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Sammanfattning 
Under det senaste decenniet har svensk lagstiftning ändrats vid två tillfällen som möjliggjort för homosexuella par att 
gemensamt prövas som adoptivföräldrar och för lesbiska par att få barn med hjälp av assisterad befruktning inom den 
svenska sjukvården. I anslutning till att lagförslagen lagts fram har Sveriges Psykologförbund fungerat som remissinstans. 
 
Syftet med studien är att närmare undersöka och skapa en fördjupad förståelse för Sveriges Psykologförbunds 
ställningstaganden i frågor som rör homosexuellas familjebildningar. Undersökningen består av nio enskilda intervjuer med 
personer som funnits i Psykologförbundets ledning under den aktuella tidsperioden. Materialet har analyserats med hjälp 
av kvalitativ metod inom det diskursanalytiska fältet. 
 
Resultatet visar att homosexuella familjer framställs som problematiska med hjälp av två diskurser, vilka i sin tur är 
relaterade till vilken fråga som behandlas. En diskurs om svårigheter som tillförs familjen utifrån, i form av negativa 
samhällsattityder till homosexualitet, är retorisk användbar i argumentation mot homoadoptioner. Frågan om assisterad 
befruktning för lesbiska par framställs däremot som problematisk genom argumentation som knyts till svårigheter som 
tillstöter inifrån familjen. Genom att jämföra den lesbiska familjen mot en heterosexuell norm skapas föreställningar om 
problem som kretsar kring ett underskott av män och ett överskott av kvinnor som föräldrar. Normativa bilder av biologi, 
kön och sexualitet framträder, vilka analyseras och diskuteras i uppsatsen.  
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Sammanfattning 
 
Under det senaste decenniet har svensk lagstiftning ändrats vid två tillfällen som 
möjliggjort för homosexuella par att gemensamt prövas som adoptivföräldrar 
och för lesbiska par att få barn med hjälp av assisterad befruktning inom den 
svenska sjukvården. I anslutning till att lagförslagen lagts fram har Sveriges 
Psykologförbund fungerat som remissinstans. 
 
Syftet med studien är att närmare undersöka och skapa en fördjupad förståelse 
för Sveriges Psykologförbunds ställningstaganden i frågor som rör 
homosexuellas familjebildningar. Undersökningen består av nio enskilda 
intervjuer med personer som funnits i Psykologförbundets ledning under den 
aktuella tidsperioden. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ metod 
inom det diskursanalytiska fältet.  
 
Resultatet visar att homosexuella familjer framställs som problematiska med 
hjälp av två diskurser, vilka i sin tur är relaterade till vilken fråga som 
behandlas. En diskurs om svårigheter som tillförs familjen utifrån, i form av 
negativa samhällsattityder till homosexualitet, är retoriskt användbar i 
argumentation mot homoadoptioner. Frågan om assisterad befruktning för 
lesbiska par framställs däremot som problematisk genom argumentation som 
knyts till svårigheter som tillstöter inifrån familjen. Genom att jämföra den 
lesbiska familjen mot en heterosexuell norm skapas föreställningar om problem 
som kretsar kring ett underskott av män och ett överskott av kvinnor som 
föräldrar. Normativa bilder av biologi, kön och sexualitet framträder, vilka 
analyseras och diskuteras i uppsatsen. 
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Psykologförbundet och regnbågsfamiljerna  
- en diskursanalytisk studie av konfliktpunkter mellan Sveriges 

Psykologförbund och homosexuellas familjebildningar 
 
Familjebildning, som till vardags är de band av kärlek och omsorg som uppstår 
mellan vuxna och till deras barn, kommer här att sättas in i ett sammanhang där 
konfliktpunkter framträder. Som metaforiken – alla regnbågens färger – antyder 
kan regnbågsfamiljer komponeras på en rad olika vis. Termen är i sig 
inkluderande, den tillåter variation i hur familjer uppstår och utformas. 
Regnbågen, eller regnbågsflaggan, som en etablerad gaysymbol ger dock en 
indikation på att regnbågsfamiljer utgör icke-heterosexuella familjebildningar. 
Samtidigt når stråk av regnbågsfärger förstås även in i heterovärlden; den som 
själv bildar en heterosexuell kärnfamilj kan en vacker dag komma att bli 
regnbågsfarfar, liksom den som själv är regnbågsbarn kan ha en heterosexuell 
identitet. De familjer som växer fram i denna uppsats består av samkönade par 
och deras barn, vilka belyses i de debatter som uppstått kring parens möjligheter 
till adoption och assisterad befruktning. 
 
Sveriges Psykologförbund (fortsättningsvis även benämnt Psykologförbundet 
eller förbundet) är en av alla de organisationer och samhällsinstanser som 
engagerats när samkönat föräldraskap varit föremål för förändrad lagstiftning. 
Vid två tillfällen under rådande sekel har Psykologförbundet avgett remissvar 
till justitiedepartementet i frågor som rör just dessa familjer (se appendix A och 
B). Sveriges Psykologförbund avvisade helt förslaget att likställa homo- och 
heterosexuella par vid gemensam adoption, medan frågan om assisterad 
befruktning gav upphov till en mer ambivalent och blandad reaktion. 
Homosexuellas familjebildningar framträder som en problematisk fråga för 
förbundet, och en konfliktpunkt visar sig. Med remissvaren som utgångspunkt 
har jag närmare studerat hur man inom förbundets ledning idag reflekterar och 
argumenterar kring samkönat föräldraskap och kring de ställningstaganden 
förbundet gjort. 
 

Homosexuellas föräldraskap 
Att homosexuella individer eller samkönade par kan utöva fullgoda föräldraskap 
har inte alltid framställts som en självklarhet (Stacey & Biblarz, 2001). Istället 
har föräldraskap ofta uppfattats som en angelägenhet för heterosexuella, och 
begreppet ”förälder” har kommit att knytas så nära begreppet ”heterosexuell” att 
det uppstått en semantisk täthet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) mellan 
dem, begreppen uppfattas som varandras förutsättningar. Frågor om 
homosexuellas föräldraskap kom att aktualiseras under 1970-talet i brytpunkten 
mellan hetero- och homosexualitet, då heterosexuellt gifta mödrar efter en 
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skilsmässa kom ut som lesbiska, vilket vändes mot dem i vårdnadstvister om 
barnen (Falk, 1989).  
 
Under de senaste decennierna har homosexuella familjeformer vuxit fram som 
ett forskningsområde inom psykologin (för en översikt av studier se Anderssen, 
Amlie & Ytterøy, 2002). Kvantitativa frågeställningar har inriktats på skillnader 
i såväl psykologisk utveckling som social utsatthet eller stigmatisering mellan 
barn till homo- och heterosexuella föräldrar (exempelvis Chan, Raboy & 
Patterson, 1998; Golombok et al., 2003) eller med fokus på föräldrarna; där sätt 
att utöva föräldraskap har jämförts mellan homo- och heterosexuella biologiska 
eller styv- och medföräldrar (exempelvis Golombok et al. 2003). I regel har 
sådan forskning uppvisat sparsamt med skillnader mellan barn till homo- 
respektive heterosexuella föräldrar (Anderssen, Amlie & Ytterøy, 2002). Istället 
tycks inte en förälders sexuella orientering medföra någon större påverkan på 
barnens välmående eller välfungerande. Äldre forskning fokuserade i regel barn 
som tillkommit inom en heterosexuell relation, men sedan vuxit upp med en 
eller flera homosexuella föräldrar (Golombok & MacCallum, 2003). I takt med 
att samkönade relationer har kommit att uppfattas som acceptabla och sunda 
samlevnadsformer har dock familjebildning inom ramen för en homosexuell 
relation kommit att aktualiseras. Nyare forskning, kvantitativ såväl som 
kvalitativ, har därför även fokuserat planerade homofamiljer, där barnen i regel 
tillkommit genom insemination eller adopterats av homosexuella (se exempelvis 
Chan, Raboy & Patterson, 1998; Gartrell, Deck, Rodas, Peyser & Banks, 2005; 
Gartrell, Rodas, Deck, Peyser & Banks, 2006; Ryan-Flood, 2005a; Zetterqvist 
Nelson, 2006).  
 
Genom att lägga till homosexualitet till den psykologiska teoribildningen som en 
variant av sund mänsklig sexualitet har en gay-affirmative forskning uppstått 
(Kitzinger, 2004b). Resultat då sådan forskning fokuserar föräldraskap har alltså 
främst visat på likheter mellan homo- och heterosexuella familjer (Clarke, 
2002). Från feministiskt håll har dock kritiska röster höjts mot den denna 
forskningsinriktning då den hindrar homosexualitet att framställas som något 
olikt heterosexualitet; på så vis gör forskningen inte upp med en heterosexuell 
norm utan adderar homosexualitet till en färdig normalitet. 
 
Parallellt med det växande forskningsområdet har även frågor om 
homosexuellas rättsliga föräldraskap aktualiserats. I Sverige har detta diskuterats 
i anslutning till att homosexuella samlevnadsfrågor behandlats i offentliga 
utredningar (SOU 1984:63; SOU 1993:98; SOU 2001:10; SOU 2007:3). Även 
då frågor kring insemination utretts har lesbiska kvinnor berörts (SOU 1983:42). 
Fram till publiceringen av SOU 2001:10, Barn i homosexuella familjer, var dock 
inställningen samstämmig i de offentliga utredningarna: gemensamt utövande av 
juridiskt föräldraskap skulle förbehållas olikkönade par. Genom att föreslå en 
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förändrad lagstiftning som gav registrerade partner möjlighet att gemensamt 
prövas som adoptivföräldrar, möjlighet för en registrerad partner att adoptera sin 
partners biologiska eller adopterade barn (s.k. styvbarns- eller 
närståendeadoption) samt möjlighet för lesbiska par att erhålla assisterad 
befruktning inom den svenska sjukvården bröt utredningen Barn i homosexuella 
familjer trenden. Förslagen tog fasta på att skillnader mellan homo- och 
heterosexuellas föräldraskap, liksom skillnader i villkor för barn som växer upp 
med homo- respektive heterosexuella föräldrar, inte förelåg på ett sådant vis att 
skild lagstiftning mellan sam- och olikkönade par ansågs sakligt motiverad. 
 
Förslagen mottogs givetvis med glädje hos många gayliberala svenskar, men 
väckte samtidigt kritiska röster. En debatt blossade vid millennieskiftet upp 
kring huruvida homosexuella par skulle ges möjlighet att gemensamt prövas 
som adoptivföräldrar, vilken engagerade betydligt fler än riksdagens politiker. 
En lång rad samhällsinstanser, organisationer och enskilda svenskar tog ställning 
i frågan och gjorde sin röst hörd, vilket idag kan synliggöras genom 
pressarkivsökningar eller läsning av den proposition till lagförslag som lades 
fram år 2002 (Prop. 2001/02:123). Utredningen gick ut på remiss under våren 
2001.1 I detta skede vände sig Psykologförbundet, liksom ett flertal andra tunga 
remissinstanser, mot förslaget att låta registrerade partner gemensamt prövas 
som adoptivföräldrar (Prop. 2001/02:123).2 Regeringen gick dock på 
utredningens linje och lade fram ett lagförslag som antogs av riksdagen där 
registrerade partner ges samma möjligheter som heterosexuella makar till 
gemensam adoption och styvbarnsadoption (Riksdagens snabbprotokoll, 2002). 
Lagändringen antogs den 1/2 2003 (Ju. 03.03), däremot sköts frågan om 
assisterad befruktning för lesbiska par på framtiden, med hänvisning till att det 
rättsliga föräldraskapet för barnet krävde närmare utredning (Prop. 
2001/02:123). 
 
I promemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella, Ds 
2004:19, presenteras ett förslag till reglering av föräldraskapet som möjliggör 
för ett lesbiskt par att få barn genom assisterad befruktning vid svenskt sjukhus 
inom ramen för lagen om insemination, SFS 1984:1140 och lagen om 
befruktning utanför kroppen, SFS 1988:711.3 Enligt förslaget betraktades båda 

                                                 
1 Se Svara på remiss – hur och varför (Ju 03.03) för en mer ingående redogörelse av 
remissförfarande vid offentliga utredningar.  
2 Bland de remissinstanser som sa ”nej” till gemensam adoption för homosexuella par 
återfinns exempelvis Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, BRIS, Statens nämnd för 
internationella adoptioner, Adoptionscentrum, Svenska läkaresällskapet och Svenska kyrkan. 
Positiva till lagförslaget var däremot bland andra Folkhälsoinstitutet, HomO, RFSL och 
RFSU. 
3 SFS 1984:1140 och SFS 1988:711 är numera upphävda. Istället regleras frågorna i kap 6-7 i 
SFS 2006:351, lagen om genetisk integritet m.m. 
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kvinnorna som mödrar till barnet, och moderskapet föreslogs kunna fastställas 
genom bekräftelse eller dom för den kvinna som inte blivit befruktad. 
Promemorian gick ut på remiss under sommaren 2004, och i mars 2005 
presenterades ett lagförslag, Prop. 2004/05:137, som i stora drag överensstämde 
med promemorians. Benämningen av den kvinna som inte fött barnet ändrades 
dock i lagförslaget från ”mor” till ”förälder”, detta för att undvika missförstånd i 
de fall lagen specifikt hänvisar till en mor som fött ett barn. Lagändringen 
infördes den 1/7 2005. Barn som tillkommit i homosexuella relationer till följd 
av insemination i privat regi eller assisterad befruktning vid medicinsk klinik i 
utlandet omfattas idag inte av denna föräldraskapsreglering. Ett gemensamt 
föräldraskap kan i dessa fall utövas av de genetiska föräldrarna, eller av två 
partner efter en styvbarnsadoption. I januari 2007 presenterades dock en 
utredning som föreslår en ny reglering av föräldraskap i dessa fall (SOU 
2007:3). Är modern, här definierat som den kvinna som fött barnet, registrerad 
partner föreslås en föräldraskapspresumtion för hennes partner som motsvarar 
faderskapspresumtionen för heterosexuellt gifta. Är modern sambo med en 
kvinna är det den kvinnans föräldraskap som ska utredas, istället för det 
faderskap som utreds idag, samtidigt som det genetiska ursprunget om möjligt 
ska fastställas. Det banbrytande i detta förslag är att det syftar till att fastställa 
föräldraskap för individerna inom den parrelation till vilken barnet föds, istället 
för att fastställa föräldraskap för de genetiska föräldrarna. Fortfarande idag finns 
inget konkret förslag som skulle möjliggöra rättsligt föräldraskap för fler än två 
individer (SOU 2007:3), att familjer bildas om tre eller fyra föräldrar är dock 
inte ovanligt bland homosexuella i Sverige (Ryan-Flood, 2005a, 2005b; 
Zetterqvist Nelson, 2006, Zetterqvist Nelson, in press). 
 
