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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: ”Komma-ut” processen för personer med sexuell identitet tillhörande 

en minoritet har sällan uppmärksammats utifrån föräldrarnas perspektiv. Att få en 

större förståelse för vad föräldrar går igenom under den process när deras barn 

kommer ut som homo-, bi- eller transsexuella kan ge en ökad kunskap om hur 

fenomenet kan bemötas i psykoterapin.  

Frågeställningarna riktades in på att komma åt föräldrarnas upplevelser av 

”komma-ut” situationen. Vad upplevde föräldrarna skedde i relationen med deras 

barn under ”komma-ut” processen och i vilket sammanhang? Syftet med studien 

var att få en djupare förståelse för föräldrarnas subjektiva upplevelser under 

”komma-ut” processen utifrån ett anknytningsperspektiv.  

Metod: En kvalitativ metod med fenomenologisk-hermeneutisk ansats valdes för 

att komma åt föräldrarnas subjektivt upplevda verklighet. Sex föräldrar med en 

erfarenhet av att ha hbt barn deltog i en semistrukturerad intervju. Intervjuerna 

har transkriberats och texternas innehåll analyserats med hjälp av en kvalitativ 

analys.  

Resultat: Olika uttryck för föräldrarnas upplevelser under ”komma-ut” process 

presenteras utifrån givna tidsaspekterna; innan/när/efter deras barn kom ut som 

hbt. Samtliga föräldrar har beskrivit sig gå igenom en förändring och utvecklats 

som personer. Det mest centrala tema som föräldrarna hela tiden återkom till i 

sina berättelser var att känna oro för att deras barn skulle få svårigheter i livet på 

grund av sin sexualitet. Samtliga föräldrar var angelägna om att skydda och ge sina 

vuxna hbt-barn stöd.  

Diskussion: Denna studies resultat belyser några nyanser i hur det kan vara för 

föräldrar vems barn identifierat sig som hbt. Föräldrarnas upplevelser av 

”komma-ut” processen har i tidigare forskning konstaterats som variationsrika, 

även om det fanns gemensamma teman. Några föräldrar i den aktuella studien 

talade om en för dem viktig insikt, nämligen att de inte behöver förstå deras barns 

sexualitet. I stället behöver de acceptera att deras barn är hbt. Fortsatt forskning i 

ämnets specifika grenar skulle vara av ett stort intresse för att bättre bemöta 

ämnets frågor, och inte minst i psykoterapeutiska interventioner.  

 

Nyckelord: sexuell läggning, komma ut, föräldrar, hbt-barn 

 

Keywords: sexual orientation, coming out, parent, LGBT children   
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1 Inledning 

Homosexualitet har sedan Freuds sexualteori varit ett omdiskuterat område inom 

psykoanalysen och betraktats som en patologi i identitets utveckling. Fram till 

1979 klassificerades homosexualitet i diagnostiska systemet DSM som en sjukdom 

under kategorin för parafilier. Psykiater och psykoanalytiker Harry Stack Sullivan 

(1892-1949) levde i ett homosexuellt förhållande i många år (Waugaman, 2012). 

Trots sin egen erfarenhet av sexuell attraktion till en person av samma kön 

förkastade Sullivan den upplevelse, som inte ens i en psykoanalys var möjlig att 

tala om, till ett privat omedvetet område inom självet.  

 

Som många andra homosexuella män under 1940-talet levde Sullivan i en konflikt 

mellan internaliserad homofobi och egen homosexualitet. Han beskrev en 

normativ homosexualitet som en viktig fas i formandet av personens identitet. 

Avsaknandet av homosexuella erfarenheter under adolescensen skulle enligt 

honom leda till en störning i utvecklingen till en ”normal” heterosexualitet.  

 

Sullivan var en av sin tids psykoanalytiker som patologiserade homosexualitet i 

sina skrifter samtidigt som han ansåg den patologin vara okränkbart privat och 

ligga utanför gränser för behandling. Sexuell lust i en homosexuell relation 

förklarades som ett disassociativt ”not me” tillstånd som jämfördes med en 

mardröm där man gjorde och talade om saker som man inte kunde kännas vid i en 

självmedveten upplevelse. Den disassociativa personlighetens uttryck var enligt 

Sullivan inte godkänt av föräldrar och andra betydelsefulla personer. Många källor 

beskrev Harry Sullivan ha avvisande barskt sätt att relatera till omvärlden och även 

sin egen inre värld, vilket inte är ovanligt vid en otrygg anknytning.  

 

I föreliggande studien är föräldrarnas beskrivningar av sina upplevelser i samband 

med att deras barn kommer ut med en sexuell minoritets identitet i fokus. Den 

förförståelse som finns hämtas dels i anknytningsteori och dels i egen erfarenhet 

som förälder till ett barn med sexuell minoritets identitet.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Anknytningsteorin presenterades för första gången av John Bowlby redan under 

1950-talet och har sedan dess utvecklats vidare till en av dem mest framträdande 

teorier (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Motander, 2010). Anknytning är 

en biologisk disposition som under evolutionen designats till anknytningssystemet 

hos barnet och omvårdnadssystemet hos föräldern. Alla däggdjursarter är 

utrustade med dessa system för att kunna överleva. Människans historia som 

nomader har utrustat människan med överlevnadsstrategier, som bl.a. innebär att 

vara rädd för det främmande, okända, mörker, ensamhet, att söka närhet och 

skydd hos det välkända. Människobarnets överlevnad är alltigenom beroende av 

den kroppsliga närheten till den primära omvårdaren under barnets första 

levnadsår. 
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Man skiljer mellan fyra anknytningsmönster eller stilar att bete sig med 

omvårdnadspersonen som barnet skapar för att tillfredsställa sina 

anknytningsbehov. De fyra anknytningsstilarna är trygg, undvikande, ambivalent 

och desorganiserad. Vi är förberedda att svara på barns anknytningsbeteende med 

vårt omvårdnadsbeteende. Barnet söker sig till närhet med hjälp av doft, hud, ljud, 

blick, mimik, rörelser innan barnets kognitiva mognad utvecklas. Flera än en 

anknytningsrelation kan utvecklas i en hierarkisk ordning. Om människobarnet 

behöver knyta an till en anknytningsperson för att kunna överleva, behöver den 

personen ha mandat för att skydda barnet från faror. Anknytningspersonen 

behöver dessutom vara större, starkare, klokare än barnet. Den behöver känna 

tilltro till sin förmåga att ge skydd och trygghet.  

          

Anknytningssystemet hos barnet motsvarar omvårdnadssystemet hos föräldern 

som instinktivt motiverar att skydda och ge stöd till sitt barn. Wennerberg (2011) 

betonar betydelse av relationer med närstående andra som hjälper oss att reglera 

våra känslomässiga konflikter och integrera erfarenheter. Olika beteendesystem 

kan aktiveras i stunden beroende på vilket tillstånd vi befinner oss i. 

Omvårdnadssystemet hos en förälder ska normalt mobiliseras när barnet upplever 

en stress i tillvaron. Föräldrar som inte behöver försvara sig mot egna svåra 

känslor och minnen, som kan bemästra sin egen ångest, som väcks av barnets 

anknytningsbehov, förblir inriktade på att beskydda sitt barn i en nära relation 

med en villkorslös kärlek. 

          

En logisk följd av att anknytningen har en evolutionsbiologisk bas är att 

omhändertagandet och skyddet av avkomman är viktigt inte bara när barnet 

överlever de första åren, men också när det ska utveckla förmågor som krävs för 

reproduktion, dvs. att barnet ska kunna lära sig allt som behövs för att hitta en 

partner, att para sig och ta hand om egna barn (Broberg, Risholm Mothander, 

Granqvist & Ivarsson, 2008).    

 

 

3 Tidigare forskning  

Få studier har fokuserat på frågan om anknytning hos personer som tillhör 

sexuella minoriteter. Bristen på empirisk forskning om homosexuellas anknytning 

kan bero på att det finns ett antagande om likhet med heterosexuella relationer. 

Den befintliga forskningens resultat har gett stöd till antagandet att det inte är 

någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella personer (Mohr, 

Selterman & Fassinger, 2013). Ambivalent anknytning var något vanligare bland 

homosexuella män och hade större samband med lägre tillfredsställelse och 

anförtroende i relationer än hos homosexuella kvinnor med samma 

anknytningsmönster.  

 

Rothman, Sullivan, Keyes & Boehmer (2012) undersökte i en jämförande studie 

av hetero-, homo- och bisexuella personer relationen mellan att komma ut till 
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föräldrar, erfarenhet av att få föräldrarnas stöd och självuppskattning av hälsa 

samt tendenser till riskbeteende. Ur ett representativt urval i allmän population 

bestående av 5,658 deltagare visade det sig att 3,1 % var homo- eller bisexuella i 

åldrar mellan 18 och 60 år. Av dem har 73 % pratat med sina föräldrar om sin 

sexuella identitet i genomsnittlig ålder på 25 år. Ungefär två tredjedelar av dem har 

fått adekvat emotionellt och socialt stöd från föräldern som de först pratade med. 

Studien visade att föräldrarnas negativa reaktion då deras barn kom ut ökade risk 

för narkotikamissbruk hos lesbiska/bisexuella kvinnor och för alkoholmissbruk 

hos homosexuella/bisexuella män. Negativa reaktioner hos föräldrarna ökade risk 

för depression generellt i homo-/bisexuella gruppen.  

 

I sin pilot-studie intresserade sig Wilson, Zeng och Blackburn (2011) för hur 

självkänsla, anknytning till och frigörelse från föräldrar ser ut inom de respektive 

grupperna, hetero- bi- och homosexuella. Studiegruppen identifierades med hjälp 

av snöbolls-/nätverksurval till ett urval av total 798 deltagare från olika 

geografiska platser i USA av olika åldrar och sexuella identiteter. Av dessa hade 

604 fyllt i hela enkäten med svarsfrekvens på 75,68%. Resultatet illustrerade 

skillnader inom de olika grupperna. Homo- och bisexuella personer upplevde 

statistiskt högre grad av frigörelse och signifikant lägre grad av anknytning än den 

heterosexuella gruppen. Heterosexuella personer rapporterade i genomsnitt en 

signifikant högre nivå av självkänsla än bisexuella. Samma tendens men utan 

statistisk signifikans kunde ses även hos homosexuella personer. Bisexuella 

personer rapporterade lägsta nivån av självkänsla och högsta graden av frigörelse 

från föräldrar.  

