringar, bland annat rent logistiska 

skäl, att det är svårare för homosexuella par att skaffa barn rent praktiskt (Patterson & 

Riskind, 2010). Även om båda i ett homosexuellt förhållande är fertila i biologiskt mening, är 

de som par infertila och föräldrarna får ta ställning till många olika saker i sitt familjebildande 

(Zetterqvist Nelson, 2007).   

Andra starka anledningar till att färre homosexuella skaffar barn kan bero på gällande 

lagstiftning som påverkar deras chanser till att bli föräldrar, bestämmelser kring exempelvis 

adoption, surrogatmödraskap och insemination (Patterson & Riskind, 2010). Ytterligare en 

orsak kan vara dåliga attityder utifrån samhället och diskriminering som i USA fortfarande 

finns utbrett i landet (ibid). En sista och avslutande anledning till att homosexuella kvinnor 

och män inte skaffar barn i samma utsträckning som heterosexuella menar Patterson & 

Riskind kan bero på att det finns en större press utifrån samhället på heterosexuella par att 

skaffa barn, en press som inte finns på samma sätt hos homosexuella. Dessa faktorer menar 

författarna kan vara anledningen till att det blir färre barn i homosexuella relationer. Trots 

detta vill författarna framhålla att det fortfarande är många homosexuella kvinnor och män 

som vill skaffa barn. 

Nya vägar till föräldraskap 

Zetterqvist Nelson skriver också att en del av de intervjuade tänkte att i och med att dem kom 

ut som homosexuella också på något sätt var tvungna att acceptera ett liv utan barn. Detta att 

identiteten som homosexuell innebar ett liv utan barn kom sedan att omvärderas hos 

intervjupersonerna. Det som intervjupersonerna beskrev i sina berättelser som händelser som 

troligtvis kan ha påverkat detta var lagen om registrerat partnerskap (SFS 1994:1117), när Eva 

Dahlgren och Efva Attling kom ut som ett par och att en handbok för homosexuella föräldrar 

blev utgiven under samma tid (Zetterqvist Nelson, 2007). Att dessa intervjupersoner vågade 
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gå ifrån den utstakade banan som homosexuella och ett liv som singlar eller med partner och 

därmed ett liv utan barn berodde på att de plötsligt såg alternativ. De upplevde att de inte var 

tvungna att gå in i garderoben igen för att bli förälder, att de kunde välja att vara 

homosexuella utan barn, eller homosexuella med barn till skillnad från tidigare. Zetterqvist 

Nelson skriver att de intervjuade tog ansvar för sina önskningar genom att hitta alternativa 

livsvägar. Anledningen till att fler tog detta steg tolkar jag som ett tecken på ett öppnare 

samhällsklimat.  

Tvåsamheten utmanas 

Flerföräldrafamiljerna är en ny väg för homosexuella män och kvinnor att bilda familj. 

Zetterqvist Nelson har i sin studie intervjuat ett antal föräldrar som fått barn på detta sätt, en 

del av dessa blev tillfrågade om de kunde tänka sig att ingå i ett gemensamt föräldraskap. Hon 

skriver att dessa tillfrågningar rörde runt ordentligt hos sina intervjupersoner. En av 

intervjupersonerna som var en homosexuell man hade fått en förfrågan ifrån en kvinna och 

hade efter en längre betänketid tackat ja. Han berättade att han var rädd för att på ålderns höst 

skulle funderat och ångrat det barn som aldrig blev av om han hade tackat nej. 

Flerföräldrafamiljerna utmanar inte bara idén om den heterosexuella relationens dominerande 

föreställningar om föräldraskap utan också utmanar den tvåsamhetens självklarhet (Zetterqvist 

Nelson, 2007). 

En babyboom på väg? 

J. Patterson och G. Riskind (2010) skriver också att vi i framtiden kommer att se allt fler 

homosexuella som blir föräldrar. De tror att ett generationsskifte håller på att ta form vad det 

gäller homosexuella och föräldraskap. De skriver att allt tyder på att antalet homosexuella 

föräldrar kommer öka mer och mer. De hänvisar till en undersökning gjord 2006 där unga 

homosexuella män och kvinnor i New York fick svara på frågor kring föräldraskap. Det 

visade sig att 86 % av männen och 91 % av kvinnorna såg sig själva som troliga föräldrar i 

framtiden. Dessa siffror är höga jämfört med tidigare undersökningar av denna grupp och 

författarna menar på att det tyder på att yngre homosexuella personer är mer inställda än deras 

äldre jämlikar på att bli föräldrar. Förklaringen tror författarna beror på att nya vägar och 

alternativ har vuxit fram i takt med att samhället gått framåt.  

J. Patterson och G. Riskind skriver att homosexuellt föräldraskap frambringar nya perspektiv 

inom hälso- och sjukvård och inom välfärden, de tycker att mer forskning borde läggas på 
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homosexuellt föräldraskap och på de nya familjestrukturer som uppstår. Det tycker också att 

vi med hjälp av forskning måste lära oss mer om de hinder som homosexuella män och 

kvinnor stöter på i sina önskningar om att bli föräldrar. Genom att titta på dessa hinder kan 

man också se på det stöd som denna grupp kan tänkas behövas.  

Familjebegreppets begränsningar 

Zetterqvist Nelson tar i sina avslutande reflektioner upp familjebegreppet, hon menar på att 

med bakgrund av de skilda berättelserna i hennes bok så tycker hon att en familj i princip 

skulle kunna se ut hur som helst. Med det sagt går det dessvärre inte att bortse från den 

betydelse det har att som familj också omfattas av en lagstiftning, de familjepolitiska och 

familjerättsliga system som omger familjer. Många av hennes familjer i boken har levt utanför 

dessa lagar och har på olika sätt hittat egna lösningar på hur de ska förhålla sig till frågor som 

vård av sjukt barn, bidrag och vårdnadsfrågor. Hon ställer sig positiv till de rättsliga 

förändringar som underlättar för regnbågsfamiljer men vill samtidigt poängtera att dessa 

förändringar gynnar tvåföräldrakonstellationer och omfattar inte familjer med fler än två 

föräldrar. Tre- och fyrföräldrafamiljer som skildrats i hennes bok har idag inget formellt och 

rättsligt skydd. Hon menar att frågan om föräldraskap fortfarande ses som en angelägenhet för 

två personer oavsett kön och hon menar att normen om det biologiska föräldraskapets i form 

av en kvinna och en man fortfarande är framträdande. 