Sammanfattningsvis är homosexuellas föräldraskap en företeelse som genomgått 
omvälvande förändringar på senare tid, inte minst inom det rättsliga området. 
Parallellt med dessa förändringar har även svenskars attityder till homosexualitet 
och homosexuellas föräldraskap förändrats mot större öppenhet (SOU 2001:10). 
Kettunen framhåller i Rydström (2005) att ”stat” och ”samhälle” ofta inte 
språkligt särskiljs i nordiska länder. Då staten i form av förändrad lagstiftning 
ändrar sin syn på en viss företeelse menar Kettunen att medborgarna ofta 
accepterar förändringen snabbt. Tänkbart är därför att en än större öppenhet 
uppstått till följd av tjugohundratalets förändrade lagstiftning. I denna uppsats 
kommer Sveriges Psykologförbunds funktion som remissinstans vid de ovan 
nämnda lagförslagen att belysas. Nedan kommer jag att kort presentera den 
organisation som här fokuseras. 
 

Sveriges Psykologförbund och regnbågsfamiljerna 
Sveriges Psykologförbund är det fackförbund som organiserar psykologer, 
psykologstudenter och forskare inom psykologi och pedagogik (Medlemskap, 
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n.d.). Organisationen omfattar omkring 8000 medlemmar och tillhör Sveriges 
Akademikers Centralorganisation (Om Psykologförbundet, n.d.). Som högsta 
beslutande organ samlas en gång vart tredje år Psykologförbundets kongress 
(Persson, 2007). Här utses förbundets styrelse liksom ett antal råd som 
övervakar olika frågor. Förbundsstyrelsen omfattar tolv ledamöter, varav en är 
förbundets ordförande, vilka har i uppdrag att verkställa kongressens beslut samt 
att löpande fatta beslut under mandatperioden. Psykologförbundet har även ett 
kansli, förlagt i Stockholm, med tolv anställda. Kanslipersonalen arbetar dels 
serviceinriktat mot förbundets medlemmar, men också med påverkan gentemot 
andra samhällsorganisationer och politiker. 
 
De officiella ställningstaganden, i form av remissvar, som här fokuseras 
sammanställdes av Psykologförbundet åren 2001 respektive 2004 (Ahlin & 
Hjelm, 2004; Danielsson & Graff-Cederström, 2001a; se appendix A och B). 
Frågorna om homosexuellas föräldraskap var dock inte nya inom förbundet vid 
dessa tillfällen, utan diskuterades även i det remissvar som avgavs till 
partnerskapsutredningen, SOU 1993:98 (Waldenström, 1994). På liknande vis 
som i de här aktuella frågorna avger Psykologförbundet även remissvar till 
offentliga instanser inom andra områden (Brunnerbäck, n.d.). Efter inhämtande 
av synpunkter från förbundets råd och yrkesföreningar sammanställs ett yttrande 
som undertecknas av ordföranden tillsammans med den person som berett 
yttrandet.  
 
I juni 2001 avgav förbundets då nytillträdde ordförande och andre vice 
ordförande ett svar på SOU 2001:10, Barn i homosexuella familjer (Danielsson 
& Graff-Cederström, 2001a). I remissvaret fastslås att ”Sveriges 
Psykologförbund anser inte att det för närvarande finns något som talar för att 
möjligheten att adoptera barn bör utvidgas till homosexuella familjer” 
(Danielsson & Graff-Cederström, 2001a, sid. 1). Inställningen motiveras 
framförallt med ett för dåligt forskningsunderlag kring adoptivbarns utsatthet. 
Vidare framförs en risk att ett dubbelt annorlundaskap skulle påfresta den som är 
utlandsadopterad till en homosexuell familj. Angående styvbarnsadoption var 
inställningen dock en annan, Psykologförbundet var positivt till att låta en 
registrerad partner adoptera sin partners biologiska barn.4 Även i frågan om 
assisterad befruktning för lesbiska par uttalar sig förbundet positivt, man har 
”ingenting att invända” (Danielsson & Graff-Cederström, 2001a, sid. 3).  
 
I augusti 2004 avgavs ett remissvar till Ds 2004:19, Föräldraskap vid assisterad 
befruktning för homosexuella (Ahlin & Hjelm, 2004). Även vid detta tillfälle var 
                                                 
4 I SOU 2001:10 föreslås att möjligheten till styvbarnsadoption ska omfatta partnerns 
biologiskt egna såväl som adopterade barn . Psykologförbundet skriver dock i sitt yttrande att 
de är positivt inställda till styvbarnsadoption av partnerns biologiska barn, men nämner inte 
adopterade barn i detta sammanhang (Danielsson & Graff-Cederström, 2001a).  
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förbundets ordförande nytillträdd och remissvaret undertecknades av honom och 
den dåvarande förbundsjuristen. I yttrandet vänder sig Psykologförbundet mot 
förslaget att juridiskt benämna den kvinna i ett lesbiskt par som inte föder barnet 
för ”mor”, mot bakgrunden att ett likvärdigt föräldraskap kan vara svårt att 
uppnå för kvinnorna, där bara den ena har genetiska band till barnet. Vidare 
reses frågor om hur en traditionell syn på faderns betydelse ska hanteras i 
lesbiska familjer.  
 
Vid sidan om förbundets officiella ställningstaganden har frågorna om 
homosexuellas föräldraskap även debatterats i Psykologtidningen. Här kan 
kritiska röster till samkönat föräldraskap spåras i början av 1990-talet (Lindgren-
Bortas, 1990). Även i anslutning till partnerskapsutredningen i mitten på 1990-
talet och aktualiseringen av adoptionsfrågan vid millennieskiftet ifrågasattes 
homosexuellas föräldraskap eller homoadoptioner i tidningen (Danielsson & 
Graff-Cederström, 2001b; P. M. Johansson, 1994a; P. M. Johansson, 1994b; 
Järnefors, 2000, 2001). De ståndpunkter som framförts har dock aldrig stått 
oemotsagda (Boethius, 1994; degl’Innocenti, 1990; degl’Innocenti, Hassing, 
Axelsson & Karlsson, 2001; degl’Innocenti & Karlsson, 1994; Ernulf & Innala, 
1990; Hallberg, 1990; Inglegård, 1990; T. Johansson, 1994; Krook, Sitbon & 
Wålinder, 2001; Widegren, 1990; Widegren, 1994), utan gett upphov till debatt.  
 
De debatter som homosexuellas föräldraskap genererat de senaste decennierna 
visar att föräldraskap, kön och sexualitet kan uppfattas på olika vis, bland 
psykologer och Psykologtidningens debatterande läsare. Ibland har begreppet 
homosexuell förälder framstått som en oxymoron – en retorisk motsägelse, 
homosexualitet har setts som oförenligt med föräldraskap (se även Weston, 
1991). Utredningen om homoadoptioner kom att intensifiera debatten, och en 
mängd attityder, argument och ståndpunkter framfördes. En konfliktpunkt 
föreligger, som antyder att viktiga frågor står på spel. Frågor kring hur en familj 
ska se ut, hur sexualitet bör ta sig uttryck och vad en barndom ska innebära 
fokuseras. Vad är det då i samkönat föräldraskap som genererar konflikter, inom 
psykologkåren liksom mellan Psykologförbundet och utredningens lagförslag? 
Med dessa frågor väckta blir Psykologförbunds ställningstaganden, remissvaren, 
intressanta att titta närmare på. Genom att undersöka på vilka grunder dessa 
ställningstaganden vilar, samt hur argumentationen byggs upp, kan kunskap 
genereras om hur grundläggande föreställningar och normer kring 
familjbildning, kön och sexualitet ser ut inom Sveriges Psykologförbund.   
 

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 
 
Enligt Michael Billig (1991) är attitydforskning ett av de största områdena inom 
det socialpsykologiska fältet. Även attityder till homosexuella eller 
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homosexualitet har varit i fokus för sådan forskning, både i Sverige och 
internationellt, där syftet är att med hjälp av exempelvis enkäter och formulär 
beskriva allmänna attityder i befolkningen eller inom en specifik grupp (se 
exempelvis Anderssen, 2002; Herek, 2000; Ratcliff, Lassiter, Markman, & 
Snyder, 2006; SOU 2001:10). Med hjälp av ett formulär, Attitudes Toward 
Lesbians and Gay Men, framtaget av Herek (1988) kan även attityder till 
homosexualitet fokuseras på individnivå där den enskildes inställning kan 
jämföras mot någon annans. På detta sätt menar Billig (1991) att 
attitydforskning inom socialpsykologin i regel kommit att betrakta attityder som 
intrapsykiska fenomen, de har tätt knutits till individen som gett uttryck för dem 
samma. Speer och Potter (2000) menar att sättet att betrakta attityder till 
homosexualitet som personliga snarare än kulturella gett upphov till 
framställandet av ”homofoben” som en bärare av negativa attityder till, eller en 
patologisk rädsla för, homosexualitet. Synsättet är dock problematiskt eftersom 
det förmedlar en förenklad bild av attityder som ett individuellt problem utan 
koppling till sammanhang. Det innebär både att den sociala aspekten riskerar att 
tonas ned och att attityden som en produkt av ett interaktionellt samspel inte 
problematiseras. Genom att länka samman socialpsykologi och retorik visar 
Billig (1991) dock hur attityder kan ses som kontextuella och ideologiska, och 
framhåller att en common sense uppstår i människors vardagliga tal. Även om 
individen är den som framställer attityder skapar ideologier ramar för hur 
människor förmår tänka och uttrycka sina ståndpunkter.  
 
I likhet med Billigs (1991) kritik mot attitydforskningen riktar Speer och Potter 
(2000) kritik mot individualiseringen av ett mer strukturellt nedvärderande av 
homosexuella. I denna kritik av den traditionella socialpsykologins sätt att 
hantera attityder utvecklades ett område som kommit att definieras som 
socialkonstruktionistisk psykologi, på senare år benämnt diskursiv psykologi 
(Billig, 1991; Potter och Wetherell, 1987). Forskningstraditionen ser på attityder 
och argument som en produkt av interaktion och kontext, snarare än ett 
individuellt kognitivt ställningstagande, på ett sätt som ger möjlighet att se 
förändring och utveckling. Det är ett teoretiskt perspektiv som gynnar studier av 
argumentation och attityder, inte minst inom ämnen där debatt uppstår. 
Ideologiska dilemman och diskursiva konfliktpunkter blir intressanta som 
forskningsfokus just därför att de frilägger skilda värderingar och normer, på ett 
sätt som inte alltid blir synligt i text och tal som inte väcker debatt (även om 
dessa självklart vilar på värderingar och normer, som dock inte kommer till 
uttryck när de inte utmanas).  
 
I denna uppsats kommer jag att visa hur retoriska strategier byggs upp till 
argument kring frågor om homosexuellas föräldraskap. Även om attityder, 
åsikter och värderingar framställs är syftet inte att kartlägga dessa, eller att knyta 
dem till individen, utan att se dem som retoriska verktyg i en kontext där 
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argument framställs i anslutning till förändrad lagstiftning. Nedan kommer jag 
att presentera fyra studier som analyserar argumentation på ett likartat vis. 
 
En studie av Susan A. Speer och Jonathan Potter (2000) fokuserar 
heterosexistiskt tal som en form av prejudice talk. Här konstateras vikten av att 
se talet som uppkommet i en kontextuell interaktion, där den som talar inte 
enkelt kan förklaras uttrycka en egen attityd utan även förhåller sig till 
kontextuella eller interaktionella normer. Studien visar på svårigheter att 
kategorisera tal som heterosexistiskt eller icke-heterosexistiskt. Istället använder 
talaren en rad retoriska strategier för att hantera möjligheten att denne framstår 
som just heterosexistisk, såsom strategier för att redan i en utsaga underminera 
eventuella invändningar.  
 
Den brittiska forskaren Victoria Clarke har i en studie från 2001 analyserat 
retoriska argument mot homosexuellas föräldraskap som framförts i media och i 
fokusgruppsintervjuer med studenter. Clarke sammanfattar sex olika typer av 
argument: religiösa hänvisningar till homosexualitet som syndigt, framställande 
av homosexuellt föräldraskap som onaturligt, fokus på homosexuella föräldrar 
som själviska individer som inte ser till barnets bästa, hävdande att barnen 
saknar nödvändiga förebilder, hävdande att barnen blir homosexuella eller att 
den egna sexualiteten blir förvirrad samt hänvisningar till att barnen blir 
mobbade.  
 
I en annan studie av samma forskare fokuseras istället retoriska strategier hos de 
stora auktoriteterna inom forskningsområdet homosexuellas föräldraskap, med 
särskilt fokus på Paul Cameron samt Gregory Herek och Charlotte Patterson 
(Clarke, 2000). Clark gör en indelning av forskningsfältet mellan anti-gay och 
pro-gay och presenterar en jämförande analys av de argument som framförs av 
de respektive sidorna. Resultatet visar att forskarna från båda sidor använder 
liknande strategier i syfte att underminera varandras resultat. Utifrån argumentet 
att god forskning är objektiv och fri från värderingar riktas retoriskt skarp kritik 
mot den andra sidan för att låta resultaten influeras av den egna övertygelsen, 
politisk och/eller religiös. Vidare argumenterar båda sidornas forskare starkt för 
att visa motståndarens metodologi som bristfällig, eller oseriös. En skillnad i 
argumentationen finns däremot i hur forskarna använder common sense, där 
anti-gayforskare hänvisar till common sense för att styrka sina resultat, medan 
pro-gaysidan framhåller sina resultat för att hävda ståndpunkten att en common 
sense är nödvändig att göra upp med. 
 