 

Vuxenanknytning hos homosexuella undersöktes i en studie av Ridge och Feeney 

(1998). Frågor som studerades var: hur ofta förekommer olika 

anknytningsmönster; kopplingen mellan anknytningsmönster och tidig 

föräldrarelation; relationers historia och kvalitet; attityder till sexualitet; tiden för 

och effekter av att ”komma ut”. Det framkom att andelen av homosexuella män 

som rapporterade upptagen/ambivalent anknytning var större än bland 

heterosexuella män. Homosexuella kvinnor skattade högre för undvikande 

anknytning än för upptagen/ambivalent, vilket också skilde sig från 

jämförelsegruppen.  

         

Phillips och Ancis (2008) har i en kvalitativ studie intervjuat 17 föräldrar om hur  

deras erfarenhet av att ha ett homosexuellt/lesbiskt barn förändrats över tid. 

Studien belyste föräldrarnas anpassning till att en son var homosexuell eller en 

dotter var lesbisk genom tre faser: dominerande känslomässiga respons, 

beteendekognitiva strategier och moraliska/andliga frågor. Även faktorer som 

varit av avgörande betydelse för förändringen av vad det gäller föräldrarnas 

anpassning uppmärksammades av Phillips och Ancis (2008). 

 

Medan det kan finnas en del utländska studier som fokuserades på föräldrars 

första reaktion när ens barn kom ut som hbt, finns det inte många undersökningar 
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om vad som händer i föräldrars identitet över tid. Några svenska studier har jag 

inte lyckats att hitta.   

Att fånga de emotionella och innersta processer som föräldrar upplever och 

reflekterar över kan bidra till värdefull kunskap om vad som i en psykoterapi kan 

vara hjälpsamt för föräldrarnas ”komma-ut” process. Således är min studie 

relevant för att utveckla kunskaper inom det forskningsområdet. Den kan vara 

intressant för psykoterapeuter som möter föräldrar till hbt-personer i terapier. 

Förhoppningsvis kan studien dessutom inspirera till vidare forskning inom ämnets 

fält.  

 

4 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att närmare undersöka föräldrarnas erfarenheter då deras 

barn kom ut om sin sexuella identitet tillhörande någon sexuell minoritet.  

Målsättningen med arbetet är att fånga upp och komma så nära som möjligt de 

upplevelser föräldrarna hade när deras barn avslöjar sin sexuella orientering som 

tillhörande en minoritet. Den grundläggande anknytningen är ett 

utgångsperspektiv. Detta perspektiv innebär att om sexuell identitet som hbt 

medför en stress för ett barn då kan den väcka föräldrarnas impuls att ge sitt barn 

skydd och tillgodose barnets trygghet.  

          

Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för föräldrarnas 

subjektiva upplevelser under ”komma-ut” processen utifrån ett 

anknytningsperspektiv. 

 

4.1 Frågeställningar  

Hur upplevde föräldrar ”komma-ut” situationen?  

Vad upplevde de skedde i relationen med deras barn under ”komma-ut” 

processen och i vilket sammanhang?  

Hur upplevde föräldrar att deras upplevelser förändrats över tid?  

 

5 Metod  

5.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet av informanter skedde genom strategiskt urval. Intervjupersoner valdes 

utifrån huruvida de ansåg sig ha erfarenhet av att vara förälder till hbt-barn och 

var villiga att dela med sig av dessa erfarenheter. Föräldrar kontaktades via RFSL 

hemsida, Stolta föräldrar föreningen och genom att fråga kollegor och bekanta. 

De föräldrar som blev intresserade informerades om studiens syfte och det 

praktiska tillvägagångssättet innan de tillfrågades om deras samtycke att medverka 

i en intervju (bilaga 1).   

 

De föräldrar som ingår i studien är totalt sex till antalet. Fyra av dessa sex är två 

föräldrapar till respektive en homosexuell son och en lesbisk dotter. De övriga två 

mammorna har båda homosexuella söner. Den ena mamma har också en 
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transsexuell dotter. Fem föräldrar har en bakgrund i arbetarfamiljer och en 

mamma har växt upp i en prästfamilj. Fyra av föräldrar har akademisk utbildning.  

Alla deltagarna är födda i Sverige. Deras barns åldrar varierar mellan 29 och 50 år 

under tiden studien pågår.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

För att komma åt föräldrarnas subjektivt upplevda verklighet under ”komma-ut” 

processen, och hur den upplevda verkligheten får en mening, valdes en metod 

som är kvalitativ och har fenomenologisk-hermeneutisk ansats.  

 

Efter att fenomenologi som ett filosofiskt ämne grundades av Edmund Husserl 

runt sekelskiftet 18–1900-talet har den senare utvecklats till existentiell och 

dialektisk filosofi (Kvale & Brinkman, 2009). Fenomenologins grundtanke är att 

människan ger mening åt sitt liv genom att berätta. Genom att fokusera sig på 

människans medvetet upplevda erfarenheter, hennes livsvärld i en historisk 

kontext med ett öppet och naivt förhållningssätt kan en djupare kunskap och 

förståelse om ett fenomen uppnås. Styrkan i den fenomenologiska ansatsen är att 

just möjligheten att förstå den subjektiva erfarenheten, den faktiska innebörden i 

en människans livsvärld (Granskär & Höglund-Nilssen, 2008).   

En hermeneutisk tolkning är ett försök att möjliggöra en vidare förståelse av 

meningen i en text. Tolkningen får möjlighet till en delad förståelse som är giltig 

och gemensam för den som uttalat en mening och den som tolkat den utifrån sin 

förkunskap om det direkt sagda (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

För att fastställa studiens validitet, som den beskrevs av Kvale och Brinkman 

(2009), har syftet med studien och tillvägagångssättet att undersöka det studien 

ägnades att undersöka presenterats i en projektplan som granskades av en 

studieledare. Därefter har studien utförts i ett samråd med handledare. 

Intervjuguiden, innehållet i transkriberande intervjuer och analysarbetet har 

kontinuerligt följts upp i diskussioner under handledningen. Efter att studien 

presenteras i denna uppsats kommer att läsarnas roll gå in i valideringen av 

resultatet.   

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) avser reliabilitet tillförlitlighet och konsistens i 

ett studieresultat i relation till ett resultat om studien skulle utföras vid en annan 

tidpunkt och av en annan forskare. Av hänsyn till reliabilitets aspekter har en 

semistrukturerad intervju med öppna frågor används. Reliabilitet har också 

eftersträvats genom att under intervjuerna försöka erbjuda deltagarna en trygg 

miljö och ett liknande förhållningssätt där inga ledande frågor ställdes. 

Intervjufrågorna kunde följas upp med förtydligande frågor vilket skulle motverka 

godtycklighet, men också ge nyanser i en ny kunskap.  
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5.3 Datainsamlingsmetoder 

Semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) valdes som forskningsinstrument för att 

ställa samma frågor till alla deltagare. Frågeguiden användes för att underlätta att 

alla aspekter av frågeställningarna tas med. Frågorna formulerades dock på olika 

sätt för olika intervjupersoner och följdfrågorna var olika. Intervjun, som således 

var en s.k. kvalitativ intervju, fördes i en konversationsstil. Med den förförståelse, 

som grundats dels från tidigare forskning och anknytningsteori, dels utifrån mina 

egna erfarenheter, fokuserades frågor på föräldrars sätt att vara i relationen med 

sitt barn över tid: tiden innan/när/efter ens barn kom ut som hbt.  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

De transkriberade intervjuerna analyserades med fokus på meningen, enligt 

principer för den fenomenologiska filosofins grund, och med ansats av 

hermeneutisk meningstolkning (Kvale & Brinkman, 2009). Syftet med studien var 

att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser och erfarenheter under en 

”komma-ut” process som förälder till hbt barn. Således bygger analysen på ett 

antagande att deltagarnas berättelser speglar deras upplevda erfarenheter på ett 

meningsfullt sätt. Aspekter av tolkningen syftade till att ge ett utvidgat perspektiv 

på innebörden i deltagarnas utsagor. 

  

Analysprocessen startade med upprepade läsning av texterna. Naturligt 

dominerande meningsbärande enheter formulerades i huvudteman utifrån 

material från alla deltagares intervjuer. Underteman formulerades i de fallen då det 

bedömdes relevant att nyansera deltagarnas upplevelser, även om det framkom i 

en enstaka berättelse. Såväl positiva som negativa upplevelser skildrades utifrån 

deltagarnas synvinkel och tolkningen som var inspirerad av min förförståelse.   

 

För att analysera innehållet i intervjuerna tillämpades ett abduktivt tankesätt. 

Tidsaspekterna i en ”komma-ut” process var givna. Däremot, det som kom fram, 

när alla uttryck i respektive teman identifierades, var inte givet. Således har 

resultaten vuxit fram med hjälp av en s.k. induktiv analys. I enlighet med en 

fenomenologisk ansats återgavs och citerades deltagarnas berättelser som de 

uttalats. Utifrån den hermeneutiska ansatsen tolkades och rekonstruerades inte 

bara ord som sades i intervjuer men också det som deltagarna tänkte.  Att vara 

lyhörd till vad tolkningen kan väcka och samtidigt ha en naivt och fördomsfritt 

förhållningsätt har varit viktigt för att pröva sina tolkningar i den manifesta texten. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) pendlar man mellan närhet och distans till 

fenomenet för att få en fördjupad förståelse bli ännu större.  