Lagar och bemötande 

Flera av Nelson Zetterqvists intervjupersoner har berättat om besvärliga situationer eftersom 

de professionella hjälparna lutar sig mot rättsliga och socialpolitiska normer kring familjen, 

som inte stämmer överens med deras egna familjesammansättningar. De parter som inte är 

juridiska föräldrar riskerar att hamna i svåra situationer liksom deras partners som riskerar att 

förlora en ”medförälder”. Soldemo har i sin uppsats ” Den normala familjen” frågat sig vilken 

roll familjebehandlare har i att skapa, förvandla, ifrågasätta och återskapa familjenormen 

inom familjen. Hon har tittat på den sexuella normativiteten i relation till familjebehandling 

och hävdar att språket hos de professionella är en viktig del och spelar en stor roll för 

familjehandling och för det sociala arbetet, hon skriver att genom att ha en öppenhet för 

olikheter så kan ett normativt förhållningssätt undvikas, vilket gör att individer har större 

chanser till att få ett bra bemötande av professionella.  
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Detta nämner också Hansson och Lundgren (2009) som i deras examensarbete har undersökt 

hur homosexuella föräldrar skildras i media. De skriver att det i det sociala arbetet är viktigt 

att komma ihåg att alla par eller familjer inte följer den heterosexuella normen, att det 

språkbruk som används i mötet av den professionella i sig kan vara diskriminerande. Genom 

att ställa öppna frågor som ”hur ser din familj ut” och i utformningen av ansökningar på 

socialförvaltningen skriva: ”sökande och medsökande” istället för ”man och kvinna”. 

Teoretisk utgångspunkt 

Queerteori 

Jag har i min studie haft en socialkonstruktivistisk syn på världen vilket innebär att man inte 

tror på att det i världen finns en objektiv sanning utan den är skapad genom vårt sätt att 

uppleva den. Helt enkelt att människors kunskap om världen alltid är präglad av hans eller 

hennes historiska och kulturella sammanhang (Sveningsson m.fl., 2003).  

Jag har i min studie valt att använda mig av queerteori som teoretisk referensram. Inom 

queerteorin intresserar man sig för föreställningar om normalitet och avvikelse. Man är 

intresserad av de normer som finns kring genus och sexualitet (Ambjörnsson, 2006). Inom 

detta fält så utgår man också ifrån att heterosexualiteten liksom alla andra former av social 

organisering är kulturellt, socialt och historisk skapad. Detta innebär att man inte tar 

heterosexualiteten för given utan istället undersöker man hur den skapas, upprätthålls och 

fungerar.  

Ett begrepp som ofta används inom denna teori är heteronormativitet, med detta menar man 

de institutioner, lagar, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt och naturligt (Ambjörnsson, 2006). Detta innebär att ett visst sorts 

heterosexuellt liv framstår som det mest naturliga och åtråvärda sättet att leva i vårt samhälle. 

Inom denna teori är man intresserad av att problematisera heterosexualiteten som norm och 

undersöka varför heterosexualiteten framställs som den mest önskvärda.  

Förutom heteronormativitet utgör också sexualitet en viktig del av queerteorin. Man vill titta 

på hur sexuella handlingar, fantasier och normer på olika sätt hänger samman med makt och 

hierarkier. Sexualitet är något som vi ständigt ”gör” i relation till olika individer, olika 

kulturella och sociala verksamheter och under olika historiska tider (Knutagård m.fl., 2005). I 
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Europa under 1700-talet sågs ”onanisten” som en människa med en sjuk personlighet och 

1869 så myntades begreppen heterosexualitet och homosexualitet av en författare som skrev 

att en pervers människa var en som utövade ”onaturliga” sexuella handlingar som inte syftade 

till eller resulterade i barn (Kulick m.fl., 2007). Knutagård (2005) skriver att vårt samhälle har 

normerat att ett visst sätt att tala, att gå, att klä sig är ”heterosexuellt” eller ”homosexuellt”, 

”feminint” eller ”maskulint”. Som sexuella varelser har vi sexuella behov men hur och mot 

vem dessa behov ska riktas menar han lärs in i sociala verksamheter. 

Man vill inom detta tema visa på hur den normerande heterosexualiteten, som accepteras av 

samhället, osynliggör den stora mångfald av sexuella uttryck som finns (Ambjörnsson, 2006). 

Ambjörnsson refererar till Gayle Rubins artikel thinking sex från 1989 som beskriver att den 

mest favoriserade och önskvärda sexualitet är den som sker i hemmet mellan två personer av 

motsatt kön, ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel i syfte att avla barn. 

Genus är också en del av queerteorin, man vill visa att hur våra föreställningar om manligt 

och kvinnligt är historiskt och kulturellt beroende av en normerande heterosexualitet. Judith 

Butler som är en förgrundsgestalt inom denna disciplin och hon tror inte att det existerar en 

naturlig, förkulturell och ursprunglig manlighet och kvinnlighet (Ambjörnsson, 2006). Det 

som vi upplever som beständigt och ursprungligt, det fysiska och biologiska könet, menar hon 

är socialt skapat. Butler skriver om den heterosexuella matrisen som innebär att maskulinitet 

skiljs från femininet för att sedan knytas samman genom det heterosexuella begärets 

handlingar. Med det menar hon att de enda positioner som står till buds är att antingen vara 

kvinna eller man och att dessa positioner, alltså kvinnan och mannen, ställs i motsats till 

varandra både kroppsligt och beteendemässigt. Denna kvinna och man förväntas också åtrå, 

begära och ha sex med varandra. För att vara en ”riktig” kvinna ska du helst ha en kropp som 

kategoriseras som en kvinnokropp, uppträda enligt samhällets förväntningar på en kvinna och 

avslutningsvis vara heterosexuell och begära män. Omvänt ska du som man ha en kropp som 

kategoriseras som en manskropp, uppträda enligt samhällets förväntningar på en man och vara 

heterosexuell och begära kvinnor (Ambjörnsson, 2006). 

Resultat 

Jag har sorterat materialet från forumet och delat in medlemmarnas frågor under följande 

rubriker: 
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• praktiska frågor 

• kontaktknytande frågor  

• juridiska frågor 

Jag har tittat dels på vad som skrivs, hur det skrivs, samt hur många inlägg som finns inom 

varje tema. Vidare har jag tittat på vem som skriver, om det är män eller kvinnor, om de lever 

i homo- eller heterosexuella relationer, eller utan partner. Jag har avslutningsvis letat efter 

normer och ideal som finns närvarande på forumet.  