I en studie av Sonja J. Ellis och Celia Kitzinger från 2002 fokuseras 
argumentation kring lika rättigheter för homo- och heterosexuella i en helt annan 
fråga. Här sammanställs retoriska argument som används debatterande mot 
önskemålet att sänka åldersgränsen för sex mellan män till den samma som för 
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sex mellan en kvinna och en man i brittisk lagstiftning. Resultatet visar hur ett 
antal principer framställs som viktigare än en jämlikhetsprincip. Principer om 
rätt och fel används där homosexualitet framställs som onormalt eller syndigt, 
liksom principer om demokrati med en hänvisning till att en majoritet av den 
brittiska befolkningen är emot förlaget. Principer om omsorg och skydd 
formuleras utifrån tanken att unga män är ömtåliga och måste skyddas. En 
hänvisning till hälsorisker som en risk för spridning av AIDS och en hänvisning 
till ett sluttande plan, där homosexuella kommer att kräva rätt till giftermål och 
adoption, används även av debattörerna. Forskarna framhåller att de argument 
som återfinns i deras sammanställning även kan kännas igen från debatter där 
andra rättigheter för homosexuella är i fokus. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Inför förändrande av den svenska adoptionslagstiftningen kom 
Psykologförbundet att lyftas fram som en betydande remissinstans (se 
Riksdagens snabbprotokoll, 2002). Detta kan förstås som att Psykologförbundet 
utgör en viktig röst i tillvaratagandet av barns behov och barns bästa. Som 
professionssammanslutning är vidare Psykologförbundet psykologkårens 
språkrör mot omvärlden. Mot denna bakgrund gör Psykologförbundet åren 2001 
och 2004 viktiga opinionsbildande ställningstaganden, vilka blir angelägna att 
studera. Syftet med föreliggande uppsats är därmed att närmare undersöka och 
skapa en fördjupad förståelse för Sveriges Psykologförbunds argument och 
ställningstaganden i frågor som rör homosexuellas familjebildningar. 
 
Inför uppsatsarbetet formulerades följande frågeställningar: 
 
1. Vilka resonemang fördes och vilka argument framfördes inom Sveriges 
Psykologförbund i anslutning till att statens offentliga utredning ”Barn i 
homosexuella familjer” (SOU 2001:10) respektive departementsutredningen 
”Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella” (Ds 2004:19) gick 
ut på remiss? 
 
2. Är det möjligt att urskilja en förändring beträffande synen på 
regnbågsfamiljer inom Sveriges Psykologförbund sedan författningen ändrades i 
enlighet med propositionerna ”Partnerskap och adoption” (Prop. 2001/02:123) 
respektive ”Assisterad befruktning och föräldraskap” (Prop. 2004/05:137)? Om 
så är fallet, hur tar sig denna förändring uttryck? 
 
3. Hur kan ställningstaganden, resonemang och argument inom Sveriges 
Psykologförbund enligt ovanstående förstås i den kontext de uppstått? 
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Metod 
 
I syfte att besvara ovan ställda frågeställningar har jag valt en kvalitativ metod 
inom det diskursanalytiska fältet. Metoden har sin teoretiska utgångspunkt i 
socialkonstruktionismen, vilket innebär ett kritiskt förhållningssätt till kunskap 
där omvärlden inte ses som direkt tillgänglig att studera (Burr, 1995). Istället är 
det sättet att tala om och interagera med omvärlden och vårt sätt att kategorisera 
densamma som blir intressant, vilket gör kunskaper färgade av kontext som tid, 
kultur och språkliga verktyg (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Kvalitativa 
frågeställningar fokuserar gärna kring mening eller betydelse, i detta 
sammanhang hur mening och betydelse skapas i retorik och argumentation 
(Willig, 2001). Metoden blir användbar för att besvara frågor kring hur 
människor uttrycker något, och vilka språkliga verktyg som används i 
människors uttryck och interaktion.  
 

Intervjupersonerna 
Totalt genomfördes nio enskilda intervjuer. Vart och ett av remissvaren är 
undertecknade av två personer. I syfte att åstadkomma en djupare förståelse för 
innehållet i remissvaren kom jag att genomföra intervjuer med dessa fyra. Då 
remissvaren inte ska ses som ett uttryck för någon enskild person, utan som ett 
uttryck för hela Psykologförbundets ledning sökte jag identifiera personer i en 
sådan ledning för intervju. Detta medförde ytterligare fem intervjuer, och 
därmed en breddning av materialet. 
 
Sju av intervjupersonerna har suttit i Psykologförbundets styrelse under 
mandatperioden 2001-2004 respektive 2004-2007 eller bäggedera. De övriga två 
har varit anställda på förbundets kansli under den aktuella tidsperioden. Tiden 
inom förbundsledningen varierar mellan intervjupersonerna från en 
mandatperiod till över två decennier. Fyra av intervjupersonerna fanns inom 
Psykologförbundets ledning vid tidpunkten för författandet av båda aktuella 
remissvaren, medan övriga fem har funnits inom förbundsledningen vid 
tidpunkten för författandet av endera remissvaret. Två av intervjupersonerna står 
idag helt utanför Psykologförbundet eller är inte längre fackligt aktiva. 
 
Till sin profession är åtta av de intervjuade psykologer, medan en är jurist. De 
intervjuade psykologerna tillfrågades i intervjun om sin teoretiska inriktning 
eller skolbildning. Av samtliga åtta valde fyra att betona psykologutbildningens 
bredd eller benämna den som en generalistutbildning. Övriga fyra lyfte fram en 
psykodynamisk eller psykoanalytisk inriktning på sitt arbete eller sin utbildning. 
Den äldsta intervjupersonen är 16 år äldre än den yngsta och medelåldern för 
samtliga intervjuade var vid intervjutillfället 54 år. Av intervjupersonerna är tre 
kvinnor och sex män. 
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Insamlingsmetod 
Min ambition när jag inledde arbetet var att genomföra 8-10 intervjuer. Jag tog 
inledningsvis en brevkontakt med Psykologförbundet till den adress som 
annonseras på förbundets hemsida (se appendix C). Omkring en vecka senare 
kontaktade jag förbundets ordförande i syfte att förankra mitt arbete hos honom 
samt urskilja möjliga intervjupersoner. Anställda på kansliet samt ledamöter i 
den vid tidpunkten sittande syrelsen kontaktades sedan per telefon och 
tillfrågades om de hade möjlighet att avsätta tid för en intervju. Sex 
intervjupersoner rekryterades på detta vis. För att komma i kontakt med de 
personer som idag står utanför förbundsledningen, men som suttit i 
förbundsstyrelsen 2001-2004, skickades ett brev genom förbundssekreteraren 
där de uppmanades att kontakta mig (se appendix D). En person kontaktade mig 
härigenom. Med hjälp av http://www.google.se och http://www.hitta.se 
kontaktades ytterligare tre personer per telefon. Samtliga tio som på telefon 
tillfrågats om de kunde tänka sig att intervjuas tackade ja till detta. Då jag fått tio 
intervjupersoner avbröt jag sökandet efter fler. Det finns därmed flera personer 
såväl inom styrelsen som bland anställda på förbundet som jag aldrig haft 
kontakt med. En intervju ställdes in med kort varsel av intervjupersonen på 
grund av tidsbrist, varför det totala antalet intervjuer är nio. Intervjuerna 
genomfördes under december 2006 och januari 2007. Platsen för flertalet 
intervjuer var intervjupersonens arbetsplats eller Psykologförbundets kansli. En 
intervju genomfördes på ett bibliotek och ytterligare en i en hotellobby. En 
ljudupptagning gjordes av samtliga intervjuer och intervjutiden varierar mellan 
45 och 92 minuter. 
 

Intervjuguiden 
Willig (2001) rekommenderar en semistrukturerad intervjuform för att besvara 
kvalitativa frågeställningar. Metoden ger en möjlighet för intervjuaren att styra 
samtalet mot ämnet, men lämnar samtidigt stort utrymme för intervjupersonens 
reflektioner. Utgångspunkten för mina intervjuer var de båda remissvaren där 
Psykologförbundet gjort ställningstaganden som rör homosexuella familjer. I 
syfte att hålla intervjuerna nära förbundets officiella ställningstaganden plockade 
jag aktivt in delar av remissvaren i intervjufrågorna. I framställandet av 
intervjuguiden identifierade jag fyra huvudsakliga problemområden. Varje 
område har sedan delats in i ett antal underkategorier som jag benämnt 
”föreställningar”, i syfte att fånga reflektioner. Efter flera genomläsningar av 
remissvaren identifierade jag olika citat som jag ställde specifika frågor kring 
och hänförde till de olika underkategorierna. Många frågor har karaktären av en 
trestegmodell där intervjupersonen först ombeds reflektera kring ett område, 
varefter jag citerar endera remissvaret för att påminna om förbundets faktiska 
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ställningstagande och ber intervjupersonen reflektera kring citatet. Slutligen 
ställs i många fall någon specifik följdfråga (se appendix E). Sammantaget fick 
intervjuerna en semistrukturerad form, där dock stort frågeantal och ofta 
specifika formuleringar drog intervjuerna åt det strukturerade hållet. 
  

Bearbetning och analys av data 

Transkription 
Samtliga nio intervjuer transkriberades i sin helhet. För att förenkla 
transkriptionsarbetet valde jag att endast skriva ut talet. Uppenbara ickeverbala 
uttryck, såsom skratt eller suckar har dock markerats inom [hakparentes]. För att 
öka läsbarheten i excerpten har jag valt att skriva ut ord i sin helhet, även om 
bara vissa ljud uttalats. Jag skriver alltså ”så att säga”, när intervjupersonen i 
själva verket snarare sagt ”såaseja”. På samma vis är ”o” utskrivet som ”att” 
eller ”och”, beroende av hur jag förstått innebörden. Däremot finns omtagningar 
och upprepningar med i excerpten, för att tvetydligheter eller osäkerhet inte ska 
försvinna i transkriptionen. Omtagningar markeras i transkriptionen med två 
punkter. Totalt omfattar transkriptionerna 149 sidor. Samtliga längre excerpt är 
numrerade och identifierade till person och sida i transkriptionen. Inom 
(parentes) återfinns sådant jag säger medan intervjupersonen talar. 
Förtydliganden är tillagt inom [hakparentes]. Tre punkter markerar att ett avsnitt 
utelämnats ur excerptet, i syfte att undvika allt för långa excerpt och öka 
läsvänligheten.  
 

Sammanfattning av intervjuerna 
Efter att ha läst igenom samtliga transkriptioner har jag lärt känna materialet 
genom att sammanfatta innehållet. Inledningsvis gjorde jag en sammanfattning 
med egna ord av det huvudsakliga innehållet på varje sida för var och en av 
intervjuerna. Sedan gjorde jag en sammanfattning för var och en av frågorna, där 
samtliga intervjupersoners svar på en specifik fråga komprimerades till en sida. 
Till denna sammanfattning behöll jag intervjupersonernas egna ord, vilket 
möjliggjorde att jag vid en genomläsning av sammanfattningen kunde ”höra” 
stora delar av intervjuerna.   
 

Diskursanalys och diskurspsykologi 
Inom diskursanalys fokuseras människors tal och uttryck med utgångspunkten 
att språket i sig bidrar till att skapa verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Även om en fysisk verklighet finns omkring oss är det diskursivt som den 
får mening och betydelse. Inom det diskursanalytiska fältet återfinns 
diskurspsykologin, en inriktning som tar ett steg bort från att identifiera stora 
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samhällsdiskurser. Istället fokuserar man här på hur människor använder sig av 
diskurser i social interaktion för att framställa sig själva och sina ståndpunkter 
på ett önskvärt sätt. Enligt diskurspsykologisk teori används diskurser i syfte att 
få världen att se verklig ut för den som talar. Ofta används begreppet 
tolkningsrepertoar istället för diskurs i syfte att framhålla dessa som mer flexibla 
verktyg. I mitt arbete har jag valt att omväxlande använda begreppen diskurs 
och tolkningsrepertoar, där ”diskurs” drar åt beskrivningar av mina 
forskningsfynd, medan ”tolkningsrepertoar” drar åt intervjupersonens 
argumentativa användande av den samma.   
 
Varje berättelse återfinns i en kontext där den ofta bidrar till att framställa 
berättarens syn på verkligheten som trovärdig (Magnusson, 2006). För att skapa 
just trovärdighet i sin utsaga använder människor retoriska och argumentativa 
tekniker när de talar. I sammanhang där berättaren har en ståndpunkt att försvara 
eller argumentera för blir diskursiva tekniker viktiga verktyg. Eva Magnusson 
(2006) har gjort en sammanställning av sådana tekniker, efter Edwards och 
Potter (1992), som alla har en faktaskapande karaktär, där talaren framställer 
någonting som ”faktiskt”, snarare än som en personlig åsikt. I mitt 
intervjumaterial kan jag identifiera en stor del av dessa tekniker och kommer att 
hänvisa till några av dem i uppsatsens resultatdel, vilka jag avsätter utrymme att 
presentera här.  
 
Magnusson (2006) väljer beteckningen kategoriberättande när berättare 
använder den grupp hon eller han tillhör för att framhålla det som sägs som 
trovärdigt, till exempel när en psykolog hänvisar till sin psykologprofession, 
eller till psykologisk teori, för att ge tyngd åt det sagda. En annan teknik för att 
få en berättelse att framstå som sann är att berika den med många detaljer, vilket 
Magnusson benämner livliga berättelser. Genom sin målande beskrivning 
framställer berättaren det sagda som om det var självupplevt. En trovärdig 
narrativ sekvens kan framställas som sann eftersom den blir nödvändig för att få 
en berättelse att ”gå ihop”. Genom att använda systemisk vaghet med otydliga 
formuleringar blir en berättelse svår att ifrågasätta eller underminera. 
Extremfallsformulering handlar om att använda en beskrivning av extremfallet, 
såsom ”alla tycker att…”, för att rättfärdiga det sagda. Kontraster använder 
berättaren i framställandet av något icke-önskvärt som alternativet till den egna 
ståndpunkten. Slutligen beskriver Magnusson (2006) normativitet där berättaren 
både använder argument om vad som är det lämpliga och vad som är det 
vanliga. Vid sidan av dessa diskursiva tekniker framhåller Magnusson (2006) 
subjektspositioner som ett analytiskt verktyg för att studera vilken position 
berättaren själv eftersträvar eller undviker i förhållande till en viss 
tolkningsrepertoar.  
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I den kontext intervjuerna återfinns är det inte särskilt förvånande att jag 
identifierat en rad argumentationstekniker, jag ställer frågor med politiska 
ställningstaganden i fokus. Genom att uppmana intervjupersonerna till reflektion 
kring ställningstaganden utmanar jag just till argumentation. Att få förbundets 
ståndpunkt, eller den egna ståndpunkten att framstå som trovärdig och rimlig 
blir intervjupersonens uppdrag i sammanhanget. Ur ett diskurspsykologiskt 
perspektiv är det dock intressant att titta närmare på hur intervjupersonerna 
retoriskt bevakar ståndpunkter genom faktaskapande. Det diskursanalytiska 
sättet att närma sig intervjumaterialet innebär att det är de diskurser och 
tolkningsrepertoarer som används och framträder som fokuseras. Närmandet 
innebär en analys av texten som en social handling (Willig, 2001), i försök att 
fånga vad diskursen gör snarare än vad intervjupersonerna bakom den har för 
tankar eller värderingar. I resultatsammanställningen kommer jag därför att visa 
hur en utsaga framställs som sann, hur en tolkningsrepertoar uppstår, eller vilken 
retorisk teknik som används. 
 