 

5.5 Genomförande 

Efter att tillfrågade föräldrar lämnat sitt samtycke till att delta i studien blev de 

intervjuade. Alla föräldrar, förutom ett föräldrapar som blev intervjuade i deras 

hem, delade med sina berättelser i ett samtalsrum på en mottagning. Intervjuernas 

längd var mellan 60-90 minuter och ljudinspelningen av innehållet gjordes med 
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hjälp av ipad. Varje intervju inleddes med information om studiens syfte och om 

att deltagarna kunde avbryta när som helst om de kände att de inte ville fortsätta 

eller alls vara med. Deltagarna informerades även om att de kunde kontakta mig 

efteråt om de skulle ha frågor eller tankar kring deltagandet i studien. En av 

intervjuerna blev inte avslutad efter det första tillfället och färdigställdes vid en 

uppföljningsintervju. Inspelade materialet transkriberades ord för ord och visades 

för handledare innan analysarbetet startade.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Etiska frågor har beaktats under hela tiden, från att intervjuer genomfördes till att 

resultatet rapporterades och diskuterades i denna uppsats. Inledningsvis lämnade 

deltagarna sitt samtycke till att delta i studien och de visste att de kunde avbryta 

sin medverkan närsomhelst. För att minimera risken av missförstånd återges 

föräldrarnas berättelser ordagrant och där tolkningar framkommit förtydligas 

dessa så mycket som möjligt. Deltagarnas konfidentialitet säkrades genom att vissa 

igenkännande detaljer, som namn eller platser, utelämnas när texten citeras i 

studiens resultatdel. Materialet förvarades i säkerhet och har endast varit åtkomligt 

för att genomföra den aktuella studien.  

Att erfarenheten av att ha ett barn med sexuell minoritets identitet har nämnts i 

studiens inledning har föregåtts av ingående diskussioner och ett tydligt 

medgivande från det vuxna barnet. I familjen betraktas detta som förhållandevis 

okontroversiellt.  

 

7 Resultat 

När föräldrarna började berätta om erfarenheter av relationer med sina hbt-barn 

skapades berättelser om en lång och innehållsrik väg till en identitets utveckling 

som förälder och människa. I dessa berättelser återfinns beskrivningar av många 

gånger starka känslor som glädje, ledsenhet, oro och ibland ilska. När texterna 

lästes om och om åtskilliga gånger kunde olika teman kristalliseras ut ur en 

komplicerad kontext och därefter varsamt analyseras i sitt innehåll.  

 

Det första huvudtemat Tidigare erfarenheter handlar om vilken kunskap och 

erfarenheter av andra sexuella inriktningar än heterosexualitet som föräldrarna 

hade innan deras barn kom ut. Följande tre huvudteman Relationer före, När barnet 

kommer ut, Hur blir det efter innehåller skildringar av olika aspekter av föräldrarnas 

upplevelser under barnens ”komma-ut” process. Avslutande huvudtemat Att 

komma ut som förälder samlar föräldrarnas reflektioner kring egen utveckling under 

sin egen ”komma-ut” process som en förälder till hbt barn. Med undantag för 

teman När barnet kommer ut och Att komma ut som förälder, har flera huvudteman 

delats i underteman där olika variationer av berättelser skildrades.  
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7.1 Tidigare erfarenheter 

När ett föräldrapar berättar om erfarenheterna som formade deras inställning till 

HBT frågor innan sonen kom ut säger de att deras kunskap i frågan var bristande 

och framförallt skaffad genom information som de passivt stötte på i massmedian. 

Det första pappan säger är att han aldrig mött en homosexuell person ”direkt”. 

Han beskriver sin ovilja att veta mer och upplever solidaritet i det med sin andra 

son. De hade inte haft kontakt med homosexuella och kände föga gemenskap 

med dem som uppfattades annorlunda och främmande. Han har en tanke om att 

hans avvisande hållning till HBT frågor kan ha inverkat på sonens beslut att vänta 

med att komma ut till föräldrar.  

 

…Ingen större erfarenhet… jag fattade inget, jag förstod ingenting. Jag gick med skyddsväggar, 

jag var till och med kanske åt det andra hållet, (…) Det var nånting som inte stämde riktigt… 

magneter stötte ifrån mellan homosexuella och mig, inte för att jag hade nåt emot men det kändes 

liksom inte naturligt att umgås. (…) Så det kan ha gjort att han inte öppnade sig tidigare.  

 

Mamma till en transsexuell dotter, berättar att hon blev upplyst av sin, under den 

tiden, son om transexualitet när han kom ut som transsexuell. Innan dess menar 

hon att det var en fullkomligt okänd företeelse för henne i stort. Hon menade att 

endast professionella inom specialiserad vård, som träffade transsexuella personer 

i medicinsk behandling, hade kunskap om fenomenet.  

 

Jag visste inte ens vad det var.(…) det var ett ovant begrepp, det var ingen som visste. (…) har 

aldrig hört talats om det, tror inte att nån hade gjort det, och inte min nuvarande man heller, 

han hade ju aldrig hört talats om detta. 

 

När den mamman fortsätter sin berättelse och pratar om sin homosexuella son 

framgår det att, trots det faktum att homosexualitet var känd på den tiden, det var 

fortfarande sällan som homosexuella öppet uttryckte sin sexualitet. 

Homosexualitet ansågs vara ovanlig. Det kan förstås som att hennes uttalande 

”man tyckte det var ok, jag hade inte ont av dem” är relaterat till homosexualitetens 

diskreta uttryck på den tiden. Det framgår att hon hade svårt att förstå vad 

homosexualitet handlade om och att hon var osäker på sina egna reaktioner på 

fenomenet.  

 

Homosexuella var inte så vanligt på den tiden, att de levde öppet som homosexuella var inte så 

vanligt heller för tjugo år sedan. (…) Jag visste inte. Det var lite konstigt. Svårt att förstå och… 

ja, jag vet inte, jag hoppas att jag inte var nedlåtande, men jag vet inte. 

 

I sin intervju ger en annan mamma till en homosexuell son ett uttryck åt en 

populär teori under 70-talet som förklarade homosexualitet vara orsakad av 

problem i en tidig relation med mamma. När hon beskriver sin tidigare erfarenhet 

från en kamratrelation med en homosexuell man vill hon också förklara sig vänlig 

inställd till homosexuella till skillnad från andra. Det kan tolkas som en försäkran 

mot att framstå som lojal med homofobiska idéer. Hon berättar att hennes 



 
 

9 (29) 
 

 

tidigare uppfattning om att homosexualitet kunde ändras till heterosexualitet blev 

ifrågasatt i den relationen. Hon fick då en för henne ny insikt om att 

homosexualitet var permanent.  

 

Jag tyckte inte att det var på något minsta lilla viss otrevligt, (…) absolut inte, tvärtom tyckte 

jag nästan. Det var intressant att ha en sån i sitt gäng som var som inte som vi alla andra. Men 

då var det uppfattningen att det skulle gå att omvända en person… Det var en liten 

ögonöppnare, jaha... (…) Och då var det en fruktansvärd teori om anknytning, den finns ju 

kvar, så var det liksom att det anknytningsfel.(…) det var ju anknytningen med mamma, 

mammor skuldbelades väldigt mycket.  

 

Föräldraparet som har en lesbisk dotter svarar på min fråga om tidigare 

erfarenheter av att ha mött HBT frågor genom att likställa det med att möta något 

som är annorlunda hos andra människor. Mamman reflekterar kring utvecklingen 

som hon gått genom från att frukta det okända i en annan sorts sexualitet till att 

kunna vara kritisk och förlöjliga den rädslan.  

 

Alla människor har samma värde. Det har man lärt sig mer och mer.  

Det har väl betraktats som sjukdom fram till på 70-talet, va?  

 

7.2 Relationer före  

 

7.2.1 En fantastisk tid, en fantastisk relation   

Ett exempel på hur relationer i familjen såg ut innan barnet kom ut är det ena 

föräldraparets beskrivning av beundran som de hyst mot sin son från tiden när 

han var ett litet barn och framigenom åren. Föräldrarna ansåg det vara unikt för 

en kille att ha egenskaper som att vara mycket mer kunskapsintresserad och 

begåvad med ett extraordinärt intellekt än jämnåriga pojkar. Båda pratar unisont 

om hur mycket lycka och glädje de upplevt under åren som föräldrar till sin son. 

Det har fyllt deras gemensamma liv med mening att prioritera sitt barns behov, ge 

sitt barn allt stöd och se sitt barn utvecklas. Deras berättelse präglas av stolthet för 

att ha en son som är duktig och visar sig ha en stark självkänsla som ett gensvar på 

föräldrarnas engagemang i hans utveckling.  

 

Det var väldigt fantastisk tid. (…) du ägnade väldigt mycket tid åt honom. (…) Nästan som vi 

satt honom på bordet där när vi hade fest så att …vi tyckte att det är ett mästervärk. Man såg 

honom, allting var fint, märkligt, att barn har en sån potential som de har, det liksom att de 

kan göra allting… 

(…) Mycket kärlek. 

(…) Vi såg att han fick mer intellektuell stimulans genom att var mer med flickor.(…) det var 

nåt helt fantastiskt att se honom utvecklas. 

Vi var inga curlingföräldrar, det tycker inte jag. Vi (var) mycket stolta föräldrar.  
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Ett annat exempel på hur relationen beskrivs i enbart positiva termer, utan att 

något problematiskt framkommer, visar sig i en mammas berättelse. Först 

beskriver hon tiden som ensamstående förälder med en son som ”inte ville leka 

krig, aldrig ville slåss, bråkade ytterst lite”. Hon säger om sig själv att hon är ”pacifist ut i 

fingertopparna”.  Hon redogör för hur också omgivningen kommenterade hennes 

barn med ord ”vilken underbar unge”. Det kan förstås som att den mamman kände 

sig belåten och bekräftad som förälder. Att vara ensamstående förälder beskrivs 

av henne som att vara ”ännu mer förälder än när man lever med en annan förälder”, vilket 

innebär att den första tiden med sonen var präglad av en närhet som på något sätt 

var exklusiv.  

 

Vi var själva där! En fantastisk relation på alla sätt och viss. Han var helt underbart barn 

alltså. … Jag tyckte det var jätte härligt, jag tyckte det var underbart med, och… Nej, jag 

tyckte ”gud vad härligt, det blir ingen stridspilot och en butchig macho”,(…). Det var väldigt 

fina år och underbar unge, … han var så… oh… perfekt. Många sa när han blev lite större 

när han gick på dagis ”Om alla pojkar var så här då skulle vi inte ha några krig i 

världen”.(…) Det var fina år.  