Praktiska frågor 

En stor del av de praktiska frågorna på forumet rör insemination och frågor kring detta. En 

mindre del utgörs av frågor kring dubbeldonation och ytterligare en del handlar om 

upplevelser av sjukvården. 

Insemination  

Insemination är ett allt vanligare sätt för kvinnor att bli gravida, speciellt för ensamstående 

kvinnor och för lesbiska utgör det ett alternativ. Att det inte är ett alternativ för män visar sig 

tydligt även på forumet då det i den här delen uteslutande är kvinnor som skriver. Frågor om 

insemination utgör också en stor del av det totala antalet frågor på forumet, vilket förstås 

påverkar hur uppdelningen mellan kvinnor och män i stort ser ut. Den största delen av de som 

skriver dessa inlägg är lesbiska kvinnor som lever i en parrelation och som vill skaffa barn 

med sin partner med hjälp av insemination. Frågorna kretsar främst kring hur man gå till väga 

och var någonstans man vänder sig.  

Att skriva på forumet utgör för många par ett första steg i deras familjebildning. Drygt hälften 

av inläggen om hur inseminationen ska gå till handlar just om inledningsskedet av processen. 

Vilken klinik ska man vända sig till? Hur tar man kontakt med hälso- och sjukvården? Många 

av medlemmarna beskriver en barnlängtan men vet inte var man börjar någonstans. Frågor 

kring väntetid och kostnad är också aktuella.  

En medlem skriver att hon och hennes partner har pratat om att ställa sig i kö hos landstinget i 

Sverige eller åka till Danmark men skriver att hon inte vet om dem har tålamod till den väntan 

som det kommer innebära. Hon är intresserad av ett snabbare alternativ och vill veta mer om 

heminsemination med en privat donator. Heminsemination innebär att man utför 
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inseminationen i privat regi, oftast utan hjälp av sjukvårdspersonal. Kvinnan kollar upp när 

hon har ägglossning och sprutar då själv, eller med hjälp av någon annan, in den donerade 

sperman. Sperman kommer då från en privat donator som kan vara antingen någon man 

känner sedan innan eller någon tidigare okänd.  

Vad det kostar med insemination är något många undrar över, någon har hört att ett första 

försök i Umeå kostar tiotusen kronor och vill veta om detta stämmer. Att priserna skiljer sig 

beroende på var i landet man bor verkar vara något som många hört och undrar över. En 

kvinna säger sig även ha hört att man tvingas betala mer som homo- än som heterosexuell.  

”Min tjej och jag har varit tillsammans nu i 2 år och har funderat på att skaffa barn.(…) 

är det något som vet hur det är med priser o.s.v.? för har hört att homosexuella ska behöva 

betala mer än hetero-par...” 

Var inseminationen ska äga rum, och hur lång tid den kommer ta, är också vanliga frågor. 

Kan man ställa sig i kö för insemination fast man inte bor ihop med sin partner undrar en 

medlem. En annan står tillsammans med sin tjej i kö för insemination vid landstinget i 

Göteborg och tycker väntetiden (mellan 1 och 1,5 år) är för lång. Hon undrar om det finns 

några privata kliniker som gör insemination av lesbiska.  

En del av medlemmarna är intresserade av att söka sig utomlands. Vad finns det för fördelar, 

respektive nackdelar, med att insemineras i Sverige eller utomlands undrar en medlem. 

Danmark nämns vid flera tillfällen och man vill höra om andras erfarenheter av de danska 

klinikerna. Storkkliniken i Köpenhamn nämns av många och är en klinik som erbjuder 

insemination till lesbiska, singelkvinnor och heterosexuella par som vill skaffa barn. En av 

medlemmarna ska dit för att insemineras och undrar om någon kan rekommendera ett hotell i 

närheten av kliniken. Ett annat inlägg lyder så här: 

”Vi läste på Storkklinikens hemsida att man kan beställa sperma från dem (få levererat med 

post!) för heminsemination. Är det någon här som har testat detta eller har någon liknande 

erfarenhet?” 

En annan medlem har en lite mer ovanlig fråga då hon fått tid för insemination och vill veta 

om man kan få välja ögonfärg på donatorn. 
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Dubbeldonation  

Fyra kvinnliga medlemmar som lever i lesbiska förhållanden vill veta mer om äggdonation 

mellan dem själva och deras partners. Vilket innebär att den ena kvinnans ägg ska tas ut, 

befruktas och sätts in i den andra kvinnans livmoder.  Två av dessa vet om att detta inte kan 

göras i Sverige och vill ha tips kring var i utlandet denna möjlighet finns. 

”Jag och min sambo längtar efter att få barn och eftersom jag redan har barn sedan ett 

tidigare (heterosexuellt) förhållande så vill vi nu att hon ska få chansen att vänta och föda ett 

barn. (…) 

Detta för att hon dels börjar närma sig den tillåtna maxgränsen för ålder för att få göra 

insemination i Sverige samt för att vi känner att det skulle ge oss en extra känsla av att vara 

lika delaktiga i graviditeten.” 

En annan medlem är besviken över hur regelverket ser ut och frågar sig varför dubbeldonation 

inte är tillåtet i Sverige. Även hon nämner delaktighet som ett skäl till varför hon skulle vilja 

använda sig av dubbeldonation. 

”Jag fattar (…) inte varför inte Toves ägg kan få bo i min mage. 

Två donatorer är inte tillåtet i Sverige tydligen (…) vi fattar inte varför. 

Jag är FULLT medveten om att MINA gener inte kommer föras vidare, men jag är ju delaktig 

i och med graviditeten. (…)  

Om de ändå ska plocka ut ett ägg ur mig, befrukta det och stoppa in det igen- varför kan dom 

då inte ta ur ett ägg ur min heta sambos livmoder, befrukta det och stoppa in det genom min 

snippa igen?!” 