Etiska överväganden 
En rad etiska övervägande har gjorts i arbetet med denna uppsats. De remissvar 
som varit min utgångspunkt finns tillgängliga för allmänheten via 
Psykologförbundets hemsida. Vem, vid sidan av dem som undertecknat 
remissvaren, som kan uppfattas stå bakom dem är dock inte självklart. Jag har 
valt att betrakta remissvaren som uttryck för Psykologförbundets ledning, en 
bild som kom att styrkas i flera intervjuer. Hur en sådan ”ledning” ska 
identifieras och avgränsas är dock heller inte självklart. Jag valde att i första 
hand fokusera på förbundsstyrelsen, som förbundets politiska ledning. Vid sidan 
av denna har jag i kontakt med förbundet även identifierat kanslipersonal som 
varit direkt involverad i remisshanteringen. Min avgränsning är dock godtycklig, 
den baseras på den bild jag fått av Psykologförbundet som organisation, i direkt 
kontakt med representanter för förbundet eller genom förbundets hemsida. 
Vidare har flera intervjupersoner bara funnits inom förbundsledningen i 
anslutning till något, men inte båda remissförfarandena. För att kunna använda 
samma intervjuguide, samt i syfte att skapa ett så rikt intervjumaterial som 
möjligt, har jag dock valt att ställa frågor kring båda remissvaren till samtliga 
intervjupersoner. Det betyder att intervjupersoner ibland talar i en position där 
de har ett ”eget” remissvar att försvara eller göra upp med, i andra frågor kan 
man dock tala om förbundets ställningstaganden från en position utanför 
förbundet. 
 
En fråga som tidigt krävde överväganden var hur uppsatsarbetet skulle förankras 
inom Psykologförbundet. Jag har valt att så öppet och ärligt jag förmått 
informera om uppsatsens syfte och fokus. Vidare valde jag att ta kontakt med 
Psykologförbundets ordförande för att berätta om mitt arbete, innan jag började 
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kontakta intervjupersoner. För att komma i kontakt med ledamöter från den 
förbundsstyrelse som avgick 2004 kunde förbundssekreteraren erbjuda mig 
namn på dessa, men inte adresser eller telefonnummer. Med hjälp av sökmotorer 
på internet var det dock ganska enkelt att hitta kontaktvägar till flera av 
personerna. Frågan jag ställde mig var här i vilken utsträckning det är förenligt 
med god forskningsetik att använda den tillgänglighet internet erbjuder. Kan jag 
kontakta någon som representant, när den inte längre finns kvar på sitt uppdrag 
eller sin anställning, utan har identifierats genom en googlesökning? I syfte att 
inte vara påträngande valde jag att endast telefonkontakta blivande 
intervjupersoner på deras arbetsplats, eller på mobiltelefon under sedvanlig 
arbetstid. Avgränsningen gjordes också i syfte att skapa ramar där 
intervjupersonen fokuserades utifrån sitt uppdrag eller sin anställning, snarare än 
som privatperson.  
 
Vidare har bevarande av intervjupersonernas anonymitet krävt vissa 
överväganden. I en så begränsad skara som kanslipersonal och förbundsstyrelse 
under två mandatperioder skulle enskilda intervjupersoner med lätthet kunna ha 
identifierats utan smidighet från min sida. För att öka anonymiteten har jag valt 
att inte presentera ålder, tid inom förbundet eller position på förbundet knutet till 
enskilda intervjupersoner. Excerpt där intervjupersonen framhåller sig själv 
utifrån sin relation till ett remissvar eller sin position inom förbundet har också 
valts bort. Däremot har jag valt att specifikt benämna den intervjuade juristen 
utifrån sin profession som jurist. Med sin avvikande profession sticker juristen 
ut i resultatet, där ”intervjupersoner” annars i huvudsak likställs med de 
intervjuade psykologerna. För att undvika identifiering av enskilda 
intervjupersoner har jag vidare valt att omskriva dialektala uttal till svenskans 
sedvanliga stavning. Det diskursanalytiska angreppssättet innebär också ett att 
diskurser lyfts fram och fokuseras snarare än intervjupersoner som individer.  
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) framhåller att diskurspsykologer föredrar 
att analysera så kallat ”naturligt tal”, för att undvika att resultatet präglas av 
intervjusituationen som sådan. I detta fall är dock intervjusituationen en tacksam 
situation, eftersom det skapas en kontext där argumentation fokuseras och 
konstrueras. Min inverkan på resultatet är dock uppenbar, då det empiriska 
materialet skapats genom en interaktion mellan mig och intervjupersonerna. 
Vidare är intervjuerna med psykologer en interaktion mellan en företrädare för 
en profession och en studerande till den samma, vilket rimligen gör 
intervjumaterialet färgat av hur man talar inom psykologprofessionen. Det är 
även ett möte mellan intervjupersonen som en företrädare, eller tidigare 
företrädare för en organisation, och mig som medlem i samma organisation. 
Vidare är det en interaktion mellan mig som regnbågsmamma och 
intervjupersonen som delaktig i en politisk process som kommit att beröra min 
familj. Vissa intervjupersoner har haft kännedom om min personliga position i 
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förhållande till frågorna, medan andra inte haft det. I ett par intervjuer vänder sig 
intervjupersonen direkt till mig som just regnbågsmamma, vilket gör 
interaktionen påtaglig präglad av detta. Även om en del intervjupersoner kan ha 
uppfattat mig som exempelvis heterosexuell, icke-förälder, eller varit 
obekymrade om min person, är intervjuguiden liksom mina följdfrågor givetvis 
färgade av mina personliga erfarenheter och det engagemang frågorna som 
sådana väcker hos mig. Även analysen av materialet har inte kunnat undgå att 
präglas av att den skett vid just min dator. Genom att presentera excerpt ur 
materialet ger jag dock läsaren en möjlighet att följa med i analysen. Läsaren har 
också en möjlighet att perspektivera materialet genom att betrakta det som ett 
resultat av interaktionen mellan mig och representanter för Psykologförbundet. 
 

Resultatsammanställning 

Introduktion 
Inledningsvis vill jag ge en kortfattad överblick över intervjupersonernas 
inställning till de frågor Psykologförbundet hanterat i de båda remissvaren: 
gemensam adoption för homosexuella par, styvbarnsadoption för en 
homosexuell partner och assisterad befuktning för lesbiska par. I intervjuerna 
förs givetvis en mängd resonemang som talar för eller mot olika frågor, oftast 
kan jag dock uppfatta en slutsats eller inställning hos intervjupersonen som kan 
uttryckas i termer av positiv eller negativ. Av de nio intervjuade är endast en, 
juristen, positivt inställd till samtliga nämnda förändringar för homosexuella. De 
åtta psykologerna är samtliga negativt inställda till gemensam, oftast likställt 
med internationell, adoption för homosexuella par. Assisterad befruktning inom 
den svenska sjukvården för lesbiska par splittrar psykologgruppen och sex av 
dessa har jag uppfattat som positivt inställda, medan två är negativa. 
Styvbarnsadoption, där en partner adopterar den andre partnerns biologiska 
barn, är sju av åtta psykologer positivt inställda till, medan den åttonde ger det 
mer avvisande svaret att Psykologförbundets ”ja” i frågan är en ”tragisk” 
formulering. Det finns alltså en skillnad mellan inställningen till gemensam 
adoption å ena sidan och styvbarnsadoption och assisterad befruktning å den 
andra där flertalet är negativt inställda till gemensam adoption men positivt 
inställda till de båda andra frågorna. 
 
I resultatsammanställningen har jag valt att främst fokusera hur de intervjuade 
psykologerna bygger upp resonemang kring familjer där barn växer upp med 
samkönade föräldrar som något problematiskt. Fokus på psykologerna är valt då 
dessa i sin profession är intressanta att lyfta fram som ledning för det förbund 
som organiserar just psykologer. Den intervjuade juristen väljer jag därmed 
främst att plocka in som kontrast då denne använder ett sätt att resonera som 
avviker från en samlad psykologbild. Den negativa inställningen till 
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internationell adoption och det splittrande i frågorna om styvbarnsadoption och 
assisterad befruktning indikerar att intervjupersonerna i intervjusituationen 
framhåller någon eller flera problematiska aspekter av att barn växer upp i 
homosexuella familjer. Där homosexuellas föräldraskap beskrivs som 
problematiska blir kön och sexualitet framlyft i förgrunden. En konfliktpunkt 
uppstår här mellan den homosexuella familjen och heteronormativa diskurser 
om familj och föräldraskap som synliggör normer, värderingar och 
moraluppfattning i vilka människors kön och sexualitet gestaltas på en mängd 
vis som blir spännande att analysera. Detta fokus innebär att det jag lyfter fram 
ur materialet som oproblematiskt främst fungerar som kontrasterande mot det 
som uttrycks som problematiskt.  
 
I analysen av intervjumaterialet blev det tydligt för mig hur den homosexuella 
familjen framställs som just problematisk med hjälp av två skilda diskurser. Den 
ena diskursen handlar om samhällets attityder till homosexualitet och knyter an 
till en föreställning om att en påfrestning utifrån tillförs barn i homosexuella 
familjer. I intervjumaterialet återfinns beskrivningar av negativa 
samhällsattityder till homosexualitet, liksom av hur annorlundaskap innebär 
påfrestningar. Utifråndiskursen blir främst synlig i samtal kring internationell 
adoption för homosexuella par. Den andra diskursen handlar om barnets 
psykologiska utveckling i den homosexuella familjen och fokuserar på 
svårigheter som antas tillstöta inifrån familjen. Dessa inifråndiskurser blir 
särskilt synliga i samtal kring assisterad befuktning för lesbiska par och 
beskriver avsaknaden av en manlig förälder som identifikationsobjekt som 
problematiskt. Vidare skapar inifråndiskursen en föreställning om en 
rollförvirring som uppstår till följd av att ha fler än en förälder av samma kön.  
 
I samtliga psykologintervjuer framhålls påfrestningar utifrån, medan påfrestning 
inifrån bara framställs argumentativt i några intervjuer. I intervjumaterialet har 
jag identifierat två skilda grupper av intervjupersoner beroende av hur man 
använder diskurserna i sin argumentation. En grupp om tre intervjuade 
psykologer för fram problematiska aspekter av homosexuellt föräldraskap som 
något som tillförs utifrån familjen, men uttrycker inte att påfrestningar skulle 
tillstöta inifrån familjen, eller tar avstånd från en sådan tanke. Fyra intervjuade 
psykologer kan däremot grupperas genom framställande av både utifrån- och 
inifråndiskurser. Ytterligare en psykolog framhåller att en problematik tillstöter 
utifrån men växlar mellan att betona och avfärda att det finns en problematisk 
aspekt av att växa upp med homosexuella föräldrar som tillkommer inifrån 
familjen. I tabell 1 gör jag en översiktlig sammanfattning över hur diskurserna 
utifrån och inifrån samt när de används. Nedan kommer jag att presentera 
intervjumaterialet med diskurserna utifrån och inifrån som utgångspunkt. 
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Tabell 1 
Sammanfattning av utifrån och inifrån 
 Utifrån Inifrån 
Beskrivning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synlighet  
 
 
Intervju- 
personer 

Negativa samhällsattityder 
till homosexualitet orsakar en 
belastning för det barn som 
växer upp med samkönade 
föräldrar. 
 
Att tillhöra en homosexuell 
familj innebär ett 
annorlundaskap vilket är 
tungt att bära.  
 
Främst i samtal kring 
internationella adoptioner  
 
Samtliga intervjuade 
psykologer använder 
utifråndiskurser när 
homosexuellt föräldraskap 
beskrivs som problematiskt. 

Ett behov hos barn av 
identifikationsobjekt i form av en 
kvinna och en man är svårt att 
tillgodose för barn med 
samkönade föräldrar.  
 
I en lesbisk familj är det svårt att 
finna en funktion för en kvinna 
som inte är en biologisk mor.  
 
 
Främst i samtal kring assisterad 
befruktning.  
 
Fyra intervjuade psykologer 
framställer inifråndiskurser som 
problematiska, medan tre 
psykologer framställer detta som 
oproblematiskt. En psykolog 
växlar mellan att tillskriva och 
avfärda inifråndiskurser. 

 

Utifrån 
I detta stycke avser jag att beskriva hur tolkningsrepertoarer konstrueras i 
intervjuerna där samhällsattityder till homosexuella eller homosexualitet 
framställs ha en negativ påverkan på det barn som växer upp i en homosexuell 
familj. Flera intervjupersoner lyfter spontant in attityderna i intervjusituationen, 
medan andra reflekterar kring detta i anslutning till min direkta fråga. Utöver 
bilden av negativa attityder skapas också en tolkningsrepertoar rörande hur 
barnet påverkas negativt av att tillhöra en minoritet och vara annorlunda. Nedan 
kommer jag att visa hur tolkningsrepertoarer om påfrestning utifrån hanteras i 
anslutning till samtal kring internationell adoption för homosexuella par. Jag 
kommer sedan att visa hur fokus förändras när samtalet istället rör assisterad 
befruktning för lesbiska par. Inledningsvis vill jag dock presentera hur 
intervjupersonerna talar om och uttrycker sig kring hur samhällets attityder ser 
ut och hur dessa påverkar barn. 
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Samhällets attityder till homosexualitet 
I flertalet intervjuer framställs ganska kortfattade och fåordiga beskrivningar av 
samhällets attityder till homosexualitet. Intervjupersonerna nöjer sig med att 
fastställa attityderna som negativa, eller framhåller en negativ aspekt av att vara 
annorlunda.  
 