 

7.2.2 Vad är rätt eller fel 

En berättelse präglas av en konflikt, som mamman till ett transsexuellt barn hela 

tiden konfronterade inom sig själv när hon å ena sidan såg sitt barns behov av att 

uttrycka sin könsidentitet och å andra sidan kände på sig krav från de 70-talets 

vedertagna normer för hur en pojke eller en flicka ska vara. Hennes flicka som då 

var en pojke ville leka med dockor och klä sig i rosa. Det är en stark känslomässig 

konflikt som jag kan se framträda i den mammans berättelse, men som hon kunde 

hantera genom att känna det genuina behovet av att ge omsorg till sitt barn, att 

svara an på hens behov i en hemlig överenskommelse med sig själv. Hon 

uppfattade det som att barnets pappa och senare också styvpappa hade svårt att 

förlika sig med barnets annorlunda uttryck, men att även de har gett sina 

underförstådda samtycken genom att t ex inte ”förbjuda” henne att ge sonen 

”flicksaker”. Här kan ordvalet signalera ett medvetet brott mot en norm gällande 

könsidentitet, vilket föräldern ständigt ställdes inför.  

 

Det kanske beror på att jag såg tidigt att min pojke gillade, ville ha dockor och han älskade att 

ha fina kläder på sina dockor. Så tänkte jag varför ska han inte ha det bara för att han är 

pojke? Jag tyckte det var så fel. 

… Jag tyckte så synt om honom då, att jag skulle vara tvungen att säga ”men du kan inte ha 

rosa” det var nästan otänkbart.(…)Varför gör vi så mot vara barn, varför kan de inte vara 

som de är?  

 

I redogörelsen för hur andra vuxna i familjen var med sonen som ”älskade att klä 

ut sig, gärna lånade högklackade skor, smycken och blusar och klänningar… och det höll han 

på väldigt, väldigt länge” klargör mamman att det inte var bara hon som kände 

dubbelt för det utan också sonens biologiska pappa, styvpappa och mormor, alltså 

de få personer som kände till hans uttryck att vara ”när ingen annan såg”. Ingen av 
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dem pratade med barnet själv utan ställde mamman till svars, vilket då förstärkte 

hennes dubbla känslor för vad som är rätt eller fel. Det som den mamman 

betonar i intervjun är att den värderingen handlade om hur problematiskt det 

kommer att bli för hennes son om någon utanförstående får se honom klädd i en 

klänning. Det kan ses som en oerhört svår känslomässig konflikt mellan 

ovillkorlig kärlek och rädslan för att inte kunna skydda sitt barn.  

 

Det hade min man lite svårare för. Han kanske var mer fast i konventionerna då.  

(…) Han talade om det att han inte tyckte om det riktigt. Han ville inte helst se det så, men 

han försökte. Han sa aldrig något till barnen, det gjorde han inte. Till mig sa han att det gick 

väl för långt med jämlikheten då.   

… Styvpappa… han hade också svårt för det här… så väldigt svårt för att se. Han tyckte inte 

om det. (…) så sa han till mig, han sa aldrig direkt till min son heller. (…) jag tyckte han 

kunde få göra det när ingen annan såg. Det är lite dubbelmoral det, insåg jag också, för att jag 

tyckte att han kunde få hålla på det där men jag var också rädd att någon skulle knacka på 

och får se honom, för då vet jag att han skulle bli retad för det. 

(…)men jag hade ju hela tiden den här känslan att dels att han inte skulle få göra som han 

ville, att han inte får visa det inför andra, dels var jag ju jätte rädd att hans skulle bli utanför 

och mobbad och så här, så det var en balansgång hela tiden.  

 

Konflikten som en annan mamma beskriver handlar om en situation hon minns 

från ett samtal med sin bror. Mamman berättar att hon tyckte att det var ”positivt” 

att sonen lekte mest med flickor ”mycket roliga lekar, relationslekar, rollekar...”  

Hennes bror ifrågasatte dessa aktiviteter som han ansåg kunna ha inflytande på 

barns sexuella identitets utveckling. Det finns anledning att tro att mammans 

försiktiga sätt att förskjuta min fråga om hennes känslor och istället redovisa sina 

tankar i den situationen visar på att hon inte bara kände sig ifrågasatt men kanske 

också ifrågasatte sig själv som förälder som gjorde fel i att vara glad för sonens 

naturliga intressen.  

 

Han sa faktiskt så här ”att han (sonen) leker med dockor och tjejer … du är inte rädd att han 

kommer att bli homosexuell”. Och du vet det där har suttit kvar. 

Men det väl inget med det? Det är väl inget som man gör? Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag 

sa. ”Det är väl inget som gör att människan blir homosexuell? Varför frågar du det?” 

 

7.2.3 Att se sitt barn må dåligt  

Flera intervjuade föräldrar berättar om en väldigt känslosam erfarenhet av att se 

sitt barn må dåligt. För en mamma var det extra sårbart eftersom hon hade två 

barn som hon bekymrade sig för när hon såg dem vara ”utanför” en gemenskap 

och acceptans för hur de var.  När barnen inte hade kompisar att vara tillsammans 

med kände hon större ansvar för att skydda dem från utanförskap och ensamhet. 

För att återge en bild av hur det var för henne att finnas där för sina barn 

använder hon termer ”lida med sina barn, vara desperat”. Hennes relation till barnen 

beskrivs med starka känslomässiga toner. Parallellt med att känna sorg för sina 

barn talar hon självmedvetet om att även ha känt orättvisa mot sig själv som hela 
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tiden var tvungen att vara med sina barn. Att skydda sina barn genom att vara 

nära dem var ett förhållningssätt till problemet som inte var uttalat av barnen, 

utan något föräldern själv sett och förstått. En annan strategi som hon hade för 

att hantera sin känsla av uppgivenhet och sin sorg var att ha ett hopp om en 

förändring i framtiden.  

 

Han var ju utanför hela tiden, under hela sin barndom egentligen. Det är svårt att se sitt barn 

må dåligt.(…) Det är jätte hemskt. Och jag var ju lite… idag kan jag känna ”varför gjorde jag 

inte mer?” men jag … samtidigt visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. (…) Och så länge 

min son inte klagade och så gick han till skolan, så tänkte jag ”det funkade ändå”, så där… 

Det var liksom att klara sig genom skoltiden. 

Man lider med sina barn. Jag tyckte att han var ensam för mycket, men han ville aldrig 

erkänna det själv.(…) Jag tog en dag i taget faktiskt. Det jag tycket var väldigt svårt.  

 

Aspekten av att känna med sitt barns sorg kommer till uttryck också i en annan 

berättelse. När sonen hade ”tjejkamrater” och hamnade utanför kamratskapet med 

killar började hans mamma förstå att han var ”sidostämplad”. Sonen berättade inget 

om sitt utanförskap och mamman tyckte att inte hon heller öppet kunde prata om 

den ”mobbing” som hon fick veta från en lärare att hennes son var utsatt för i 

klassen. Hennes förhållningssätt var att ”arrangera grejer” för sonen som kunde leda 

till nya ”pojkkamrater”. I beskrivningen av sin mening med föräldraskapet 

positionerar hon sig som förälder, vars plikt är att ”upptäcka såna saker och hjälpa 

sina barn med såna sammanhang”.  

 

Det var ledsamt att upptäcka att, för att barn naturligtvis behöver sina kamrater... Jag blev så 

lätt ledsen när han blev ledsen. Jag blev lite överbeskyddande, jag tror det faktiskt. Jag kan säga 

att jag vet det. (…) Och det var fruktansvärt hemskt… Och det var ju jätte hemskt alltså att 

höra detta… Det var jätte jobbigt. Så det är svårt att ta tag på det, och jag ville inte prata med 

honom om det. Jag tänkte att jag avvaktar lite grann och ser, och så kände jag, kanske han ska 

få… med rätt stöd hemifrån och från lärare som är vaksamma, kanske att han ska försöka att 

klara det här själv, att inte jag ska gå in och rådda för mycket, ringa runt föräldrar, ringa … 

 

När den mamman gör sina försök att hjälpa sonen träffa nya kamrater pratar hon 

också med sin sambo som har en annan inställning till situationen, som han tycker 

kommer att lösas av sig själv eller också att barn kan hantera det självständigt.  

Senare i intervjun reflekterar mamma kring sin strategi att ge sonen stöd genom 

att bekräfta hans sätt att vara bland kamraterna. Genom att säga ”det var mitt 

sätt” uttrycker hon implicit en medvetenhet om att hennes förståelse för sonens 

problem då kunde ha bildats utifrån heteronormen.  

 

Han hade en utsatt situation. Då vet jag att jag sa till honom ”du har ett vinnande sätt som är 

väldigt omtyckt. Du är en omtyckt person, även om killarna inte gör det. Bortser, strunta i det. 

Du är som andra killar vill vara. Det är därför är de taskiga mot dig. Tjejerna skockas kring 

dig, tycker att du är snäll, du boostar inte upp dig som andra pojkarna gör, så du alltså har ett 
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fint sätt som kommer att vinna i längden, så ”. Det var mitt sätt att ge honom styrka att få 

vara han är, att inte försöka förställa sig själv för att göra sig populär hos pojkarna. 

 

Det ett föräldrapar berättar i intervjun om att se sin dotter må dåligt handlar inte 

om samma utanförskap och utsatthet som andra intervjuade föräldrar beskrivit. 

Pappan inleder berättelsen med att påstå att ”egentligen så har vi haft det relativt 

problemfritt”. Ordvalet ”egentligen” väcker hos mig en beredskap för att vidare 

utforska relationer i familjen där mamman säger att ”de var väldigt olika alla tre 

barnen, och jag var totalt konflikträdd så vi har aldrig grälat”. Den beskrivningen motsägs 

senare av föräldraparet som kommer att minnas om dotterns häftiga humör och 

utagerande beteende. Samstämmigt skildrar de tiden då dottern var annorlunda än 

sin syster och ofta var en anledning till föräldrarnas oro, när hon ofta hamnade i 

bråk med andra eller oaktsamt råkade ut för skador själv. Pappans kommentarer 

kan tolkas som att han menar att dotterns beteende kunde skrämma andra. Vidare 

kan det också förstås som att bakom en manifest våldsamhet såg dessa föräldrar 

sin dotters sårbarhet, och de ville vara till hjälp, ge stöd och skydd. Paret ger stöd 

till varandra i den berättande stunden. De repeterar och bekräftar det den andra 

har sagt med en omsorg i rösten. Det förstärker intrycket av att de har varit 

omsorgsfulla även under tiden som de talar om.  