 

Bemötande inom vården  

Överlag är det få som skriver om upplevelser av vården eller samhället i stort, en anledningen 

till detta kan vara att många av de som skriver ännu inte har kommit i kontakt med vården 

eller socialtjänsten utan har precis börjat sin barnprocess. Några medlemmar känner sig dåligt 

bemötta av vårdpersonal som de varit i kontakt med. De upplever personalen som okunnig 

och i något fall otrevlig. Någon berättar om enkäter som riktas till par i en heterosexuell 

relation. En medlem vill varna för en specifik gynekolog som sagt felaktigheter och som 
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betett sig irriterat och hetsigt åt när de ställde frågor. En annan skriver en lång text där hon 

beskriver en besvikelse över det svenska regelverket. Hennes upplevelse verkar vara att hon 

och hennes partner stöter på fler hinder än ett heterosexuellt par i en liknande situation. 

”(…) vi har träffat läkare (…) och genomgått gynundersökning (…) och väntar på en 

kuratortid. (…) jag blir så frustrerad över, är att vi måste träffa en kurator som ska bedöma 

oss som lämpliga eller icke lämpliga föräldrar. 

Knappast så att det kommer hem en kurator och knackar på dörren till folk som ska ut på 

krogen och höjer ett varningens finger (…) Ingen hade dömt ut oss om någon av oss gått och, 

bokstavligen knullat till oss en unge, så VARFÖR ska vi granskas så in i fittsömmarna just 

NU?!” 

Kontaktknytande frågor 

Forumet har visat sig ha en kontaktknytande funktion. Det kan handla om regnbågsfamiljer 

som vill komma i kontakt med andra regnbågsfamiljer, par som vill bilda 

flerföräldrakonstellationer eller medlemmar som vill hitta lämpliga donatorer. 

Träffa andra regnbågsfamiljer  

En betydande del kvinnor på forumet är intresserade av att komma i kontakt med andra 

familjer. En del av dessa medlemmar skriver att de vill komma i kontakt med andra 

regnbågsfamiljer för att kunna visa deras barn att det finns andra familjer som ser ut som 

deras. En medlem skriver att hon har en elvaårig dotter som vill finna vänner som också lever 

i regnbågsfamiljer. Det finns också de som själva är ensamstående och önskar kontakt med 

andra ensamstående kvinnor och även en styvmamma vill ha kontakt med andra styvmammor.  

”Hej jag undrar om det finns några regnbågsfamiljer i Uppsala-trakten, vi har en son på 

snart 8 år som har många frågor och undrar om det finns fler i hans situation. Skulle vara 

jättekul om man kunde visa honom att det finns fler. Hör gärna av er om det finns någon 

intresserad.” 

Två andra medlemmar vill komma i kontakt med andra par som håller på med 

familjebildning. Såhär skriver en kvinna som redan fått en pojke: 
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”Nu har vi fått vår fantastiskaste lilla kille (…) Gått genom svenska sjukvården o allt har gått 

otroligt bra måste jag säga. (…) Blivit väl bemötta på alla ställen, både innan, under o efter 

förlossningen. Enda nackdelen var väntan i kösystemet på 1.5 år innan vi fick komma på 

första mötet för insem.. Så håll ut ni som inte kommit lika långt, väntan är värd varenda 

sekund.. (…) Önskar alla ett stort lycka till.. 

Finns d fler mammor här i Örebro vore d kul att höras..” 

Två kvinnliga medlemmar som lever i lesbiskt förhållande undrar vad barnet ska kalla dem 

när de växer upp. Ska de båda kallas mamma och hur blir det när barnet blir äldre och själv 

ska välja? En av dessa personer frågar sig också vad man ska säga om donatorn till barnet och 

till sin omgivning, hon skriver att alla kommer ju fråga vem pappan är.  

En tredje kvinna undrar kring hur det är för ett barn att växa upp med två mammor och där 

donatorn är okänd. Hon och hennes sambo vill komma i kontakt med föräldrar vars barn har 

blivit till genom insemination med okänd donator och som är i femtonårsåldern och uppåt. 

Ytterligare en tjej som funderar på att skaffa barn med sin flickvän frågar sig hur det kommer 

bli om de har varsitt biologiskt barn, som är knutet till dem och som biologiskt inte är syskon. 

”Då barnen frågar ’var är din pappa’ ska barnet då svara ’jag har ingen pappa men jag blev 

till av en donator’?” 

Dela föräldraskap  

En del på forumet söker personer att bli föräldrar tillsammans med. Den största delen utgörs 

av kvinnor som söker män att dela föräldraskapet med. En av dessa skriver att hon har många 

funderingar kring familjebildande och att hon vill ha en känd donator och aktiv fader till 

barnet. Hon skriver vidare att hon sedan två år tillbaka lever med sin tjej och de har kommit 

fram till att det vore fint att hitta någon/några män som går i samma funderingar och börja 

prata om detta. 

”Det är viktigt för oss att inte rusa in ett gemensamt föräldraskap utan bygga upp en bra och 

stadig grund innan barnet kommer. Hoppas att du finns som delar vår önskan och som kan 

tänka sig att dela sina tankar med mig/oss.” 
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En trettiosexårig kvinna skriver att hon genomgår en IVF-behandling2 i Danmark och att hon 

har försökt få barn med en privat donator under ett års tid utan resultat. Hon vill hitta en 

kvinna att dela föräldraskapet med. Denna kvinna, skriver hon, ska inte vara inlåst i könsroller 

och vara max 30 år.  

”Tanken är alltså att två kompisar löser en praktisk fråga där vi kan hjälpa varandra att få 

något som båda vill ha - barn.”  

Avslutningsvis skriver hon att fördelen med att skaffa barn med en kvinna och inte en man är 

att två livmödrar borde ge dubbel chans att lyckas. 

En medlem beskriver sig som en heterotjej som vill ha barn men inte något förhållande. Hon 

undrar om det finns någon bög som vill ha barn och kan tänka sig att donera sperma. Hon vill 

att de ska ha tid att förbereda sig och lära känna varandra och vill skaffa barn först om två år 

ungefär. Det är oklart om hon vill ha en aktiv pappa till barnet.  

Männen utgör som tidigare nämnts en minoritet på forumet men de finns, och några av dem 

vill hitta en kvinna att dela föräldraskapet med. Två medlemmar nämner också 

surrogatmödraskap som ett alternativ. 

”10 000-kronors frågan hos mig och några av mina vänner. Hur gör man när man vill lära 

känna en tjej som liksom vi vill skaffa ett barn. Men som vill ha en aktiv och närvarande 

pappa. Som vill dela livet.”  