Excerpt 1 

Nej, det tror jag man.. när det blir ifrågasatt så blir det ju ett fokus på det, 
att faktiskt, det är.. det här är lite speciellt för oss att vi har det så (mm). IP 
2, s. 12 

 
Här framhålls den homosexuella familjen som något ”lite speciellt”, vilket 
innehåller en negativ aspekt genom att barnet blir ”ifrågasatt”. Ett par 
intervjupersoner är dock mycket målande när de återger en tolkningsrepertoar av 
ett i samhället starkt avståndstagande från homosexuella.  
 
Excerpt 2 

Och sedan är det ju helt uppenbart så att väldigt många vuxna har 
fortfarande, så att säga, en massa fördomar gentemot människor som är 
homosexuella och tycks tro att det skulle vara någon slags lägre stående 
varelse eller hemska på olika sätt och, ja (mm). Om man drar paralleller för 
de tror att det smittar nästan eller nästan så kan man få det intrycket ibland 
så att.. [suck]. IP 9, s. 7 

 
Ett livligt berättande används ovan retoriskt för att skapa trovärdighet i 
beskrivningarna av samhällets attityder. Här uttrycks en föreställning om hur 
homosexuella uppfattas av andra som närmast omänskliga, ”någon slags lägre 
stående varelse eller hemska på olika sätt”. Attityderna framstår i excerptet som 
allmängiltiga i beskrivningen att ”väldigt många vuxna har fortfarande … en 
massa fördomar”. Genom det förstärkande uttrycket att detta är ”ju helt 
uppenbart” framstår intervjupersonens bild som självklar snarare än 
förhandlingsbar. I excerptet presenteras dock en gräns för de negativa 
attityderna där det bara är ”nästan” så att människor tror att homosexualitet 
”smittar”, eller ”nästan så kan man få det intrycket ibland”. På detta vis 
framställs en bild av omgivningen där homosexualitet inte fullt ut behöver ses 
som en smittsam sjukdom, även om en sådan diskurs kan finnas närvarande. 
Ytterligare ett par intervjupersoner för dock fram att diskursen om 
homosexualitet som en sjukdom finns levande hos människor genom att 
framhålla hur homosexualitet ses som ”avvikelser” eller ”onaturligt”. 
Psykologens sätt att sucka i excerptet ovan kan dock tolkas som ett sätt att 
markera avståndstagande från de presenterade negativa attityderna. 
 

 19 



Hur attityderna påverkar barn. När diskurser om barn i homosexuella familjer 
knyts till utifråndiskursen skapas en speciell tolkningsrepertoar som rör frågor 
om belastning, risk och konsekvenser.  
 
Excerpt 3 

...så skulle man då åstadkomma en.. en viss risk för att ytterligare då belasta 
barnets situation. Att bli alltså typ, det här vanliga, att.. att.. att man 
uppfattas.. att det uppfattas väldigt, om man säger, udda och knepigt av 
kamrater och omgivning att.. i skola och annat.. att man då har två mammor 
eller två pappor (mm). IP 8, s. 2 

 
En tolkningsrepertoar används ovan där det är en ”risk” att införa barn i ett 
homosexuellt förhållande, homosexualiteten skulle kunna ”belasta barnets 
situation”. Det är alltså ”kamrater” till barnet som uppfattar det som ”väldigt 
udda och knepigt” att barnet har samkönade föräldrar. En mobbningsdiskurs för 
barn till homosexuella lyfts av flera intervjupersoner och genom uttrycket ”det 
här vanliga” hänvisas en common sense med effekten att mobbningsrisken 
framstår som uppenbar.  
 

Attityder i förändring. En tidsaspekt lyfts in i flertalet intervjuer där 
samhällets attityder till homosexualitet framställs som stadda i förändring. 
Vanligen skapas en tolkningsrepertoar av förändringar i riktning mot mer 
positiva attityder, där samhällsattityderna framställs som oproblematiska i en 
närliggande framtid. 
 
Excerpt 4 

Och jag tycker fortfarande det att samhället är inte riktigt där att det här 
är.. är riktigt bra. Jag tror nog att samhället kommer dit (mm). Men det är 
väldigt tidigt ännu, alltså som jag tänker (mm). IP 9, s. 6 

 
I excerptet återfinns en tolkningsrepertoar av en pågående förändring, där nuet 
framhålls som ”väldigt tidigt” i förändringsprocessen. Genom uttrycken 
”fortfarande” och ”ännu” likställs nutiden retoriskt med dåtiden. Ett viktigt 
argument mot öppnandet av internationella adoptioner för homosexuella 
framförs i slutsatsen att ”samhället är inte riktigt där”. Uttrycket ”jag tror nog 
att samhället kommer dit” skapar dock en hoppfull syn på en förändrad framtid. 
Tidsaxeln blir retoriskt användbar genom framhållandet att förändrad 
lagstiftning inföll för tidigt, samtidigt som det manar till lugn genom en hoppfull 
framtidssyn. Tidpunkten ”riktigt där” är vidare vagt formulerad på ett sätt som 
gör utsagan svår att underminera. I ett par intervjuer används uttryck som 
”redan”, ”fortsätter” och ”vinner mark” som istället markerar en skillnad 
mellan nutid och dåtid, där en förändring redan antas ha skett. Ofta framhålls 
dock sådan förändring som så ringa att det är först i framtiden attityderna blir 
oproblematiska. Flera intervjupersoner lyfter även fram kulturella skillnader i 
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synen på homosexualitet. I excerptet nedan ställs två svenska miljöer mot 
varandra. 
 
Excerpt 5 

Att vara annorlunda i att vara i en homosexuell familj ser olika ut i olika 
kulturer i olika tider, det är ändå en variabel (mm) som kan se lite bättre 
och lite sämre ut (mm, just det, mm). Säkert väldigt olika om man lever i 
storstadsmiljö här i Stockholm och kanske i bibelbältet nere i Småland till 
exempel (mm). IP 7, s. 12 

 
”Att vara annorlunda” i en homosexuell familj ”ser olika ut”, konstaterar 
intervjupersonen. Även om den homosexuella familjen är en ”variabel” 
fastställs i excerptet att det är annorlundaskapet som kan variera i tid och rum, 
vilket låser den homosexuella familjen till en position som just annorlunda. I 
excerptet ovan framställs två miljöer för den homosexuella familjen som ”säkert 
väldigt olika”.  En öppen ”storstadsmiljö här i Stockholm” ställs mot den 
eftersatta landsbygden i ”bibelbältet nere i Småland”, utan att intervjupersonen 
behöver specificera vilken av miljöerna som är ”lite bättre” respektive ”lite 
sämre”. Psykologen positionerar också sig själv i excerptet ”här” i den 
moderna storstaden och markerar ett (geografiskt) avstånd till de negativa 
attityderna. Just vilken position intervjupersonen själv intar i 
tolkningsrepertoaren av samhällets attityder kommer jag nedan att titta närmare 
på.  
 

Intervjupersonens position i förhållande till attityderna. Subjektspositioner 
beskrivs av Magnusson (2006) som hur den som talar framställer sig själv i 
förhållande till det sagda. Genom att lyssna till valet och användandet av 
personliga pronomen kan vi iaktta vilken roll intervjupersonen eftersträvar eller 
undviker. Oftast beskrivs hur attityderna hemmahör i ”samhället”, 
”befolkningen”, ”omgivningen” eller hos ”samhällsinnevånare”. De personliga 
pronomena ”vi” och ”jag” återfinns ofta i en position från vilken samhällets 
attityder bedöms. Ett par intervjupersoner positionerar även tidigt i intervjun sin 
egen uppfattning om homosexuella som skild från den bild man uppfattar finns i 
omgivningen.  
 
Excerpt 6 

Och personligen är jag ju ganska, så att säga, eller känner mig ganska 
fördomsfri, liberal i sådana här sammanhang, va. IP 8, s. 1 

 
Med hjälp av ”jag”-användandet beskriver intervjupersonen sig själv som 
”ganska fördomsfri” och ”liberal” och skapar en tydlig position där ”jag – 
liberalen” är skild från en fördomsfull omvärld. En annan intervjuperson väjer 
istället pronomenet ”man” för att tala om starkt negativa attityder. 
 

 21 



Excerpt 7 
…men alltså det är attityder (mm) som är relativt djupt förborgade och som 
man inte uttrycker, för man har lärt sig att man inte ska uttrycka (mm) det 
på det här sättet (nej, just det, just det). IP 1, s. 8 

 
Genom det diffusa allomfattande ordet ”man” uppstår en vaghet och otydlighet 
i framställandet av den egna positionen. Intervjupersonen urskiljer alltså inte sig 
själv från de ”djupt förborgade” attityderna, utan säger istället att det är något 
”man inte uttrycker”. Om ”man har lärt sig att man inte ska uttrycka” 
attityderna visar psykologen att denne själv aktivt avser att undvika en 
positionering.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det i intervjumaterialet framträder 
tolkningsrepertoarer om negativa samhällsattityder till homosexuella. Oftast är 
attityderna fåordigt formulerade i generella ordalag vilket ger en diffus bild av 
hur attityderna ser ut och vad de består i. Effekten av det vaga talet är att 
tolkningsrepertoarerna det blir svåra att greppa och därmed att ifrågasätta. I 
kontrast till detta finns en tolkningsrepertoar där ett i samhället starkt 
avståndstagande till homosexuella konstrueras. Dessa berättelser karaktäriseras 
istället av livliga uttryck. Vidare framstår attityder till homosexualitet som 
frågor i förändring. I intervjumaterialet återfinns exempel där intervjupersoner 
intar en tydligt urskiljande position från de negativa attityderna, liksom exempel 
på hur intervjupersoner undviker att positionera sig själva. 
 

Adoptivbarnets ”dubbla annorlundaskap” 
I remissvaret från 2001 presenterar Psykologförbundet en skiljelinje mellan 
styvbarnsadoption och gemensam adoption för homosexuella par. Man säger 
”ja” till styvbarnsadoption, men ”nej” till gemensam adoption med hänvisning 
till en risk för ett ”dubbelt annorlundaskap” som det skulle innebära att både 
vara internationellt adopterad och växa upp i en homosexuell familj. Argumentet 
om ett dubbelt annorlunda- eller utanförskap lyfts och framhålls spontant i flera 
intervjuer, medan det i andra berörs först då jag lyfter in det genom att citera 
remissvaret från 2001. I intervjumaterialet kan jag urskilja två olika sätt att 
framställa det dubbla annorlundaskapet. Fem intervjupersoner lägger en tydlig 
tonvikt på den delen av annorlundaskapet som handlar om att vara adopterad, 
medan tre betonar båda formerna av annorlundaskap ungefär lika mycket. I en 
intervju berörs det dubbla annorlundaskapet mycket sparsamt. Jag kommer 
nedan att visa på vilket sätt argumentet hanteras i de respektive grupperna och 
börjar med att beskriva de intervjuer där båda annorlundaskapen ges lika tyngd. 
Två intervjupersoner ger här starka beskrivningar av negativa samhällsattityder 
till homosexualitet, men använder även en tolkningsrepertoar där adoption 
framstår som en förskräcklig omständighet.  
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Excerpt 8 

…när det gäller de utländska adopterade barnen (mm), att oftast har vi 
övergivna (mm), traumatiserade (mm), undernärda (mm) och sedan 
förflyttas till en helt annan miljö (mm), lyftas helt ur sitt ursprung (mm) och 
liksom då.. då har vi sett det här är en vulnerabel unge (mm), den måste få 
de bästa möjliga förutsättningarna (mm) för sin uppväxt (mm), om vi ska 
kunna (mm) på något sätt kompensera eller reparera det trauma som (ja, 
just det) finns innan det här (mm.. mm.. precis). ... så är ju våran 
uppfattning vid de här tillfällena att den allmänna acceptansen för 
homosexuella är inte helt djup genom befolkningen (näe) … och att då lyfta 
in ett traumatiserat barn (mm) in i den miljön, det ser vi att.. som att då.. då 
ser vi inte till barnets bästa, i det, för det barn eller den gruppen barn (mm) 
som kommer med särskilda behov (mm). IP 1, s. 6-7 

 
I excerptet ovan målas en dramatisk bild upp av adoptivbarns situation. Barnen 
är oftast ”övergivna”, ”traumatiserade” och ”undernärda” innan de kommer 
till Sverige. Även om ursprungsmiljön tycks förskräcklig uttrycks flytten 
därifrån som dramatisk genom uttrycket att ”lyftas helt ur sitt ursprung”, och 
fungerar därmed som förstärkande av bilden av ett traumatiserat barn. 
Konklusionen som ”vi sett” är en ”vulnerabel unge”. I excerptet framhålls att 
ett ”trauma” uppstår vilket kräver ”de bästa möjliga förutsättningarna”. En 
beskrivning av homosexuellas utsatthet, som i excerptet ovan är kraftigt 
nedkortad, leder sedan till följande slutsats: att två för barn förskräckliga 
omständigheter, att vara ”traumatiserad” och tillhöra en grupp där den 
”allmänna acceptansen” inte är ”helt djup genom befolkningen” summeras till 
något annat än ”barnets bästa”. På så vis ger tolkningsrepertoarerna stöd åt 
argumentet om det dubbla annorlundaskapet. Efter en stunds resonerande 
upphör dock intervjupersonen att tala om två annorlundaskap, och övergår till att 
tala om dubbla ”trauman”: 
 
Excerpt 9 

…så tror jag fortfarande alltså att trauman som läggs på varandra, (mm) de 
ökar belastningen på de psykiska systemen (mm). Och om det är att säga att 
det är.. i den här meningen att de.. att man adderar dem (mm), det tror jag 
inte alltså, men ha.. har du en skörhet, det är ju sårbarhetsteorier egentligen 
(mm) som det handlar om (ja, just det).  IP 1, s. 8  

 
I excerptet ovan sker en retorisk förskjutning av det problematiska i att växa upp 
i en homosexuell familj från att innebära ett annorlundaskap till ”trauman som 
läggs på varandra” för det adopterade barnet, vilket ytterligare förstärker 
förskräckligheten. Genom att hänvisa till den egna professionens teoribildning 
om vad det ”handlar om” som ”sårbarhetsteorier”, uppstår så kallat 
kategoriberättande som ger tyngd åt det sagda. Ett annat sätt att tala om det 
dubbla annorlundaskapet blir dock synligt i flera av de intervjuer där en 
generell, fåordig tolkningsrepertoar av negativa attityder till homosexuella 
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används. Först i samtal om det dubbla annorlundaskapet är beskrivningarna mer 
målande. 
 