 

Men det är inte helt problemfritt heller… hon alltid varit den våldsamma. 

Och när man tänker på sånt då blir det lite ruskigt… 

(…)får jag säga att hon är tuff på ytan och mjuk inuti… 

Vi hade oerhört besvärligt i familjen, får man väl säga då.(…) kommer du ihåg det? 

Ja, ja. Jag kan berätta. När hon kommer hem från skolan… så vet jag när hon kommer 

innanför dörren… så vet jag, hon börjar provocera mig hela tiden, och jag försökte att svara 

lugnt och städat, och så till slut så höjde jag rösten…. Och då var hon lugn igen. Sen när hon 

fått mig att vara små arg då vart hon lugn. Så det var hennes terapi på nåt sett. 

 

Vidare berättar föräldraparet om att när dottern var liten ville hon inte ha fysisk 

närhet och det var deras anledning att undra om hon på något sätt inte mådde bra, 

och de sökte råd hos dagisfröknar. När, efter en utlandsresa med en 

fritidsförening, hon kom hem och ville krama sina föräldrar blev de lyckligt häpna 

över att se sitt barn må bra.  

 

När hon var liten så fick man tvinga sig på henne. 

(…)ja, om man ville henne på sina knän. … plötsligt så blir det kramgo tjej  

Och vi stod och bara gapade. (Ler) Det var ju lite roligt.  

 

7.2.4 Att tänka om framtid  

På frågan om hur föräldrarna tänkte på sina barns framtid och deras framtida 

relationer med andra svarar en mamma först lite vagt att ”jag vet inte om vi pratade så 

mycket om framtiden” men övergår sedan till att prata om sina funderingar om sonen 

”som var så kvinnlig”. Hennes antagande om att sonen kan använda dessa 

egenskaper för att arbeta med ”feminina och kreativa yrken… och det var väl ok” kan 
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ses som att uttryck för ett hopp om mening och acceptans. Vidare pratar 

mamman om sin oro för att sonen inte accepterades av kompisar som han var, 

men att hon kunde hantera den genom att ha ett hopp om att det blir bättre i 

framtiden.  

 

(…) framtiden? Jag tror jag inte tänkte på det. Det fick det bli som det blir. Man får klara en 

dag i taget. Jag tror att jag tänkte det blir bättre när de blir äldre. Jag tror jag tänkte det hela 

tiden. Det var nån slags hopp, ja. 

 

Senare i intervjun lägger den mamman till en berättelse om hur hon och hennes 

transsexuella barn pratade om hennes andra son, som senare kom ut med att vara 

homosexuell. Hon använder uttryck ”han var så normal” och ”skulle ha ett vanligt 

traditionellt jobb”. Det går att förstå som att förälderns tankar om sonens framtid 

var heteronormativa.  

 

(…) och vi tänkte han blir… ja… bra jobb, Volvo, villa, vovve du vet… familj. Det var ju 

liksom självklart. Det var det för honom också. 

 

En annan mamma inleder sitt svar med att påstå att varken hon eller hennes 

sambo är ”av den typen som… pratar om vad vi ska göra om tio år”. När hon fortsätter 

att prata om det skapas det först en bild av att hon la större vikt på sonens 

framtida yrkesval, relationen med syskon och en god självkänsla när hon hade 

”idéer” om framtiden.  

 

(…) att man ska sitta och tänka att de ska gifta sig med den och den? Nej, oh gud, nej, så har 

jag aldrig tänkt. Nej, jag förstår inte poängen med att man ska lägga upp planer på sina barn 

eller förväntningar på sina barn. Gör du som förälder ska nu så kommer de göra bra sina egna 

vals som vuxna, så är de trygga och har självkänsla att bli nånting, liksom att göra trygga val, 

egna val.” 

 

Sedan när den mamman berättar om att sonen haft förhållanden med tjejer 

använder hon beskrivningar ”vi var bara positiva mot henne”, ”det var ju bara roligt att 

konstatera” och ”det känns att så livet är, så livet ska vara”. Det kan tolkas som en 

antydning om en framtids vision som handlar om att se sonen träffa en livspartner 

där en heteronormativ bild är en utgångspunkten.  

 

(…) man ska träffa och bli ihop med folk när man är i den åldern och att pröva sig fram, så 

det var bara jätte, jättekul. 

 

Föräldraparet till en lesbisk dotter använder uttrycket ”vi funderade inte mycket” när 

de menar att de ”levde mer dag för dag” utan att tänka på framtiden. Samtidigt 

berättar de om att dottern ”var ganska ensam” och ”aldrig gjort saker gemensamt” med 

sin bror men att senare i livet har syskonen fått ”en god sammanhållning”. Den 

berättelsen skildrar att föräldraparet hade en tillit till att saker i livet kommer att 
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ordna sig. Likaså när deras dotter under en kort period var ihop med en kille så 

säger de ”vi funderade inte så mycket på det”. 

 

Vi har alltid accepterat barnens sällskap. Vi kanske inte accepterade eller kanske oroade oss 

om något inte vart bra, men på nåt sätt tror jag att vi var så säkra att vara barn fixar det här. 

 

7.3 När barnet kommer ut 

För alla förutom ett par föräldrar blev situationen när deras barn kom ut som hbt 

ett väldigt omvälvande moment med stark emotionell laddning. De fick en 

krisartad reaktion med någon form av chocktillstånd när de hade svårt att 

smälta in det de var med om. Föräldrar beskriver betydelsen av förklaring och 

olika behov av förståelse i ett sammanhang där ens barn öppnar sig om sin 

annorlunda sexualitet. Blandade och ibland motstridiga känslor av besvikelse, 

skuld, glädje, lättnad, rädsla, skam och beundran kan urskiljas i föräldrarnas 

berättelser.  

 

När det ena föräldraparets son berättade om att han var homosexuell och levde i 

ett förhållande med en annan man överväldigades hans föräldrar av att inte ha 

tidigare förstått det. De beskriver skuldkänslan för att inte ha gett sonen stöd 

under åren då han varit ensam om att upptäcka sin sexuella läggning, som skiljer 

sig från majoritetens. I sin intention att gottgöra ville de bekräfta inför sonen 

deras lojalitet och försäkra honom om deras villkorslösa kärlek genom en tydlig 

kommunikation.  

  

Det minns jag, att jag tyckte synd om honom. Han gått och burit detta så länge för sig själv och 

inte kunnat berätta. Det hade jag haft ont av och det har jag ont än. 

(…) Då får man genast samvetskval ”Oh, trodde du att vi skulle reagerat på ett dumt sätt och 

inte …?”  

(…) så står jag så (med öppna armar) jag tänkte han måste känna han är välkommen i vårat 

hem. (…) vi gjorde klart för honom att vi accepterar honom, och vi älskar honom, och vi finns 

bakom honom, vad som än händer, så att han känner trygghet att falla tillbaka på inga 

tveksamheter. 

(…) ah, och så grät vi ihop, drack lite vin, hade så trevligt. 

 

Pappan säger sig vara naiv nog att inte se och förstå sin son förrän sonen ska ha 

förklarat för honom hur det är. Även efter att ha fått en förklaring erkänner 

pappan att han hade svårt att förstå men att det inte är det som är viktigt för hans 

kärlek.   

 

För mig var det ”ja ha” det var bara liksom att konstatera ”ja ha” (…) det var så enkelt (…) 

då snurrade ju öronen bak i huvud på mig, jag tänkte ”ja ha”. (…) Jag var ju fullständigt 

blind (…) jag förstod inte nånting, inte ett dugg, men accepterade till 100 %. Älskar han 

kanske väldigt mycket mer… uff… liksom hjärtat höll på att flyga ur kroppen på mig, liksom. 

(…)Det var som en uppenbarelse. 
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Mamman till ett transsexuellt barn beskriver ett chockartat tillstånd som hon kom 

in i när han berättade för henne om att han sedan en tid inser att han var född i fel 

kropp. Hon reagerade med besvikelse över att sonen inte pratat med henne 

tidigare och började med en gång söka kunskap som skulle hjälpa henne att 

hantera frustrationen över det obegripliga. På något sätt ville hon få allting 

återställt på sin plats.  

 

Och jag viste inte ens vad det var. Men då fick han förklara för mig liksom.(…)”Varför har 

du inte berättat?” (…) Jag var ju, det blev alldeles tomt i mitt huvud, jag fattade liksom 

ingenting. ”Det här är inte sant” liksom ”jag drömmer. Det finns inte.” Och ”skulle mitt barn 

gå genom…?” Det lät så ganska konstigt i mina öron. (…) morgonen där på jag slängde mig 

på telefon, alltså jag tänkte jag måste få nån hjälp, alltså jag klarar inte det här. Och på nåt vis 

då hade det inte riktigt gått ner i huvud ändå utan jag tänkte det här måste man göra nåt åt, 

det måste gå att bota, på nåt sätt nånting man kan göra.  

 

När den mamman kom i kontakt med professionella som visste vad 

transsexualitet handlade om kunde hon få stöd som hon behövde för att bl. a. 

berätta om sonen för sin man och föräldrar.  

 

Det kändes ju jätte skönt på ett sätt att det var en människa som fattade vad detta handlade 

om men samtidigt var detta obegripligt för mig, fortfarande, aah. (…) jag måste få hjälp av nån 

som vet om vad som det handlar om (…) för jag förstod det inte. 

Mina föräldrar…, visste jag inte hur de skulle reagera, men det tog de jätte bra, det var inga 

problem alls. Min mamma sa ” men det här kan du ju inte hjälpa” (…) nånting som folk har 

förstått (att) det blivit fel nånstans, precis som att man kan födas med en hand eller nånting… 

 

När några år senare hennes andra son kom ut som bisexuell blev det lika 

omvälvande för henne och familjen.   