En man berättar att han har funderat i flera år över hur han ska ”hitta henne”. Han skriver att 

hans längtan blir ännu starkare när han är med sina två gudbarn. Han skulle vilja träffas som 

vänner, fika och lära känna varandra för att se om man delar samman längtan och värderingar. 

”Lite som att gå på date, men en annan slags date.” 

Fyra kvinnliga medlemmar vill hitta privata donatorer för heminsemination. En av dessa 

uttrycker tydligt att mannen som donerar inte ska vara aktiv i föräldraskapet medan en annan 

skriver att en aktiv donator i barnets liv är ett stort plus men inget krav då de har många 

manliga förebilder. De andra två kvinnorna som är i behov av en donator nämner inte om 

donatorn ska ha en aktiv relation till barnet eller inte.  

                                                           
2
 IVF eller provrörsbefruktning som det också kallas är en fertilitetsmetod där kvinnans ägg befruktas av 

mannens spermier utanför kvinnans kropp istället för i äggledarna (vårdguiden, 2012) 
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”Vi är två tjejer i Sundsvall som har en barnlängtan. (…) Smidigast av allt vore om vi hittade 

en privat donator, så att själva inseminationen kunde ske i hemmet. Jag tror verkligen att det 

skulle passa oss. Problemet kvarstår dock att hitta ’det vita guldet’ :) Någon i Sundsvall som 

har några tips på hur vi ska gå tillväga eller som känner sig generös nog att ge oss lite hjälp 

på traven?” 

Juridiska frågor 

De flesta som har frågor av juridisk karaktär är kvinnor som lever i lesbiska relationer och 

som har frågor kring adoption och faderskap.  

Adoption och faderskap  

Om ett lesbiskt par går via landstinget och insemineras så ses partnern eller sambon som inte 

inseminerats också som barnets förälder (se 1 kap.9 § föräldrabalken). Dock ska 

föräldraskapet fastställas skriftligen och ska godkännas av både socialnämnden och av 

modern. Om man är sambor måste man skicka ett brev till skatteverket. Detta gäller inte för 

barn som kommit till i utländsk sjukvård eller i egen regi, i dessa fall ska faderskapet 

fastställas. Om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar finns, kan ett gemensamt 

föräldraskap för det lesbiska paret då åstadkommas genom adoption. 

”Ungefär hur lång tid tar det innan den mamman som inte burit barnet får adoptera? Om 

donatorn är känd alltså. Går det fortare om man är gift? Om donatorn och båda mammorna 

är överens om att donatorn endast är en donator, går det på något sätt att kringgå denna 

oerhört jobbiga process och väntan?” 

Många av forumets medlemmar har frågor kring den svenska lagstiftningen. De vill veta hur 

en närståendeadoption3 går till, när man kan börja med denna process och hur lång tid den 

tar. En kvinna undrar om man måste göra en närståendeadoption om man inseminerar på en 

svensk klinik. Några undrar också om de måste vara gifta för att kunna adoptera. De har också 

frågor kring faderskapet och hur det fungerar när man vill nedlägga ett sådant. En medlem 

skriver att hennes donator kommer att avsäga sig faderskapet och att hon och hennes tjej 

kommer vara juridiska föräldrar, hon undrar om det kan skynda på en faderskapsutredning 

                                                           
3
  Det innebär att en person som lever med en förälder till barnet också blir förälder. En närståendeadoption 

ansöker man om hos tingsrätten, det är tingsrätten som beslutar om adoptioner. Rätten vill ha en motivering till 
varför personen i fråga vill närståendeadoptera och varför det skulle vara för barnets bästa (Stenholm & 
Strömberg, 2004).  
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och om det går att påbörja faderskapsnedläggningen redan under graviditeten. Vad som 

händer om donatorn ändrar sig och vill behålla faderskapet frågar sig någon. Frågor kring 

donatorn och dennes rättigheter respektive skyldigheter är också förekommande. Två 

forumanvändare undrar vad som händer om donatorn inte ger ut sin identitet, kommer den 

icke-gravida mamman att kunna adoptera barnet eller kommer socialtjänsten behöva göra en 

faderskapsutredning som inte kan avslutas? 

En tjej skriver utifrån tankar om adoptionsutredning: 

”...Jag har också funderat på det där med storlek på bostaden och också vilken slags 

bostad eftersom vi bor på 67 ganska knepigt planerade kvadratmeter i ett torp ute på landet 

där vi t ex väljer att värma med ved på vintern, att odla det mesta vi äter själva osv. Vi har 

också aktivt valt att leva med mindre pengar, att konsumera mindre o.s.v. (…) När jag tänker 

på att utredningen skulle vara jobbig är det just det där med att vi inte lever ett Svensson-liv 

och jag får för mig (kanske förutfattade meningar) att det skulle ses som negativt…” 

Analys    

I analysen kommer mina tre utarbetade frågeställningar att besvaras med hjälp av queerteorins 

tre grundläggande teman, sexualitet, genus och heteronormativitet, i relation till familjen. 

Vilka använder forumet regnbågsfamiljer.ning.com?  

Det visade sig att majoriteten av medlemmarna på forumet var kvinnor, varav de flesta levde i 

en lesbisk parrelation. Jag tror att orsaken till varför den här gruppen är överrepresenterad kan 

ha sin förklaring i många olika faktorer men jag ska försöka redogöra för de jag ser som 

viktigast.  

Denna sida är bara en i mängden av inredningsbloggar, familjebloggar, modebloggar där 

läsarna, och skribenterna, i majoritet består av kvinnor. Kvinnan har ur ett historiskt 

perspektiv länge förknippats med ”det privata”, såsom hem, hushåll, familj och intimitet 

(Lindholm & Nilsson m fl, 2005). Trots att många förändringar har skett finns det fortfarande 

starka ideal kring kvinnan och moderskapet. Bilden av en ”riktig” kvinna är starkt kopplad till 

att sätta barn till världen och att vara en god moder. Forum rörande familj är trots sin 

förflyttning till internet fortfarande dominerad av kvinnor. 
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Det finns föreställningar inom vårt samhälle att det existerar en naturlig, förkulturell och 

ursprunglig manlighet och kvinnlighet (Ambjörnsson, 2006). Denna kvinnlighet ser jag som 

nära sammankopplad med modersrollen, vilken innebär att älska, fostra och göra uppoffringar 

för sina barn. Som Ambjörnsson skriver ska du, för att vara en ”riktig” kvinna, helst ha en 

kropp som kategoriseras som en kvinnokropp och uppträda enligt samhällets förväntningar på 

en kvinna. Att vara gravid och fostra barn är en av de förväntningar som finns i vårt samhälle. 