Excerpt 10 

…alltså rent generellt kan man ju utgå ifrån att barn som rycks upp från sin 
egen bakgrund (mm) och, tänk dig själv, ett kolsvart barn ifrån mörkaste 
Afrika som placeras i en familj uppe i.. i Norrland (mm), där det kanske inte 
finns några fler (mm) färgade barn, då (mm), det är klart att det finns en 
större påfrestning för dessa barn om det dessutom skulle hamna i en 
minoritet bland homosexuella par, till exempel, det är klart att det blir en 
pålastning (mm), att förhålla sig till (mm). IP 4, s. 12 

 
I excerptet ovan skapas ett dramatiskt berättande, ”tänk dig själv”, säger 
psykologen och visar så att här kommer en scen att målas upp. Som retoriskt 
grepp används en extremfallsformulering i den beskrivning som följer, där just 
extremer ger färg åt berättelsen om adoptivbarnets utsatthet. Det handlar om ett 
barn som ”rycks upp” från sin ”egen” bakgrund. Barnet är ”kolsvart” ifrån 
”mörkaste” Afrika och placeras i en annan extrem ”uppe i.. i Norrland” där det 
”kanske inte finns några fler” färgade barn. Samtidigt som utsagan byggs upp 
av ytterligheter, görs ett anspråk på att låta tolkningsrepertoaren vara 
allomfattande genom att hänvisandet till att ”rent generellt kan man ju utgå 
ifrån” detta. Beskrivningen av annorlundaskapet i att tillhöra en homosexuell 
familj är dock inte alls lika målande. Intervjupersonen konstaterar att det blir en 
större ”påfrestning” att hamna i en ”minoritet”. Att minoriteten är ett 
homosexuellt par framhålls vidare bara som ett ”exempel”. Kontrasterna, 
extremerna och förstärkningsorden saknas generellt i dessa intervjupersoners 
beskrivningar av den homosexuella delen av annorlundaskapet, men är desto 
vanligare när det kommer till problematik som hänförs internationella 
adoptioner. Excerptet nedan inleder med en beskrivning av omständigheterna för 
de krigsbarn som kom till Sverige med anledning av andra världskriget. 
 
Excerpt 11 

…endel … har fått två familjer på det viset, medan endel blev väldigt rotlösa 
och (mm) och väldigt liksom tappade fotfästet totalt, och alltså de.. de.. det.. 
och idag kanske man aldrig skulle göra sådana tvångsförflyttningar med 
barn, så jag tror att man mer ser att man.. de ska vara så nära hemma som 
möjligt, medan barn som är adopterade från andra länder där har ju 
föräldrarna valt bort dem och de kommer ju få ett nytt hem. Jag tror att när 
det gäller homosexuella familje..liksom..bildningar, då kan man kanske titta 
på ytterligare.. det är en annan.. det är någon dimension där som vi inte 
riktigt är klara över än riktigt, hur ska vi hantera det? Ja, det kanske är 
luddigt, men det är. IP 5, s. 16 

  
Med hjälp av förstärkningsord som ”väldigt” och ”totalt” används även i detta 
excerpt en tragisk tolkningsrepertoar av barn som flyttas från sin 
ursprungsmiljö. Barnen beskrivs som ”väldigt rotlösa” och hur de ”tappade 
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fotfästet totalt” och tragiken förstärks genom framlyftandet att en sådan flytt 
kanske man ”aldrig” skulle göra idag. Även när det gäller dagens adoptivbarn 
är det en tragik som konstrueras där föräldrarna (de genetiska, underförstått) har 
”valt” bort barnen. När intervjupersonen sedan byter fokus och talar om 
homosexuella familjer har denne svårt att hitta en benämning, och säger 
”homosexuella familje..liksom..bildningar”. Vidare framstår det som svårt att ta 
fasta på vad som skulle vara bekymmersamt med homosexuella familjer, i det 
svävande uttrycket att det är ”någon dimension där som vi inte riktigt är klara 
över än riktigt”. Intervjupersonen konstaterar själv sin otydlighet genom att säga 
att ”det kanske är luddigt”. Den ena delen av annorlundaskapet, 
tolkningsrepertoaren om adoptivbarns utsatthet, är alltså mycket påtaglig och 
livligt berättad, medan tolkningsrepertoaren om det homosexuella 
annorlundaskapet inte går att få klarhet i, utan är vagt formulerad. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga intervjupersoner på ett eller 
annat sätt knyter an till en tolkningsrepertoar om en svår problematik kopplad 
till internationella adoptioner. Flertalet intervjupersoner beskriver här ett 
detaljerat och omfångsrikt annorlundaskap medan annorlundaskapet kopplat till 
den homosexuella familjen ofta hanteras mer flyktigt. När det dubbla 
annorlundaskapet används argumenterande i intervjuerna flyttas alltså fokus från 
diskurser om homosexuella familjer till diskurser om adoption. Ett par av 
intervjupersonerna landar här i ett visst ifrågasättande av internationella 
adoptioner överhuvudtaget. Trots allt framhåller flertalet dock att den dubbla 
belastningen utgör en gräns för var samhället bör godkänna internationella 
adoptioner. Att vara adopterad till en homosexuell familj, blir för mycket att 
bära. Mellan bilden av det traumatiserade adoptivbarnet och den nekande 
inställningen till homosexuella adoptivföräldrar finns tolkningsrepertoaren om 
ett påfrestande annorlundaskap för barn till homosexuella som en nödvändig 
länk, en trovärdig narrativ sekvens. Detta annorlundaskap är något så svårfångat 
som ”någon dimension där som vi inte riktigt är klara över än riktigt”, men har 
sin nödvändiga funktion i skapandet av ett dubbelt annorlundaskap.  
 

Påfrestningar utifrån efter assisterad befruktning 
En rad olika aspekter och tankar reses i intervjuerna i anslutning till samtal om 
assisterad befruktning för lesbiska par. Tolkningsrepertoarer om påfrestningar 
för barnet i form av annorlundaskap eller negativa samhällsattityder till 
homosexualitet används dock mycket sparsamt. Endast en intervjuperson 
framhåller spontant en risk att ett barn som tillkommit genom just assisterad 
befruktning för ett lesbiskt par skulle utsättas av negativa attityder mot 
homosexuella, ett argument som används för att markera intervjupersonens 
negativa inställning till assisterad befruktning för lesbiska par. I övriga 
intervjuer saknas helt spontana hänvisningar till samhällsattityder eller 
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annorlundaskap i anslutning till frågan om assisterad befruktning, istället 
framställs assisterad befruktning för lesbiska par som oproblematiskt.  
 
Excerpt 12 

…jag tycker inte att det är så stor skillnad där, assisterad befruktning, om 
man är homo- eller heterosexuell för.. för man får sin mamma i vilket fall 
som helst (ja, just det). IP 7, s. 8 

 
En tolkningsrepertoar framställs här där barnets tillgång till ”sin mamma”, 
framhålls som väsentligt till skillnad från ”om man är homo- eller 
heterosexuell”. Betoningen av ”sin mamma” knyter an till en tolkningsrepertoar 
där biologiskt moderskap tillskrivs en viktig funktion, vilket jag kommer att 
återvända till i avsnittet som fokuserar påverkan inifrån familjen. Frånvaron av 
diskursen om negativ påverkan utifrån är på detta vis påtaglig i flertalet 
intervjuer när samtalet rör assisterad befruktning. Flera intervjupersoner belyser 
dock skillnader mellan assisterad befruktning och adoption, utan att ta upp 
samhällets attityder vid just assisterad befruktning. 
 
Excerpt 13 

Ja, för att de.. det ligger ju på ett helt annat plan (okej). Mm. Eftersom du 
styr över dig själv (mm) och hur du liksom gör de.. det är ju helt upp till dig 
själv egentligen (mm), men att.. att låta ett barn komma ifrån utsatta 
förhållanden och in i en situation som vi inte vet är bra för dem eller ej, det 
är en annan sak (mm). Men ditt eget val, alltså vad du gör med din kropp 
(mm), de.. det kan ju egentligen ingen annan ha en åsikt om. IP 4, s. 8 

 
Assisterad befruktning framstår som något väsentligt annorlunda adoption 
genom uttrycket att ”det ligger ju på ett helt annat plan”. I fokus placeras ”du” 
som genomgår behandlingen som subjekt, vilket ställs mot adoptionen där 
subjektet är ”ett barn”. Genom betraktandet av assisterad befruktning som 
någonting ”du gör med din kropp” skapas en tolkningsrepertoar som 
”egentligen ingen annan [kan] ha en åsikt om”. Adoption blir en ”annan sak” 
genom att ”ett barn” kommer ”in i en situation som vi inte vet är bra för dem”. 
Det barn som skapas genom assisterad befruktning blir osynligt genom fokus på 
föräldern, att detta barn rimligen också kommer ”in i en situation som vi inte vet 
är bra” uppstår därför aldrig som ett problem. När jag i intervjusituationen 
presenterar hur Psykologförbundet år 2001 samtidigt sa ”ja” till assisterad 
befruktning och ”nej” till internationell adoption för homosexuella resonerar ett 
par intervjupersoner kring en bristande logik.  
 
Excerpt 14 

Ja alltså, ja.. jag ska säga ärligt talat, min enkla logik har svårt, så här rakt 
upp och ner, att skilja mellan vad det innebär att bli adopterad eller bli.. 
tillkomma via insemination, alltså ur ett barnperspektiv (mm), så att jag 
tycker det är lite märkligt. … logiken för mig är då att, okej det 
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[insemination] kanske är mindre problematiskt men det är fortfarande en 
viss problematik kvar (mm) i de här riskerna som.. som man då eventuellt 
utsätter för (mm) genom de sociala (mm) spelreglerna eller de sociala 
attityderna som.. som jag.. som jag befarar finns kvar i vårt samhälle (mm). 
IP 8, s. 10-11 

 
Psykologförbundets ställningstagande framställs som ”lite märkligt”, med 
hänvisning till intervjupersonens ”enkla logik”. Den egna inställningen, att säga 
”nej” till både adoption och insemination, framhålls istället som rimlig då den 
håller samma linje, det är ”logiken för mig”. Den bristande logik som pekas ut 
är intressant att stanna upp vid. Samhällets attityder till homosexuella, som av de 
flesta konstrueras fåordigt i negativa termer, blir när adoptivbarn fokuseras en 
byggsten i en tolkningsrepertoar om den dubbla belastningen. Den 
tolkningsrepertoar som gör det problematiskt att föräldrarna är homosexuella, 
sett mot bakgrund av negativa samhällsattityder, blir dock inte längre användbar 
för flertalet, utan försvinner helt när fokus flyttas till assisterad befruktning. 
Homosexualiteten konstrueras som en avgörande risk i en specifik kontext, vid 
internationell adoption. En sådan risk blir dock för flertalet helt betydelselös i ett 
annat sammanhang, nämligen då det rör genetiskt egna barn. Trots att 
utsattheten vid internationell adoption uttrycks i termer av ett dubbelt 
annorlundaskap framträder i regel inget motsvarande enkelt annorlundaskap i 
samtal kring assisterad befruktning. Effekten av dessa retoriska strategier, där 
inställningen till assisterad befruktning blir positiv och inställningen till 
internationell adoption blir negativ, skapar en gräns för vad samhället bör 
understödja som går rakt igenom gruppen barn till homosexuella. Skiljelinjen 
mellan adoption och assisterad befruktning är i sig tankeväckande. Här 
framträder en diskurs där biologiska eller genetiska band mellan barn och 
föräldrar är avgörande, snarare än föräldrarnas sexuella orientering. I följande 
avsnitt kommer jag att redogöra för den problematik som intervjupersonerna 
framför tillförs inifrån familjen. Diskurser om biologiskt och genetiskt ursprung 
kommer här att bli synliga, liksom diskurser om kvinnlighet och manlighet som 
skiljer moderskap från faderskap. I slutdiskussionen kommer jag sedan att 
återvända till skillnaden mellan internationell adoption och assisterad 
befruktning utifrån de aspekterna.  
 

Inifrån 
Tolkningsrepertoarer som anknyter till den diskurs om påfrestning utifrån, i 
form av annorlundaskap eller negativa attityder till homosexuella, framträder i 
samtliga psykologintervjuer. Några intervjupersoner framhåller i första hand 
påfrestningar i anslutning till utifråndiskurser och betraktar uppväxtmiljön inom 
familjen som oproblematisk. Flertalet intervjupersoner konstruerar dock även 
tolkningsrepertoarer som handlar om problematiska aspekter i familjen, eller 
föräldraparet i sig, svårigheter för ett barn med homosexuella föräldrar som 
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utgår ifrån det som finns eller saknas inom familjen. Gemensamt för samtliga 
intervjuade psykologer är däremot att man knyter an till en tolkningsrepertoar 
om ett behov hos barn av relationer till vuxna av båda könen, vilket jag inleder 
med att belysa. I stor del av intervjumaterialet är ett lesbiskt föräldrapar explicit 
i fokus, vilket kommer att bli tydligt nedan då jag viker ett eget utrymme åt 
könssammansättningen i en sådan familj. 
 

Barns behov av båda könen 
En tolkningsrepertoar där barn anses ha ett essentiellt behov av relationer till 
vuxna av båda könen framträder särskilt tydligt i de frågor jag ställer specifikt 
om detta. Det framställs som viktigt för barnet att få ”erfarenheter” eller 
”förebilder” av både manligt och kvinnligt kön. I flera intervjuer används i detta 
sammanhang begrepp som ”könsidentitet” och ”identifikationsobjekt”.  
 