 

Jag blev alldeles tyst. Min man blev alldeles tyst, visste inte vad vi skulle säga. Det kom 

verkligen som en blixt från en klar himmel. (…) Jag vet inte riktigt vad jag sa. Det var så 

oväntat. Och i alla fall så pratade vi lite grand om det men… sen pratade jag med M (det 

transexuella barnet) om det ”Visste du, har du förstått det?” ”Neej. Jag blev nästan lite arg”. 

”Vad? Du borde väl förstå om någon” tyckte jag. 

 

Att ha levt med en uppfattning om att homosexualitet utesluter heterosexuella 

relationer gjorde att en av föräldrarna beskriver att det var ”väldigt annorlunda” när 

sonen efter åtta år i ett förhållande med en kvinna kom ut som homosexuell. Hon 

berättar om sitt i stunden kanske opassande sätt att möta sonens behov av 

förtrolighet.  

 

(…) jag sa något om ”att det låter som du skulle berätta att du är homosexuell” eller kanske 

nåt sånt där, och jag fattar inte varför jag sa det (…) för jag inte tänkt en enda… jag lovar dig, 

jag har inte tänkt en enda tanke en enda sekund på att han skulle kunna vara homosexuell. 
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 ”Ah det var väl kanske löjligt att säga, det kanske var väldigt sjabbigt att säga, men det var 

bara nåt som flugit i mitt huvud, men det kanske var nedvärderande eller … föraktfullt att 

säga(…) ”Jag vet inte vad som flög i mig” sa jag. Och då sa han ” det är just precis det jag ska 

säga” sa han ”det är precis det jag ska berätta” sa han. 

 

Vidare berättar mamman hur förstummad hon blev av starka svårhanterliga 

känslor och motstridiga tankar.  

 

Nån slags grad av chock fick jag. Dels för att jag hade sagt det och dels för att jag… (…) Så 

för mig… nehej… nej men, det kan inte vara möjligt, så tänkte jag. Men gud, hur ska säga 

här nu då, jag kan ju inte säga ”nej, det kan inte vara möjligt” det kan jag inte säga så 

respektlöst men samtidigt så var det så precis jag tänkte, det kan inte vara möjligt. Så jag blev 

tyst. 

(…) Alltså min tystnad… Det blev nåt negativt av det. För det var ingen som sa nånting på en 

bra stund. Eh… Jag kommer inte exakt, men jag kom in i nån förstämning. 

 

Från den situationen minns mamman sonens ord ”jag har egentligen alltid känt mig 

annorlunda” som hon säger om att ”det har tagit mig jätte hårt (…) men det fick inget 

utrymme (att fråga om)”. Hon blev upptagen av tanken på att sonen måste ha vetat 

länge och hållit hemligt om det för sin flickvän och familjen. Men hon valde att 

inte fråga sonen om något.  

  

(…) och jag vet jag sa i alla fall ”vad bra att du kom hem och berättade” (…) Jag hade velat 

fråga ”hade du vetat det här länge och varför hade du i så fall inte talat om det”.  Jag hade 

velat… Det var den frågan jag funderade över. Jag ville inte ställa den, jag ville inte vara 

närgången eller respektlös, så jag sa inte det men jag tänkte det ”varför har du inte berättat 

tidigare, det måste du vetat”. 

 

Berättelsen som det andra föräldraparet lämnar skiljer sig från andra med att det 

inte blev så stor överraskning för dem när dottern kom ut som lesbisk. 

Föräldrarna beskriver att de ”började fundera vilka känslor det var mellan” deras dotter 

och en tjej hon levde med under den tiden.  

 

Det var lite svårt. Hon sa ingenting direkt till oss(…) Man var väldigt försiktig. Man är mer 

öppen idag. Idag hade vi nog frågat rent ut. Men då ville man inte såra på nåt sätt. Så man 

vågade liksom inte. Det var lilla syster (…) vi har pratat med om det ett antal gånger. 

 

När paret får sina funderingar bekräftade via en yngre dotter kände de någon 

form av lättnad.  

 

Jag tror, det har aldrig varit ett problem för oss. Det är inte så att vi skulle ”oj hon är väl inte 

homosexuell då? (…) Vi brydde liksom oss inte. De hade det bra. Det var det enda som var 

viktigt.(…) Det var ju skönt, då fick vi ju liksom veta det vi alltid trott, om man säger så.  

 



 
 

18 
(29) 

 

 

7.4 Hur blir det efter 

 

7.4.1    Med blicken i backspegeln 

Med facit i handen har föräldrar tänkt tillbaka och rannsakat sina minnen om 

huruvida de någonsin haft misstankar om att deras barn hade någon av hbt 

läggning innan barn själva kom ut som hbt.  

 

Mamman i föräldraparet till en homosexuell son kan komma ihåg sina funderingar 

om att sonen var homosexuell och att hon förtroligt pratat med deras äldre barn 

om det. Däremot pappan säger att han inte hade några tankar alls om att sonens, 

från andra killars annorlunda sätt att vara, hade att göra med homosexualitet. 

 

Men sen började jag förstå. Han var inte som andra killar. 

Då började jag lite grann, liksom… Det blev en liten känning där att, lite känsla att 

kanske… (…) Idag ser man… 

(…) eftersom han var lite speciell (…) så var det att man satt och undrade ”vad är detta?” Vi 

satt många gånger och (…) undrade ”vad blir av honom?” (skrattar) 

 (…) jag kommer inte ihåg några tillfällen (att de pratade om det). Jag kan säga inte alls. Så 

jag gick som i ett vakuum i min värld, fullständigt. 

 

När sonen ”hamnade alltid framför flickklänningar ” när de skulle köpa kläder till 

honom började mamman till ett transsexuellt barn ”fundera väldigt mycket”. Hon 

berättar att eftersom begreppet transsexuell för dem var fullständigt okänt hade 

föräldrarna svårt att förstå vad deras barn gick genom.  

 

Det är klart att vi pratat, det gjorde vi hela tiden. Men du vet vi förstod ju aldrig. Vissa gånger 

så tänkte vi så här ”undrar om inte han är homosexuell?” Så tyckte jag inte att det stämde 

heller, jag tänkte ”han gillar ju inte killar”. 

 

På frågan om den mamman haft misstankar om sin andra sons homosexualitet 

svarar hon: 

 

Det är ju lite unikt att ha två barn. De båda är… att en är transsexuell och en är 

homosexuell. Det är ingenting som jag ens i sin vildaste fantasi kunde tänka sig innan, att det 

kunde bli så. 

 

70-talets teori om att homosexualitet berodde på anknytningsfel upplevde en 

förälder som ”extremt skuldbeläggande”. Det kan tolkas som att just intentionen att 

undvika projektionen av skuld hindrade den mamman från att reflektera fritt över 

sonens sexualitet när en bror till henne tyckte att hennes son riskerade bli 

homosexuell om hon inte såg till att han slutar leka med dockor och tjejer.  
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Han är inte som andra pojkar men det här är nonsens. Men jag hade ingen tanke att han 

kanske är en sån person. Inte en sekund tänkte jag. Jag har aldrig, aldrig, aldrig någonsin 

tänkt på detta. 

Han var helt underbart barn alltså. Det är verkligen en underbar unge, så här med blick i 

backspegeln och när han kom ut så har jag tänkt mycket på det, hans uppväxt… 

 

Föräldraparet, som beskrivit att dotterns uppväxt präglats av kraftfulla uttryck av 

ilska och starka känslomässiga konflikter i relationer med andra, har tankar om att 

detta kunde ha att göra med dotterns inre konflikter som rörde sig om sexuell 

identitet som homosexuell.  

 

Efteråt har vi undrat om hennes problem varit också lite diffust i sitt förhållande till könet… 

eller … med killar… med hennes läggning. Fast hon inte förstod riktigt vad det var. Så tror vi 

att hon hade problem redan då. 

 

7.4.2    Hur blir relationer 

Relationer inom och utanför familjen efter att sonen kom ut som homosexuell 

beskriver det ena föräldraparet på ett mycket samspelt och levande sätt. De fyller 

ut varandras tankar och minnen av olika händelser. De säger att förutom de själva 

också deras andra son och syskonbarn har visat positiva reaktioner för att ha en 

familjemedlem som tagit steget och kommit ut med en annorlunda sexualitet. Det 

kan betraktas som en tolerant förståelse för övriga personer i släkten som 

föräldrarna beskriver vara mer avvaktande i sina reaktioner men inte negativa.  

  

Där säger han stolt ”min bror är homosexuell och står stolt för detta”. Han växte och hans 

kusiner är så stolta att de känner en sån, och de älskar dem, (sonen och hans partner).  

(…) alltså alla vet om det. Ingen reaktion. En del, som din mammas systrar, de vet ju om det, 

men ingen har sagt nåt. De är ju en annan generation.  

(…)de vet inte hur de ska prata om det. 

Ingen har reagerat negativt, och tycker att det är otäckt, eller dragit sig undan, absolut inte. De 

är väldigt nyfikna. De är intressanta de människorna (sonen och hans partner).  

 

Föräldraparet berättar att medan sonens partner inte får förståelse av egen familj 

blir de starkt känslomässigt engagerad i att visa kärlek och empati för den unga 

människan. De välkomnar honom in i sin familj och beskriver med glädje hur 

mycket de uppskattar tiden tillsammans.   

 

Det blir ett tredje barn. (…) Vi stöttar de jätte mycket. (…) vi är fria med varandra, och det 

är härligt att se att de kan göra det, att ha frizon hemma hos oss alltså. 

(… )Vi har klivit in i deras liv lite mer (…) utan att det känns som överramp.  

 

Dotterns självmedvetna sätt att uttrycka sin annorlunda sexualitet beskriver det 

andra föräldraparet som något som väckte respekt och beundran hos 

omgivningen. De upplevde en positiv förändring i relationer med vänner som 
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”hade haft en annan inställning till homosexualitet” och där attityder blivit mer öppna 

och fördomsfria.   

 

M är en tjej som de lite beundrar. Så att i vår familj så det hade varit en väldigt positiv sak, 

(…) de, tror jag, har respekt för M och hennes liv.  