Det finns starkare normer och större krav på modersrollen än på fadersrollen, vilket jag tror 

leder till att kvinnor i högre utsträckning än män finns representerade på forum kring 

familjebildning. 

En annan anledning kan vara att homosexuella kvinnor har fler alternativ till familjebildning 

än homosexuella män. Lesbiska kvinnor och par kan välja om de vill involvera en man eller 

två eller ta kontakt med en fertilitetsklinik. Att kvinnan bär på en livmoder ger upphov till 

andra möjligheter för kvinnor än män inför planeringen av en familjebildning (Nelson 

Zetterqvist, 2007). De kan välja om de vill ha ett ensamstående föräldraskap, alternativt 

föräldraskap på två eller ett flerföräldraskap (ibid). Lesbiska kvinnors möjligheter till barn är 

flera, vilket gör att det finns mycket att diskutera rörande vilket alternativ de ska välja. Därtill 

ger de större svårigheterna för homosexuella män att få barn att det kanske är färre som 

överhuvudtaget försöker. På så sätt är det många som aldrig ens skulle fundera på att söka sig 

till ett forum som regnbågsfamiljer.ning.com.  

Även från statligt håll har man underlättat för lesbiska par att skaffa barn. I och med lagen 

som trädde i kraft 2006 (SFS 2006:351) ges lesbiska par möjlighet att få hjälp till assisterad 

befruktning inom svensk sjuk- och hälsovård. Till skillnad från lagen som kom samtidigt 

(SFS 2006:351), som gjorde det möjligt för homosexuella partners att ansöka om adoption så 

har den första lagen resulterat i barn4. Homosexuella mäns möjligheter till familjebildande i 

Sverige är få. Exempelvis kan de hitta en kvinna som kan föda deras barn, som par skaffa 

barn med ett lesbiskt par (flerföräldraskap) eller som ensamstående man skaffa barn med en 

ensamstående kvinna. Ett annat alternativ som blir ett allt vanligare sätt för homosexuella män 

att bli föräldrar på är att använda sig av surrogatmödraskap. Detta alternativ finns inte i 

Sverige, vilket gör att många söker sig utomlands i länder som tillåter surrogatarrangemang, 

som Indien eller USA. Den kontaktsökande funktion som forumet fyller för många av 

                                                           
4 Lagen som gav homosexuella registrerade partners möjlighet att prövas som adoptivföräldrar har ännu inte lett 
till någon internationell adoption (Dagens Nyheter, 2005). 
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användarna hjälper därför inte dessa personer då forumet är svenskt och nästan uteslutande 

används av svenskar.  

En intressant sak att diskutera är om avsaknaden av män enbart beror på deras färre vägar till 

barn eller om det också handlar om fler saker. En möjlig förklaring kan vara att denna grupp 

föräldrar är färre i jämförelse mot gruppen lesbiska kvinnor med barn. En annan aspekt värd 

att diskutera är vilka normer som finns kring män och faderskap. Det finns ett fadersideal på 

samma sätt som det finns ett modersideal, med skillnaden att det kopplas till andra 

egenskaper. Jag anser att faderskapet inte diskuteras lika mycket som moderskapet i vårt 

samhälle. Uppdraget att vara pappa blev under sent 1990-tal en het jämställdhetsfråga som 

engagerade män, då en viktig del av det jämställda familjelivet var ett delat ansvar för barnen. 

Ulrika Dahl beskriver jämställdhet som den senmoderna svenska sagan om det ursprungliga 

paret – mannen och kvinnan som övervinner alla hinder och kastar av sig tidigare 

maktordningar. Jämställdhet, skriver hon, är på samma gång mål, ideal och norm (Dahl m fl, 

2005).   

Dahl skriver att det verkar vara något i själva manligheten som är viktigt för papparollen, att 

utstråla trygghet, vara en riktig karl. Denna riktiga karl, den jämställda mannen blir en stark 

kontrast till avvikare. Om man är ”fjollig” eller inte lever i en relation med en kvinna ses man 

alltså inte som en riktig karl (Dahl m.fl.,  2005).  Fadersrollen tycks starkt sammankopplad 

med en heteronormativ mansbild och det är inte självklart att man som homosexuell man 

känner igen sig i denna. Den stereotypa bilden av fadern som den gifta fotbollspappan som 

snickrar på verandan och som ska stå för det fartfyllda i barnets liv tycker jag finns som ett 

fadersideal i vårt västerländska samhälle . Ensamma fäder är ovanligare än ensamma mödrar 

och avsaknaden av en moder ses på som en större avsaknad. Att en moder ska finnas i barnets 

liv ses idag fortfarande som mer självklar, som att modern är förälder nummer ett.  

Detta visar också Zetterqvist Nelsons(2006) studie där hon har intervjuat fäder i 

homofamiljer. Hennes intervjuade pappor visade på två förhållningssätt gällande faderskapet, 

i det ena förhöll sig papporna mer anpassliga till en traditionell genusordning där de lät 

mödrarna ha tolkningsföreträde när det gällde utformningen av vård och omsorgen av deras 

gemensamma barn. Medan i det andra förhållningssättet tillskrev papporna faderskapet 

likvärdig status som moderskapet och utmanade på så sätt föräldraskapets genusdimension. I 

dessa familjer uppstod mer konflikter mödrarna och fäderna emellan vilket Zetterqvist Nelson 
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ser som en reaktion på denna utmaning där kvinnors företräde ifråga om barn och omsorg 

ifrågasätts i en kulturellt dominerande moderskapsdiskurs (Zetterqvist Nelson, 2006). 

Denna moderskapsdiskurs tror jag gör ett helmanligt föräldraskap till ett svårare projekt. Dahl 

beskriver också debatten om samkönade familjer och samkönade äktenskap. Hon undrar hur 

de samkönade paren ska kunna uppfostra barn om den normaliserade utgångspunkten är att 

familj och reproduktion bygger på heterosexuellt begär, där mamma och pappa har olika 

uppgifter i relation till barnen. Hennes slutsats är att jämställdhetspolitiken upprätthåller 

precis den ordning den strävar efter att förändra (Dahl m.fl., 2005). 