Excerpt 15 

…finns det stabila förebilder, så att säga, i omgivningen på olika sätt så kan 
man då hitta identi.. så kallade identifikationsobjekt (mm). Och utveckla den 
här anknytningen så att det inte blir någon total förvirring, identitets.. om 
man nu får kalla det så, identitetsförvirring i utvecklingen (ja, just det) IP 8, 
s. 6-7 

 
Utvecklingspsykologin är tydligt framlyft i excerptet genom intervjupersonens 
användande av begrepp som ”identifikationsobjekt” och ”anknytningen”. Syftet 
med ”stabila förebilder” av båda könen uttrycks genom risken för ”total … 
identitetsförvirring i utvecklingen”. På detta sätt framstår barnets behov av 
någon av föräldrarnas motsatta kön att identifiera sig med som grundläggande 
för dess psykologiska utveckling, vilket befäster tolkningsrepertoaren om barns 
behov av båda könen i en utvecklingspsykologisk diskurs. I materialet återfinns 
dock ett annat sätt att resonera som ställer diskursen om barns behov av båda 
könen i ett kritiskt ljus. 
 
Excerpt 16 

…vad är det man vill uppnå när man säger att man vill ha två kön, alltså, 
förutsätter man att de har olika tänk, eller vad är det man tror att de bidrar 
med, alltså (mm)? Vad bidrar mannen med, respektive kvinnan med (mm)? 
… Jag har inte kunnat se det alltså, för att ska mannen, alltså fortfarande då 
förse barnet.. pojken med krigsleksaker och kvinnan [förse flickan, mitt 
förtydligande] med barbiedockor (mm)? Eller om nu kvinnan börjar förse 
kv.. eller flickan med krigsleksaker, då. Skulle de vara ett tecken på att den 
här kvinnan inte var någon riktig kvinna, då eller vad? Ja (ja). Ja, jag vet 
inte hur jag ska förirra mig i det här, men jag tror inte att det är 
genomtänkt, det ställningstagandet alltså. IP 6, s. 5-6 
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I excerptet ovan presenterar juristen ett sätt att resonera som skiljer sig från 
övriga intervjupersoners. Istället för att lyfta fram behovet av båda könen hos 
barn ställer denne frågan vad som ligger bakom antagandet om ett sådant behov, 
om man ”förutsätter” att kvinnor och män har ”olika tänk”. Med hjälp av en 
bild av hur barn erbjuds könsstereotypa leksaker, som genom ordet 
”fortfarande” markeras bättre hemmahöra i förfluten tid, ställs frågan vad en 
”riktig kvinna” innebär. Är en kvinna en riktig kvinna även om hon förser sin 
dotter med ”krigsleksaker”? ”Jag vet inte”, avslutar intervjupersonen, ”hur jag 
ska förirra mig i det här”, och framställer så Psykologförbundets 
ställningstaganden som svåra att reda i eller förstå. Excerptet visar hur diskursen 
om barns behov av båda könen tar fasta på könsskillnader som kan ifrågasättas 
som konstruktioner. Detta ger anledning att närmare granska hur denna i 
genusteori grundläggande fråga – den om skillnad eller likhet – konstrueras i 
intervjumaterialet.  
 

Könsskillnader och likheter 
Traditionella könsrollsmönster lyfts fram och hanteras diskursivt i flera 
intervjuer. Nedan kommer jag att visa tolkningsrepertoarer som fokuserar 
föräldraskap där kvinnor och män tillskrivs lika funktioner, vilka framträder i ett 
par intervjuer. Jag kommer sedan att presentera tolkningsrepertoarer som knyter 
an till ett värde i könens olikheter, där mödrar och fäder tillskrivs tydligt skilda 
funktioner, vilket betonas av andra. Vidare visar jag hur ett par intervjupersoner 
skapar en tolkningsrepertoar som balanserar mellan diskurser som betonar 
könsskillnader respektive likheter. 
 

Mammor och pappor med samma funktion. I några intervjuer bemöts den 
fråga jag ställer om mammors och pappors respektive funktioner genom 
anknytande till en jämställdhetsdiskurs. 
 
Excerpt 17 

…man brukar prata om att, så att säga, pappor ska dra ut barnen och 
mammor ska hålla kvar dem och lite sådant där då, men, jag menar, varför 
måste det vara olika kön som gör det (mm)? Alltså, visst brukar man få olika 
roller, men jag menar det får man ju i alla familjer, och det är inte så att de 
där rollerna fanns från början, utan de.. visst är de säkert.. visst är de säkert 
kopierade på en.. från ens egen ursprungsfamilj, så att säga, och därmed så 
kan jag också tycka det.. att det fortfarande är lite väl mycket manligt och 
kvinnligt, så att säga. IP 9, s. 12 

 
I excerptet lyfts en utvecklingspsykologisk tanke fram om mödrars och fäders 
skilda roller i ett växelspel i ett gemensamt föräldraskap, där ”pappor ska dra ut 
barnen och mammor ska hålla kvar dem”. Könsbundenheten i teorin plockas 
sedan bort genom frågan varför det måste vara ”olika kön som gör det”, vilket 
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ifrågasätter utvecklingspsykologins common sense. Könen uppfattas spela olika 
”roller”, vilka inte antas vara biologiskt förankrade, de fanns inte ”från 
början”, utan är istället ”säkert kopierade” från den egna ”ursprungsfamiljen”. 
Intervjupersonen markerar vidare att rollerna är förhandlingsbara och 
föränderliga genom att framföra åsikten att det ”fortfarande är lite väl mycket 
manligt och kvinnligt”. Uttrycket ”lite väl mycket” knyter excerptet till en 
jämställdhetsdiskurs och ifrågasättandet av könsbundenheten i den 
utvecklingspsykologiska teorin blir användbart för att stärka en sådan diskurs. 
 

Mammor och pappor med olika funktioner. I intervjumaterialet finns också 
ett sätt att tala om kvinnor och män, eller mammor och pappor, där mer 
traditionella könsrollsmönster framställs som välfungerande eller ideala. Ibland 
knyts sådana tolkningsrepertoarer explicit till tal om biologisk olikhet. I 
excerptet nedan inleder intervjupersonen med att tala om kvinnor i allmänhet, 
men växlar sedan fokus till att tala om lesbiska kvinnor, vilket gör att det som 
sägs inledningsvis med formuleringar som ”generellt i samhället” eller 
”typiskt” för mammor, obenämnt framstår som gällande kvinnor i 
heterosexuella familjer.  
 
Excerpt 18 

…för att jag är kvinna så tänker jag.. jag tror att kvinnor tar mycket, alltså 
mer naturligt större ansvar för familjebildningen och liksom barn.. den här 
överblicken att allting fungerar.. och då kan man tänka sig att.. att det.. om 
det är liksom typisk mammaroll eller så det vet jag inte, men det.. jag tror 
att det är, om vi nu tittar mer generellt i samhället så är det ju många fler 
kvinnor som är sjukskrivna på grund av utbrändhet, att de har för mycket att 
göra, det är ingen som avlastar dem och deras sätt att tänka [ohörbart], om 
det är två kvinnor i.. så kanske det krävs att de är ganska olika för att det 
ska liksom bli ett fungerande förhållande och att man på något sätt på det 
sättet också gör en uppdelning att den står för den typen av rollbildning 
[ohörbart], jag vet inte, men att det skulle kunna vara så. IP 5, s. 11 

 
”[F]ör att jag är kvinna tänker jag”, inleder intervjupersonen, och använder så 
en tolkningsrepertoar där kvinnor och män betraktas som essentiellt olika genom 
sina olika sätt att tänka. Samtidigt positionerar ”jag”-användandet här 
intervjupersonen som kvinna. Genom bilden ”att kvinnor tar mycket, alltså mer 
naturligt större ansvar för familjebildningen och liksom barn” framhålls en 
generell kvinnoroll orienterad mot familjelivet som benämns som en ”typisk 
mammaroll”. Konsekvenser av det större ansvaret presenteras som att det är 
”många fler kvinnor som är sjukskrivna på grund av utbrändhet”. Dessa 
konsekvenser förklaras med tolkningsrepertoaren där könen är essentiellt olika 
genom att ”ingen”, i den heterosexuella familjen, ”avlastar dem och deras sätt 
att tänka”. Fokus växlar sedan i excerptet till en lesbisk kontext, där det 
framställs som en svårighet att ha samma kön som sin partner genom uttrycket 
att det kanske ”krävs att de är ganska olika” för att det ska kunna bli ett 
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”fungerande förhållande”, vilket inbegriper en specifik ”uppdelning” och 
”rollbildning”. Genom antagandet framförs ett behov hos det lesbiska paret att 
efterlikna ett heterosexuellt samspel, med ”den typen av rollbildning”, vilket 
anknyter till diskursen om en lesbisk rollfördelning som brukar kallas butch-
femme. Excerptet ovan är särskilt intressant eftersom den heterosexuella 
rollfördelningen här krävs för ett ”fungerande förhållande”, samtidigt som en 
beskrivning just givits av hur denna rollfördelning medför att kvinnor blir 
”sjukskrivna på grund av utbrändhet”. Detta paradoxala sätt att perspektivera 
ett fungerande förhållande tydliggör att den heterosexuella normen utgör ett så 
själklart ideal att efterlikna att även dysfunktionella aspekter av normen måste 
tillvaratas för att ett ”fungerande förhållande” ska uppstå. Liksom i detta 
excerpt framförs nedan en bild av kvinnor och män som olika, genom en 
belysning av kvinnors specifika funktion. 
 
Excerpt 19 

Men att mamman.. alltså det finns ju en fysisk närhet som lite av biologisk i 
början som.. som ju.. som ju är.. som förmodligen är väldigt då.. biologisk 
för.. kanske man ska säga, det finns medfödda längtan efter närhet, kontakt, 
dofter och allt detta som.. (mm) som.. som jag antar mamman då fyller i 
början, men som ju, vad jag också har uppfattat går, förmodar jag att.. att 
ersätta med en annan person, utifrån små barn som förlorar sin.. sin 
mamma vid förlossningen till exempel (mm), kan en annan kvinna då ersätta 
det här till att börja med. Och med tiden så.. så antar jag att den här 
betydelsen minskar med anledning av att det går över från mer strikt 
biologiska behov till mer psykologiska behov, och att därför så tror jag 
också att två, alltså egentligen via utgångsläget att som.. att utöva 
föräldraskap kan man, så att säga då, vara lika bra föräldrar med enkönade 
föräldrapar som tvåkönade föräldrapar (mm). IP 8, s. 12-13 

 
En tolkningsrepertoar används här där den biologiska modern får en särskild 
funktion för det nyfödda barnet genom framlyftandet av ”en fysisk närhet som 
lite av biologisk i början”. ”[B]iologisk” specificeras som ”medfödda längtan 
efter närhet, kontakt, dofter och allt detta”, och faller därmed tillbaka på 
uppfattningen att ett band uppstår till följd av att modern antas ha burit barnet 
inom sig. Föreställningen att kvinnan avlider vid förlossningen lyfter dock in en 
annan tolkningsrepertoar där ”en annan kvinna” kan ”ersätta det här”. 
”[B]iologisk” handlar därmed om att vara ”kvinna”, snarare än om att vara den 
kvinna som burit och fött just det enskilda barnet. Däremot skapas inget 
diskursivt utrymme för en man, kanske i form av nybliven far, kan ersätta en vid 
förlossningen avliden mor. Manliga anknytningspersoner möjliggörs i excerptet 
först när barnets antas övergå från att ha ”mer strikt biologiska behov till mer 
psykologiska behov”. Slutsatsen som presenteras är att ett enkönat föräldrapar 
kan vara ”lika bra föräldrar” som ett tvåkönat, vilket framställer kvinnor och 
män som biologiskt olika, men psykologiskt lika varelser. Genom att reservera 
möjligheten att tillgodose ”strikt biologiska behov” för kvinnor omöjliggörs 
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dock samtidigt för ett manligt enkönat föräldrapar att utöva ett ”lika bra” 
föräldraskap för det lilla barnet som ett lesbiskt eller ett tvåkönat par.  
 

Balansering mellan likheter och skillnader. En tolkningsrepertoar där 
skillnader mellan mammor och pappor främst handlar om att fungera som skilda 
identifikationsobjekt för barnet skapas i ett par intervjuer. Bortom detta uttrycks 
endast gemensamma funktioner för mammor och pappor. 
 
Excerpt 20 

Jao, du. De har ju väldigt mycket en gemensam funktion, men de har också 
olika funktioner, och det är ju framförallt det här att vara 
identifikationsobjekt för barnet (mm), men att skapa trygghet och närhet o.. 
och så det har de ju ett gemensam.. alltså där har de ju.. det gör de ju båda 
två (mm). Men det här att man är olika kön ger ju barnet olika bitar i sin 
utveckling (mm) att identifiera sig med (mm). Och det är väl en utav de 
ståndpunkterna som Psykologförbundet har, det är ju att barn som lever 
ihop med två likadana föräldrar (mm), får ju inte det tillgodosett. IP 4, s. 10 

 
”Jao, du”, inleds excerptet, vilket ger intrycket att det inte är någon lätt fråga att 
besvara. Uttalandet att mammor och pappor har ”väldigt mycket en gemensam 
funktion” följs omedelbart av det motstridiga påpekandet att de ”har också olika 
funktioner”. När funktionerna sedan specificeras framhålls skillnaden i att ”vara 
identifikationsobjekt för barnet”, vilket dock lika snabbt följs av den 
gemensamma funktionen att ”skapa trygghet och närhet”. Sättet att redogöra 
för denna ståndpunkt ger intryck av att balansera mellan att knyta an diskurser 
som betonar likhet respektive skillnad. Skillnaden fastställs ovan som att man 
”är” olika kön som ger barnet ”olika bitar i sin utveckling”, vilket för 
intervjupersonen räcker till slutsatsen att ”barn som lever ihop med två likadana 
föräldrar … får ju inte det tillgodosett” inom familjen. Det diffusa uttrycket 
”olika bitar” ger alltså upphov till en så påtaglig könsskillnad att föräldrar av 
olika kön tillgodoser något som föräldrar av samma kön inte förmår. Förmågan 
att ge olika bitar framställs vidare så fundamentalt knuten till att ha olika kön att 
ett samkönat par uttrycks som ”likadana”. Barnets behov av en kvinna och en 
man bevakas retoriskt samtidigt som könsskillnader ogärna specificeras, 
egenskaper framhålls som gemensamma för kvinnor och män. Balanseringen 
mellan att tillskriva och avskriva könsskillnader i excerptet blir funktionell i 
syfte att å ena sidan att framhålla barnets behov av en kvinna och en man och å 
andra sidan knyta an till en jämställdhetsdiskurs.  
 