 

En annan vändning blev det i relationen mellan en mamma och en homosexuell 

son. Efter att sonen kom ut som homosexuell hade distansen mellan dem ökat 

såväl fysiskt som psykiskt. Föräldern berättar om sina försök att förstå vad som 

orsakat konflikter inom familjen efter händelsen när sonen berättade om sin 

sexuella läggning. Hon var arg och kände sig anklagad av sin partner för hennes 

första reaktion mot sonen, när hon blev tyst, samtidigt som hon valde att inte 

fråga sonen om det. Mamman beskriver hur tankar om att sonen kan känna sig 

ensam bekymrar henne, medan hon upplever att kontakten mellan dem blivit allt 

mer förstummad.  

 

…Jag tycker inte att det är otrevligt att han är homosexuell. Jag tycker inte… jag tycker inte 

att det är äckligt. Jag tycker inte att det är osunt. Jag tycker inte att det är något fel. Jag tycker 

verkligen inte det. Men jag är väldigt orolig för honom och jag sorger för honom. 

 

Svaret på frågan om hur relationer förändrats handlar om att mamman till en 

transsexuell dotter fortsatt att känna en självklar lojalitet med sitt barn. Föräldern 

har minnen av att möta fördomar och missförstånd från omgivningen men att 

alltid vara i en allians med sitt barn, i en intention att förhindra och skydda barnet 

från det svåra och smärtsamma.  

 

Det var gräsligt. Jag kunde ta det, det spelade ju ingen roll, men… man kände… Jag förstod 

hur hemskt det måste det har vart för honom… (…) alltså jag blev … man tänkte ”nej, för 

hans skull jag måste bita ihop”. Men jag tyckte ”kan man inte vara som man är?”   

Vi har fortfarande en tät relation, tack och lov.  

  

Samma förälder berättar om sin svårighet att i början känna sig bekväm med att 

hennes andra barn är homosexuell. Insiktsfullt talar hon om att dels brottades hon 

med sin oförståelse för fenomenet och dels oroade hon sig för att inte kunna få 

barnbarn. Vändpunkten blev en situation när hon och hennes man, som alltid gett 

henne stöd, såg sonen i relationen med sin partner på ett sätt som inte var 

annorlunda än i en heterosexuell relation. Förutom den upplevelsen säger den 

mamman att hennes viktigaste insikt för relationer varit att ”man måste inte (förstå), 

utan då kan bara acceptera”. 

 

Jag också hade svårt där med homosexualitet. (…) får jag också erkänna… för jag fick jobba 

lite med mig själv mycket. Jag kände också så här ”jag måste ju acceptera det här själv innan jag 

kan berätta också. För det… jag hade svårt för det också. 

(…) Det var både glädje och bekymmer, tyckte jag då. Och det kan jag känna fortfarande. 

 



 
 

21 
(29) 

 

 

7.4.3    Tankar om framtid  

I intervjuarna pratar föräldrar om hur de ser på framtiden för deras hbt barn. Ett 

återkommande tema blir att känna oro och sorg för att ens barn kan möta 

svårigheter på grund av sin annorlunda sexualitet. Föräldrarna uttrycker en 

intention om att vara nära sina vuxna barn och att kunna ge ett stöd och skydd 

mot det som hotar och kan skada.  

 

(…)för att det finns alltid dumma människor som kan göra dumma saker mot homosexuella 

(…) då får jag denna oro, den väcks till liv. Ibland lägger den sig, men den finns med hela tiden. 

 

Jag ska nästan vilja säga att det är sorg för mig för att det är som det är, för att jag tycker 

fruktansvärt synd om henne (…). När hon berättar om sin bakgrund så försvinner dem 

(pojkvänner)… så gott som alla. Och jag tycker det är jätte tragiskt. Hon skulle verkligen 

behöva bli bekräftad någon gång. Och det känns inte kul som mamma heller. Jag känner mig 

maktlös. Jag skulle vilja göra något. Men jag kan ju inte det. Och tänka nu att hon… oh… 

kanske får leva hela sitt liv ensam. (…) Så det tycker jag är svåraste.  

 

Jag känner en oro. (…) alltså så här är det, jag kände det väldigt tidigt. Jag tänker inte att det 

är något skamligt att vara homosexuell men jag gillar inte att mitt barn är föremål för hatbrott, 

lagförslag, debatter i riksdagen. 

Tror jag att jag också har dragit på sig en onödig oro. (…) den krymper ju, han klarar sig, han 

har inte varit utsatt, åtminstone inte vad jag vet. Han är duktig, han är framåt (…). Men jag 

är snarare orolig eller ledsen för att jag är ganska övertygad att han känner sig ensam. 

 

Enda oro jag har känt det vara att hon inte skulle få lika bra liv som hon hade fått annars. 

 

Föräldrarna tar på olika sätt upp frågan om barnbarn när de talar om sina tankar 

de haft om framtiden.   

Mamman i det ena föräldraparet säger att hon känner med svärsonens föräldrar 

som inte har flera barn och inte lär sig få några barnbarn. Hon gläder sig åt att ha 

fått barnbarn med sitt andra barn samtidigt som att hon vill vara nära sonen som 

lever i ett homosexuellt förhållande utan barn.  

 

Vi har ju barnbarn.  

(…) kan tänka flytta till en gård nära A och F, för att det är så roligt, att ge skydd, men inte 

nära J (det andra sonen). 

 

Att längta efter barnbarn var en självklar tanke för mamman till två hbt-barn. Hon 

berättar om sin inre kamp mellan ett hopp om att bli farmor och en känsla av 

förlust av den möjligheten när sonen i början uttalade sig vara bisexuell. Senare 

efter några år hade den mamman ambivalenta känslor, som nu gällde för att få 

barnbarn i sonens regnbågsfamilj.   

 

Så jag tänkte ”ska man…, får man lov att bli glad eller vad får man? Alltså… Förstår du? 

Jag tänkte liksom framåt. Kanske blir ett barn som blir retat, mobbat. Man vet att han eller 
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hon får en annorlunda situation och det är inte lätt att vara annorlunda. (…) Man behöver 

kanske inte oroa sig för väg, det kanske aldrig händer. Det kan hända att de bli så starka, de 

här barnen, så att de klarar av att vara lite annorlunda. Hoppas jag ju.  

 

Det andra föräldraparet pratar om dotterns förlust i att inte ha egna barn. Behovet 

att förklara och hitta ett skäl för det får mig att tänka på att föräldrarna pratar om 

något de själva känner sorg för.   

 

 Jag tror hon valt också… Ofrivilligt. Eller ett val som bara blivit av omständigheterna. Men 

jag tror att hon har, kanske, inte känt längtan efter barn, men hon är väldigt angelägen om 

syskonbarn, hon har väldigt omtanke om dem. 

 

7.5 Att komma ut som förälder 

Båda föräldrar i ett föräldrapar beskriver upplevelser av att ha utvecklats som 

personer på olika sätt och inte minst i sin attityd till homosexualitet.   

 

Jag är mera tillåtande att folk… Alla är inte likadana. Jag tillåter, bry mig inte mycket att 

tycka så mycket. 

Det är bara fantastiskt att komma in i den världen. För de människorna, jag har nu då 

förstått, homosexuella, de har alltså en mycket större bred i skallen. (…) ush… de är så rika i 

så oändligt mycket så man är stolt som tusan att man fått öppna båda ögonen. 

 Jag vet inte om det har med ålder att göra, men jag har fått en dimension till, och jag ser det 

fina hos homosexuella, jag tycker att de har mer än andra människor ibland, de har fått lite 

mer i sin ryggsäck. 

 

En erfarenhet av förändring och personlig utveckling talar också en mamma till  

hbt-barn om.  

 

(…) idag kan jag känna helt annorlunda. (…) Jag har blivit mer tolerant, om man säger så. 

Nu förstår jag ju mera att det kan ju hända precis vem som helst, vilken familj som helst då. 

(…) Nu är jag mycket, mycket starkare. Det är så här, tror jag, när det gäller ens barn så blir 

man stark. För att de betyder mer än man själv. Man vill göra för dem liksom allt för att 

hjälpa dem. Och då måste man liksom stå upp för dem. Så idag är jag mycket modigare än för 

20 år sedan, kan jag säga. 

 

På min fråga svarar en mamma att hon tycker ”det har öppnat en eller flera dörrar”. 

Men det är en förändring som hon upplever fortsätter i hennes sätt att hantera 

känslorna som hon bland annat kan få när någon frågar henne om sonens sexuella 

identitet.  

 

På ett sätt kan man säga varje gång jag berättar det för nån så är det nån slags en liten ”koma-

ut” grej. Men… ja i det avseendet… jag har inte… jag har släppt de tankarna att jag måste 

berätta och hur ska jag säga. Och jag har kommit fram till den insikten. (Om någon) börjar 

nysta i det här då vill jag avfärda personen av integritets skäl. Där känner jag mig mogen. 
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Snarare som en bekräftelse av en gammal kunskap än en ny erfarenhet beskriver 

föräldraparet till en lesbisk dotter sin ”komma-ut” situation.  

 

(…) vi har alltså en slags grundsyn på människan. Vi har inte vart överraskade om folk blir 

annorlunda. Så får de vara det.(…) man kan inte förklara det här. Det har inte uppkommit 

vid någon bestämd tid utan det är alltså vårt sätt att se på människor.  

 

En mamma berättar att hon skrivit om sitt liv med barnen och vill ha det 

publicerat som en bok. Hon beskriver sitt behov av att sprida vidare sin 

erfarenhet till så många som möjligt.  

 

Jag vill berätta. Kanske mest… det jag känner störst behov av det är att berätta att de här 

människorna … att det faktiskt är helt vanliga människor, det är inget konstigt med dem.  

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Med tanke på att denna studie hade för avsikt att undersöka och förstå 

människans livsvärld har kvalitativ metod med fenomenologisk-hermeneutisk 

ansats valts. Metoden skulle ge möjlighet att komma åt meningen som deltagarna 

skapat i en emotionellt laddad livssituation. Det har inte strävats efter en statistisk 

generaliserbarhet. Studien hade inte anspråk på att avspegla alla aspekter av 

fenomenet. Däremot kan studiens bidrag anses vara analytiskt generaliserbart och 

avspegla fenomenets nyanser. 