Vilka ämnen berörs på forumet? 

Forumet visade sig handla mestadels om praktiska och juridiska frågor, främst rörande 

insemination. Forumet fungerar också som en mötesplats där kontakter av olika slag 

förmedlas. Mina fördomar innan jag fick en överblick av sidan var att jag trodde det skulle 

diskuteras mycket mer kring bemötande från samhället eller problematik kring föräldraskapet 

i sig. Det råder en samhällsdebatt angående exempelvis surrogatmödraskap och anonym 

spermadonation men några inlägg i dessa debatter hittar man inte på forumet. Kanske detta 

inte är så konstigt då majoriteten av medlemmarna på forumet delar en längtan efter barn och 

främst är på forumet av den anledningen. En debatt kräver ju också två olika sidor och det 

kanske bara är en sida som representeras i detta forum, en gemenskap som etsar ihop 

medlemmarna i sitt familjebildande. Det är ju som resultatet visar många just praktiska frågor 

som behöver diskuteras och lösas i denna typ av familjebildning, den svenska lagstiftningen 

kräver också sin tid att förstå.  

Hur speglas användarnas normer och ideal kring familjen utifrån 

det insamlade materialet?  

Min upplevelse är att många av medlemmarna (kvinnor i lesbiska relationer) på sidan önskar 

en känd, passiv donator till sitt barn. En anledning till detta kanske kan bero på moderskapets 

av tradition starka position i samhället som ger kvinnor en tilltro till sin förmåga att utan en 

aktiv far skapa en trygg uppväxt för sina barn. Många av de kvinnor i parrelationer som 

skriver inom temat insemination beskriver en barnlängtan som jag tycker påminner om 

Zetterqvist Nelsons intervjupersoners motiv till familjebildning (Zetterqvist Nelson, 2007). En 

stark kärlek till sin partner och önskan om ett gemensamt kärleksbarn. Att leva i tvåsamhet 

med barn liknar den kärnfamiljsdiskurs som utgör en stark norm i samhället. En del uttrycker 
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också en önskan efter att kunna reproducera sig tillsammans med sin partner, detta 

tvåsamhetsideal och önskan om att tillsammans själva kunna göra barn påminner och grundar 

sig i önskningar som finns i vårt heteronormativa samhälle. Mest favoriserad och önskvärd 

enligt Gayle Rubin är den sexualitet som sker i hemmet mellan två personer av motsatt kön, 

ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel i syfte att avla barn (Ambjörnsson, 2006). Min 

upplevelse är att det finns en önskan om att barnet gärna ska komma ur ett kärleksförhållande 

där båda parterna i förhållandet har varit delaktiga i reproduktionen. Denna önskan gör sig 

också tydlig i de frågor som handlar om dubbeldonation, en del par vill att den ena kvinnans 

ägg ska tas ut och befruktas sedan och sättas in i den andra kvinnans livmoder. Detta för 

tankarna till det heterosexuella parets väg till barn, mannens sperma som simmar in och 

befruktar kvinnans ägg. Flera av de som har denna önskan använder ordet delaktighet som 

motiv.  

En kvinna på forumet funderar kring om hennes och flickvännens livsstil kommer göra det 

svårare för dem att få lov att närståendeadoptera. De bor i ett litet torp på landet där de väljer 

att värma med ved på vintern och odlar den mesta maten själva, något som hon tror kan ses 

som negativt i jämförelse med ett Svensson-liv. Enligt Zetterqvist Nelsons (2007) intervjuade 

föräldrar utgör goda materiella och ekonomiska förutsättningar en viktig anledning till att man 

känner sig redo att skaffa barn. Att ha barn verkar många gånger kopplas ihop med en viss 

sorts livsstil som utgör en familjenorm i vårt samhälle. Detta ideal sträcker sig långt utanför 

de grundläggande basala behoven som alla föräldrar vill ge sina barn, som rena kläder, bra 

mat, skolgång och ett tryggt hem. I västvärldens Sverige, där majoriteten av barnen har dessa 

behov tillfredställda, skapar vi andra visioner om vad familjelivet ska inrymma. Det klassiska 

Svensson-livet med villa, vovve och Volvo är en sådan. Flytten till landet där en romantiserad 

Bullerbydröm tar vid och föräldrar, barn och syskon lever i en lycklig symbios med varandra 

är en annan.  

I motsats till kärnfamiljsideal går många av forumets medlemmar ifrån den klassiska 

familjemodellen i sina önskningar om familjebildning. Sjutton medlemmar totalt, varav 

tretton kvinnor och fyra män, söker personer att bilda föräldraskap med. Trots flerföräldrarnas 

avsaknad av juridisk skydd (Se Zetterqvist Nelson, 2007 & Ryan-Flood, 2005) så tycks detta 

inte skrämma bort en relativt ny familjeformation som oftast består av två mödrar och två 

fäder som gemensamt uppfostrar sina barn från att de föds. Förutom denna modell så 

efterfrågar en kvinna på forumet en relation med annan kvinna, byggd på vänskap, att dela sitt 



31 

 

föräldraskap med, en familjekonstellation som man inte hör om så ofta. Ett bra exempel på 

hur regnbågsfamiljer inspirerar till nya sätt att bilda familj. 

Sammanfattning 

Den typiska användaren på forumet visade sig vara en kvinna i fertil ålder som levde i en 

lesbisk parrelation och ville skaffa barn genom insemination med sin partner. Den manliga 

frånvaron var genomgående förutom inom ämnet delat föräldraskap där ett fåtal inlägg fanns. 

Forumet visade sig som tidigare nämnts handla mestadels om praktiska och juridiska frågor, 

nästan uteslutande rörande insemination. Sidan fyllde också en kontaktförmedlarfunktion där 

medlemmarna bland annat sökte efter andra regnbågsfamiljer, donatorer eller någon/några att 

dela föräldraskapet med. Vad det gäller normer och värderingar så är min upplevelse att det 

finns ett kärnfamiljsideal och en önskan att barnet ska komma ur en kärleksrelation. Att några 

medlemmar på forumet ville vara delaktiga i reproduktionen genom dubbeldonation för 

tankarna till det heterosexuella parets väg till barn. Men det fanns även en stor del av 

forummedlemmar som sökte andra personer att dela föräldraskapet med, antingen som singlar 

eller i par. Detta familjebildande är en utvidgad familjeform som faller utanför den klassiska 

kärnfamiljsmodellen. Det visar på en ny familjeform där föräldrarna inte behöver ha 

känslomässiga band till varandra för att skaffa barn. 

Slutdiskussion 

I min slutdiskussion vill jag återknyta till normer och regnbågsfamiljer i relation till samhället 

och det sociala arbetet. Vad det gäller forummedlemmarnas samhällsförväntningar tycker jag 

inte att materialet har kunnat ge mig någon bild i denna fråga. Ett antal klagomål på långa 

inseminationsköer finns, vilket kan ses som ett krav på att det finns en gräns för hur lång tid 

medlemmarna vill vänta på insemination från den svenska sjukvården. Samtidigt tar 

medlemmarna upp andra alternativ som heminsemination och resor till Danmark för att 

skynda på processen. Min uppfattning är att flertalet av medlemmarna inte räknar med ett 

samhällsstöd i deras familjebildning utan att de hittar sina egna vägar. Familjerättsliga frågor 

som diskuteras på forumet är något som regnbågsfamiljer måste anpassa sig efter och många 

gånger kan komplicera familjebildningen. Jag vill här ta upp regnbågsfamiljer i förhållande 

till gällande lagstiftning och familjerätten.  
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Jag håller med Soldemo (2008) i tron om att vår lagstiftning är uppbyggd av osynliga normer 

och värderingar som är präglat av vårt kulturella sammanhang. Hon hävdar att lagstiftningen 

på så sätt inte är neutral utan samhällets familjenormer har påverkat lagstiftningen och lagarna 

i sin tur medverkar till att föra dessa normer vidare. Jag anser att oavsett om vi som 

socionomer sitter som familjebehandlare, familjerättssekreterare eller kuratorer borde 

ifrågasätta dessa lagar och bestämmelser i större utsträckning. Det är oftast vi som kommer i 

kontakt med dessa familjer, par som åker till andra länder för surrogatarrangemang och väl 

hemma behöver hjälp med närståendeadoption, eller två kvinnor som fått barn genom 

hemmainsemination där en faderskapsutredning måste göras. Familjerättssekreterare är oftast 

väl medvetna om lagarnas räckvidd och begränsningar, att föra fram detta till beslutsfattare är 

viktigt och betydelsefullt. Att som socialsekreterare ifrågasätta samhällets normer (lagarnas 

utformning) om vad som anses ”normalt” och ”rätt” gör professionen till något mer än 

myndighetsutövning. 

Något som jag vill poängtera är att avsikten i min studie inte har varit att visa på huruvida 

regnbågsfamiljer undergräver eller förstärker heteronormativa diskurser och praktiker (Se 

diskussionen i Ryan-Flood, 2005). Människor är fria att forma sina egna liv och jag tycker 

inte att personer som lever utanför heteronormen bär något ansvar för att aktivt kämpa mot 

denna. Min huvudpoäng har i denna studie istället handlat om att lyfta fram de normer som 

finns kring familjeliv och som vi alla genomsyras och påverkas av.  

Jag anser att denna studie pekar på att du oavsett sexualitet eller kön är en del av ditt 

samhälles normsystem. Det finns en typ av familjeliv som utgör normen, som många påverkas 

av och även eftersträvar.  Det som är problematisk med normativitet är som Ambjörnsson 

(2006) skriver att det utgör ett maktsystem som man tvingas anpassa sig efter och förhålla sig 

till. I det sociala arbetet som ofta innehåller mänsklig kontakt är det viktigt att vara medveten 

om sina egna normer i yrkesrollen och undvika att utgå från sin egen världsbild. Genom att 

utgå från att klienten är heterosexuell, fertil och lever i tvåsamhet så osynliggörs och förbises 

samtidigt en stor grupp människor som inte passar inom denna mall. 

Att så långt som möjligt arbeta för att människor inte ska känna sig osynliggjorda eller 

stämplade som avvikare ser jag som en viktig del i det sociala arbetet. Det gäller även att akta 

sig för att göra generaliseringar och arbeta för att ha ett öppet förhållningssätt till de 

människor du möter. Genom att undvika ett normerande språk där du inte tar saker för givna 

slipper människor känna sig som avvikare.  
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Flerföräldrakonstellationer var något som diskuterades på regnbågsfamiljer.ning.com. Jag vill 

likt Zetterqvist Nelson (2007) & Ryan-Flood (2005)  uppmärksamma dessa familjers 

avsaknad av juridisk skydd. Lagarna är utformade efter en tvåföräldramodell vilket gör det 

rättsligt svårt för exempelvis ett lesbiskt par och ett bögpar att skaffa barn tillsammans. Det är 

bara de föräldrar som har det genetiska banden till barnet som anses vara barnets juridiska 

föräldrar. Att från ett politiskt håll lyfta upp denna problematik på dagordningen är att 

erkänna dessa familjers existens och att ta deras frågor på allvar. Dessa familjekonstellationer 

utan kärleksband är ett nytt sätt att bilda familj på som jag också tror inspirerar människor 

oavsett sexualitet att tänka utanför ramarna, det är ingenting som säger att barn måste komma 

ur en kärleksrelation, huvudsaken är att barnet är älskat och har trygga vuxna omkring sig. 

Denna familjeform utgör en möjlighet för regnbågsfamiljer att kunna bilda familj men 

avsaknaden av medförälderns juridiska skydd tror jag leder till att färre vågar välja denna typ 

av familjebildning. 

Den alternativa familjebildningen växer, det behövs mer forskning både om regnbågsfamiljer 

och om alternativ familjebildning i stort. Vi behöver dels mer kunskap för att kunna anpassa 

gällande familjelagstiftning till de nya behov som uppkommer i och med de nya 

familjekonstellationerna.  Att ifrågasätta och undersöka de normer som finns i vårt samhälle 

är alltid av vikt för att belysa de människor som upplever sig befinna sig utanför det 

”normala”.  I takt med att gruppen regnbågsfamiljer blir större tror jag även att behovet av 

mer kunskap växer. Med en större grupp undersökningspersoner blir det också lättare att 

kunna genomföra forskning rörande den icke normativa familjebildningen. 

Fokusgruppsintervjuer tror jag skulle kunna ge intressanta och bidragande resultat och är en 

forskning som jag gärna skulle vilja se genomföras.  

Avslutningsvis vore det intressant att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka den 

svenska familjelagstiftningen.  
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