 

I de kvalitativa intervjuarna har deltagarna fått egen tid och eget utrymme för att 

dela med sig av sina berättelser. Ett öppet och förtroendefullt klimat under 

intervjuerna har eftersträvats. Medvetenhet och transparens om min egen 

erfarenhet av att vara förälder till hbt-barn har varit ofrånkomliga inslag i min 

förförståelse såväl under intervjuerna som under analysprocessen.  

Utan undantag ansåg sig alla sex föräldrar i den aktuella studien ha accepterat sina 

barns sexualitet orientering som hbt. Således var urvalet av intervjupersoner 

begränsat till människor som aktivt ville berätta. Resultatet skulle bli annorlunda 

om deltagarna inte var lika villiga att dela med sig av deras berättelser.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Sex föräldrar har berättat om sina upplevda erfarenheter av att komma ut som 

förälder till hbt-barn. Resultatet speglar en liten grupp föräldrar och därför är 

variationerna i det som berättas begränsade. Däremot kan olika väsentliga 

aspekter i upplevelser hos de sex deltagarna vara värdefulla att belysa, även om 

inte någon statistiskt generaliserbar kunskap ska uppnås. Tematisk 

variationsanalys av textens innehåll resulterade i fem huvudteman som speglade 
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deltagarnas upplevelser innan, under och efter tiden de kom ut som föräldrar till 

hbt-barn.  

 

Samtliga föräldrar i den aktuella studien beskrev bristande kunskap om HBT 

innan frågan gällde deras barn. Deras förhållningssätt varierade mellan att inte 

förstå och inte heller vilja veta, känna osäkerhet i sina reaktioner för fenomenet, 

eller att hålla med dåtidens gällande uppfattning om att homosexualitet var 

resultat av barnets relation med sin mamma. Även i tidigare studier finns exempel 

på fördomar om HBT, som att homosexuellitet var Guds bestraffning och att alla 

homosexuella kommer att få AIDS och därför dö (Phillips & Ancis, 2008).  

 

Relationen med barnen som den var innan ”komma-ut” situationen skildrades av 

några föräldrar som väldigt god och nära. Phillips och Ancis (2008) visade också 

resultat där föräldrar kunde beskriva sitt barn som en ängel. Det gemensamma för 

flera föräldrar i den föreliggande studien var att de såg sina barn må dåligt ofta på 

grund av problemen som uppstod i relationer med kamrater. Det kan stämma 

överens med ett forskningsresultat om att homosexuella män oftare har otrygg 

ambivalent och lesbiska kvinnor undvikande anknytning, vilket kan leda till 

relationsproblem (Mohr et al., 2013; Ridge och Feeney, 1998).  

 

Innan barnens sexuella identitet som hbt konstaterades tänkte en majoritet av 

studiens föräldrar om framtiden utifrån en heteronormativ utgångspunkt. Några 

föräldrar som bekymrade sig för barns relationsproblem hoppades och litade på 

att problemen skulle lösa sig med tiden. Phillips och Ancis (2008) beskrev att de 

flesta föräldrar blev chockade och kom in i en emotionell kris när de fick veta att 

deras barn var hbt. Det kunde ta ett eller flera år innan de kunde börja känna sig 

bekväma i sina känslor för barnets sexuella orientering. Ett av de viktigaste 

bidragen från den aktuella studien var att komma fram till variationer i hur olikt 

varandra föräldrar kan reagera när deras barn kommer ut om sin hbt sexuella 

orientering. Exempel på uttryck för upplevelserna av den direkta reaktionen har 

beskrivits som att känna skuldkänslor för att inte ha förstått, att inte tro att det var 

sant, att komma in i ett chocktillstånd, att bli förstummad eller att känna lättnad 

och beundran. Flera föräldrar uttalade sig om att känna behov av att få en 

förklaring för att förstå sitt barns sexualitet. Några föräldrar talade om insikten 

som varit viktig för dem, nämligen att acceptansen fick gå före förståelsen. 

Gemensamt för några föräldrars vändpunkt var att de upplevde något som de 

kunde identifiera sig med hos sitt barn, trots skillnader i sexuell orientering.  

 

Med undantag för en relation uttryckte föräldrar upplevelser av att deras vuxna 

hbt-barn var självständiga och separerade från dem. Det resultatet kan få stöd i 

studien av Wilson et al. (2011) som kom fram till att homo-/bisexuella personer 

hade högre grad av frigörelse än heterosexuella.  

 

Ett viktigt resultat som den aktuella studien kom fram till var just det att samtliga 

föräldrarna gav uttryck för en oro och sorg för att deras hbt-barn kan möta 
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svårigheter på grund av sin sexualitet. Några föräldrar pratade om sina barns 

ensamhet och flera tog upp frågan om barnbarn. Att deras barn inte skulle få egna 

barn betraktades av föräldrarna som en förlust. Liknande upplevelser av sorg över 

att ens barn kan ha svårt att skaffa barn beskrevs av föräldrar i tidigare studier 

(Philips & Ancis, 2008).  

 

Det mest viktiga resultatet i föreliggande studien var att alla föräldrar hela tiden 

var angelägna om att skydda och ge sina barn stöd. Det temat gick genom deras 

berättelser som en röd tråd och var essensen i meningen som skapades i ”komma-

ut” kontexten. I ljuset av den kunskapen bekräftas tidigare teoretiska tankar om 

att ”för den mänskliga arten, liksom för övriga däggdjur där honan inte får många 

ungar under sin reproduktiva tid, är omhändertagandet och skyddet av avkomman 

av stor betydelse. För att ”investeringen” i föräldraskap ska vara ”lönsam”, är det 

viktigt att ungarna inte bara överlever de första åren, utan också lär sig vad som 

krävs för att nå reproduktionsmogen ålder, hitta en partner, para sig och kunna ta 

hand om avkomman”(Broberg et al., 2008, s.17).  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

I sin översikt över tidigare forskning uppmärksammade Phillips och Ancis (2008) 

att även om vissa gemensamma resultat påvisats, finns det ingen konsekvent 

modell för förälders process att ”komma-ut”. Ingen av föräldrarna som 

intervjuades har uttalat sig om att inte ha accepterat nyheten att ens barn var 

homosexuell eller transsexuell och därför sagt upp relationen med sitt barn 

(Saltzberg, 2004). Att undersöka samma process hos föräldrar som har svårt att 

acceptera sitt barns annorlunda sexualitet skulle vara av intresset för en framtids 

forskning.  

 

Det skulle vara oerhört intressant och angeläget att gå vidare med att specifikt 

undersöka förhållanden för föräldrar till transsexuella barn. Det är ett viktigt ämne 

av tre anledningar: först och främst leder det oss in i en bättre förståelse för hur 

människans livsvärld förändras under krisartade livsförhållanden, för det andra ger 

det oss en inblick i de hinder som kan bromsa en gynnsam utveckling av en 

förälders identitet. Och för det tredje är det ett ämne som skulle kunna ha viss 

relevans i vår tid, en tid då vi möter många av det slags konflikter som våra 

stereotypa hetero-/genusnormativa roller ställs inför.  
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Bilaga 1 

ERSTA  
SKÖNDAL  
HÖGSKOLA 
 
S:t Lukas 

utbildningsinstitut 

 

INFORMATION TILL DELTAGARE 

 

Hej! 

 

Jag heter Elena Palenskis och utbildar mig till psykoterapeut på St Lukas i 

Göteborg. En del i min utbildning är att jag ska genomföra en studie där jag vill 

undersöka en förälders personliga upplevelser och erfarenheter av situationen när 

ens barn kommer ut som hbtq-orienterad i sin sexualitet. Eftersom 

forskningsfältet kring föräldraperspektivet inom detta område fortfarande är 

relativt litet är jag intresserad av att undersöka hur den processen kan se ut för att 

öka kunskapen som kan vara till nytta för andra familjer i ”komma-ut” 

situationen.  

 

Det är till stor hjälp om du vill delta i min studie genom att medverka i en intervju 

om egna upplevelser från ”komma-ut” situationen. Jag kommer att leda samtalet 

med öppna frågor inom ämnet. Deltagandet är förstås frivilligt och du har som 

deltagare rätt att när som helst avbryta din medverkan. Jag kommer att göra 

ljudinspelning av intervjun som tar ca en timme.  

 

Efter att samtalet skrivs ner och texten bearbetas kommer resultatet att redovisas 

skriftligt i form av en uppsats där jag kommer att använda mig av citat och 

referera till intervjun. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att du som person inte kan identifieras. Intervjumaterialet kommer att 

förvaras inlåst under uppsatsarbetet och förstöras när det är färdigt.  

 

Kontakta mig gärna om du har frågor. Jag hoppas på att du vill bidra med dina 

erfarenheter och lämnar ditt samtycke till medverkan i intervjun genom att ringa 

mig eller skriva till mig och lämna dina kontaktuppgifter.  

 

Med vänliga hälsningar                                               Handledare :  

Elena Palenskis                                                           Professor 

elena.palenskis@hotmail.com                                     Anders Möller                                  

Tel: 0765400599                                                         anders.moller@esh.se 
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Bilaga 2 

 

 
Intervjuguiden 
 

1. Berätta om dig själv, din uppväxt? 

 

2. Kan du berätta om din kulturell, religiös bakgrund? 

 

3. Kan du berätta om hur relationer i familjen var innan du fick reda på att ditt 

barn är hbt? 

    Har familjen varit med om någon/några speciella (traumatiska eller lyckliga) 

händelser?    

    Hur har familjen pratat om framtid?  

 

4. Hur har du fått veta att ditt barn är hbt?  

    Har du haft tankar/misstankar om det?  

 

5. Berätta om din första reaktion när ditt barn kom ut till dig/er (föräldrar)?  

    Hur andra familjemedlemmar reagerade från början?  

 

6. Hur har du tänkt att det påverkat dig som person?  

    Kan du beskriva hur dina känslor och upplevelser förändrats över tid?  

    Kan du säga något om den tiden när dina känslor förändrades?  

    Kan du säga om någon händelse/situation/person som bidragit till dem 

förändringarna?  

 

7. Hur har du tänkt att det påverkat relationer i familjen?  

    Hur pratar familjen om framtid?  

 

8. Hur har du tänkt att det påverkat relationer utanför familjen?  

 

9. Är det något annat som du skulle dela med dig om din erfarenhet av att vara 

förälder till hbt barn? 
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