Hur könsskillnader eller -likheter framträder i de olika intervjuerna får 
konsekvenser för hur bilden av den homosexuella familjen konstrueras, då 
föräldrarna i en homosexuell familj kan ha en annan könssammansättning än 
den heterosexuella normens en kvinna och en man. Nedan kommer jag att 
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belysa hur en lesbisk familj hanteras diskursivt i intervjuerna, utifrån just 
könssammansättningen.  
 

Underskott av män i en lesbisk familj 
Ovan har jag konstaterat att de intervjuade psykologerna använder en 
tolkningsrepertoar om behov hos barn av identifikationsobjekt av båda könen i 
sin argumentation. Vidare har jag redogjort för vilka tolkningsrepertoarer om 
kvinnor och män, mammor och pappor, som visar sig i intervjuerna. Här lyfter 
jag fram samtal kring kvinnliga homosexuella familjer, med barn som fötts inom 
relationen, i förgrunden. En sådan familj, bestående av två kvinnor i en 
parrelation med ett gemensamt barn, finns i fokus i stor del av intervjuerna och 
omfattningen av detta och nästföljande avsnitt speglar intervjumaterialet väl. 
Tolkningsrepertoarer om den lesbiska familjen framträder dock inte fristående i 
intervjuerna, utan skapas i en ständig jämförelse mot diskurser om en 
heterosexuell kärnfamilj, bestående av en kvinna och en man i en parrelation 
samt deras barn. Detta är inte särskilt förvånande mot bakgrunden att jag 
undersöker politiska ställningstaganden hos Psykologförbundet där frågan från 
politiskt håll ställts huruvida lesbiska par ska ges samma möjligheter som 
heterosexuella par till adoption och assisterad befruktning. Dåvarande 
familjelagstiftnings fokusering av familjen som en kvinna och en man med 
gemensamt/ma barn, och en historisk vana att betrakta familjen på detta sätt ger 
alltså upphov till jämförelse. När det lesbiska föräldraparet jämförs mot en 
heterosexuell norm uppstår två uppenbara konsekvenser till följd av 
könssammansättningen i paret. Det finns i det lesbiska föräldraparet ett 
överskott av kvinnor och ett underskott av män. Nedan kommer jag att visa hur 
dessa över- respektive underskott lyfts och hanteras i intervjuerna, vilket tätt 
knyts till diskurser om kön och biologiskt ursprung. I detta avsnitt presenteras 
hur underskottet av män framträder inom tolkningsrepertoaren om barns behov 
av identifikationsobjekt av båda könen. Bristen på män framställs även i några 
intervjuer som en brist i föräldrarnas kärleksrelation, dels utifrån en diskurs där 
heterosexualitet konstrueras som idealt, och dels utifrån oförmågan till 
reproduktion inom den lesbiska parrelationen. 
 

Behovet av ett manligt identifikationsobjekt. Avsaknaden av en pappa i den 
lesbiska familjen aktualiserar det behov av en vuxen man som förebild eller 
identifikationsobjekt som konstrueras i samtliga psykologintervjuer. När 
avsaknaden av en manlig förälder fokuseras görs även jämförelser i 
intervjumaterialet mellan lesbiska familjer och familjer bestående av en 
ensamstående kvinna och hennes barn. Vilka konsekvenser som diskursivt 
konstrueras av att barn växer upp utan en manlig förälder varierar dock starkt 
mellan intervjupersonerna. I flera intervjuer skapas en tolkningsrepertoar där det 
framstår som relativt oproblematiskt att växa upp utan en manlig förälder. De 
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psykologer som i regel väljer att betona risker för barn i homosexuella familjer 
endast som någonting som tillförs familjen utifrån använder just sådana 
tolkningsrepertoarer, där barnet anses hitta sina förebilder utanför familjen, på 
egen hand eller med föräldrarnas hjälp. 
 
Excerpt 21 

Ja.. alltså ja.. jag tror att om.. om det homosexuella paret är medvetet om 
den här betydelsen (mm), så.. så ser man till att det finns möjligheter att 
skapa de här relationerna till.. till vuxna av motsatt kön (mm). Det tror jag 
ju. IP 2, s. 4 

 
Excerptet visar hur man kan hålla fast vid diskursen om barns behov av båda 
könen, utan att detta medför en tolkningsrepertoar där lesbiskt föräldraskap blir 
problematiskt. Diskursen om barns behov av båda könen innebär att avsaknaden 
av en man visserligen blir ett tillkortakommande för det lesbiska paret, de måste 
se till att barnet kan ”skapa de här relationerna” till vuxna utanför familjen. 
Betonandet av att ”det homosexuella paret är medvetet om den här betydelsen” 
och bilden att då ”ser man till” att skapa andra relationer lyfter dock in en 
tolkningsrepertoar om föräldraansvar som möjliggör just den oproblematiska 
hållningen. I andra intervjuer används däremot en tolkningsrepertoar som 
uttrycker att ett föräldrapar utan en man blir en brist inom familjen som inte 
omvärlden på ett enkelt sätt kan eller bör kompensera. I excerptet nedan förs ett 
resonemang om just behovet av en manlig förebild, med skillnaden att det här 
inte blir en okomplicerad affär att få detta behov tillgodosett. 
 
Excerpt 22 

…det finns bara kvinnor (mm) i hel.. kryllar av dem överallt.. så kan det ju 
bli problem för små pojkar att tänka sig det här att man inte får leka med 
krigsleksaker eller att man får liksom inte finns förståelse. Så de.. det är mer 
det här.. men det måste... de.. det kanske inte behöver hämma totalt.. men 
jag tror att pojkar leker annorlunda generellt än vad flickor gör (mm), … 
men det gäller ju att föräldrar vill sina barns bästa (mm), någonstans (mm), 
och .. försöker kanske hitta andra förebilder eller skapa relationer eller hur 
man nu kan lösa det, men det kanske inte är något sådant där att 
myndigheterna måste vara involverade eller att det finns någon slags, ja om 
de.. om man tänker så här, för vissa sammanhang så finns det någon slags 
så här att man jourhavande kompis, då skulle man kunna tänka sig några 
[skratt] där det fanns liksom i lesbiska.. för lesbiska kvinnor man kunde höra 
av sig till.. det finns liksom män som man kan få kontakt med som kan vara 
kompispappa eller vad man ska nu kunna kalla det för. IP 5, s. 10-11 

 
I excerptet utpekas en brist på män för barn till ensamstående kvinnor eller 
lesbiska par genom uttrycket att ”det finns bara kvinnor”. Andelen kvinnor i 
barnets liv dramatiseras av intervjupersonen som att det ”kryllar av dem 
överallt”. Uttrycket skapar en tolkningsrepertoar där det är ganska ointressant 
att barnet kan ha flera olika kvinnliga förebilder, det som ”kryllar” är inte 
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särskilt viktigt var och en för sig. För den lille pojken görs uppväxtmiljön 
problematisk genom antagandet att det inte finns ”förståelse” för hans önskan 
att ”leka med krigsleksaker”, vilken motiveras med att ”pojkar leker 
annorlunda generellt än vad flickor gör”. Tolkningsrepertoaren om essentiellt 
olika kön gör att kvinnorna inte kan förstå de fundamentalt annorlunda pojkarna. 
Även om ”det kanske inte behöver hämma totalt” framstår en hjälplös liten 
pojke bland alla de oförstående kryllande kvinnorna. Intervjupersonen använder 
sedan en tolkningsrepertoar där föräldrar som ”vill sina barns bästa” försöker 
”hitta andra förebilder”, och bakar på så vis samman diskursen om manliga 
förebilder med diskursen barns bästa i en tolkningsrepertoar om föräldraansvar. 
Räddningen som kan ge den lille pojken ”andra förebilder” än sina lesbiska 
föräldrar presenteras i skämtsam ton; analogt med en ”jourhavande kompis” 
införs tanken på en ”kompispappa” att höra av sig till. Genom förslaget framstår 
det lesbiska paret som ofullständiga föräldrar, vilka måste kompletteras på ett 
drastiskt sätt med denna manliga ”kompispappa”. 
 

Heterosexualitet som ideal. I intervjuerna ställer jag frågan om 
intervjupersonen tror att den egna könsidentiteten eller den egna sexualiteten 
påverkas av att man växer upp med samkönade föräldrar. Flera intervjupersoner 
avfärdar detta, eller framhåller att det inte har en problematisk påverkan. Två 
psykologer hänvisar främst till bristande kunskap inom forskningen, och manar 
utifrån detta till försiktighet vid frågor som rör barn med samkönade föräldrar. I 
två intervjuer framställs dock en tolkningsrepertoar där en sådan påverkan 
skapar en problematisk aspekt för barn som växer upp med samkönade föräldrar, 
där heterosexualiteten framstår som ideal.  

 
Excerpt 23 

…det är ju inte vad man säger, som.. som Fredrik Reinfeldt säger (mm), 
utan det är ju vad man gör, som är viktigt. Alltså det spelar väl ingen roll 
om två homosexuella kvinnor, som lever tillsammans, säger till sin lilla 
flicka att [förställd ljus röst] ”män, förstår du de är precis lika fina som vi.. 
fast [gäll, fnissig röst] vi .. tycker det också” (mm), och sedan går och 
lägger sig med varandra, det går ju inte, det är ju.. det är ju vad man gör 
(mm). Det är ju via.. via handling, så att säga. IP 3, s. 11-12 

 
Intervjupersonen är här genom sin hänvisning till stadsministern uppenbart 
retorisk när denne framhåller att barn tar efter vad vuxna ”gör”, snarare än vad 
de ”säger”. Med hjälp av en förställd röst skapas sedan en dramatisering av 
situationen för en flicka som växer upp hos ett lesbiskt par. Uttrycket ”det går ju 
inte” fastställer att något är problematiskt för flickan så länge kvinnorna ”går 
och lägger sig med varandra”. Med hjälp av tolkningsrepertoaren där barn tar 
efter ”handling” blir flickans svårighet att hitta en egen heterosexuell identitet. I 
detta excerpt används bristen på en manlig förälder inte för att påvisa avsaknad 
av en man för en pojke att likna, utan för att framhålla en avsaknad för flickan 
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av en man att se sin mamma åtrå. Vid sidan av identifikationsobjekt av båda 
könen skapas därmed även en tolkningsrepertoar där barn har behov av 
heterosexuella identifikationsobjekt. Nedan formuleras barns behov av föräldrar 
av båda könen på följande vis: 
 
Excerpt 24 

Ähh.. barn behöver föräldrar som älskar dem. Barn behöver föräldrar som 
älskar, det vill säga, som har förmåga att vända sig utanför sig själv (mm). 
Och där är ju.. det är ju därför du är här idag, så att säga, det är ju.. för 
mig så förstår jag att vända sig utanför sig själv i.. i.. i en sexuell relation 
innebär också att man vänder sig utanför den.. att man vänder sig utanför 
det egna könet och vänder sig över könsgränsen (okej). Och i min förståelse 
utav.. utav familjen och föräldraskapet så innebär det att om man väljer att 
bejaka en sexualitet som inte sträcker sig över könsgränsen (mm), då.. då 
har man valt att att avstå från föräldraskapet (mm). Och då.. och det är ju.. 
det är ju en moralisk fråga, så att säga (mm). IP 3, s. 2 

 
I excerptet ovan skapas ett logiskt resonemang i flera led. Initialt framhålls att 
”barn behöver föräldrar som älskar”, vilket definieras som att ha en ”förmåga 
att vända sig utanför sig själv”. Överfört på en ”sexuell relation” medför detta 
att man ”vänder sig utanför det egna könet och vänder sig över könsgränsen”. 
Genom denna tankekedja får barn ett direkt behov av föräldrar av båda könen. 
Den samkönade sexualiteten medför på detta sätt en brist i förmågan att älska, 
vilket gör att man enligt excerptets logik bör välja att ”avstå från 
föräldraskapet”. Det finns en rimlighet i att man vänder sig utanför sig själv då 
man älskar, varför intervjupersonen visar på ett mycket bristfälligt föräldraskap 
hos den som endast älskar inom sig själv. Kravet att individen ”vänder sig över 
könsgränsen” används i tankekedjan som en nödvändig narrativ sekvens för att 
binda samman behovet av två kön med behovet att ”vända sig utanför sig 
själv”. Genom tolkningsrepertoaren med den homosexuella individen som 
någon som inte vänder sig utanför sig själv framstår den samkönade sexualiteten 
som en åtrå av sig själv snarare än av någon annan, vilket knyter an till en 
diskurs om den homosexuella individen som narcissistiskt 
personlighetsstrukturerad. Logiken som används är här den samma som när två 
kvinnor eller två män framhålls som ”likadana”.  
 

Reproduktionsförmåga. Ovan har jag visat hur avsaknaden av en man blir 
problematisk utifrån bilden av mannens psykologiska funktion i familjen eller 
föräldraskapet. Flera psykologer lyfter dock även fram underskottet av män som 
problematiskt med hänvisningar till biologi eller reproduktionsförmåga. 
 
Excerpt 25 

…men sedan är det ju.. komplikationen [i ett lesbiskt förhållande] är, för att 
det ska bli ett barn så ska det finnas liksom en manlig och en kvinnlig 
komponent.. IP 5, s. 9 
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Barnets tillkomst ur ett med en spermie befruktat ägg, ”en manlig och en 
kvinnlig komponent”, framställs här som ”komplikationen” för det lesbiska 
paret. En biologisk realitet presenteras alltså som en skillnad mellan homo- och 
heterosexuella par. Med redogörelsen följer dock det värderande ordet 
”komplikationen”, som positionerar det lesbiska paret som problematiskt i 
förhållande till det heterosexuella. Med hjälp av hänvisningen till biologin görs 
här en retorisk vinst där utsagan framställs som faktisk, snarare än som en 
personlig åsikt. Nedan framträder en tolkningsrepertoar där lesbiska par inte alls 
borde bli föräldrar, utifrån oförmågan till reproduktion på egen hand.  
 
Excerpt 26 

På något konstigt sätt så har idag homosexualitet och föräldraskap blivit 
frågor. För mig.. för mig är det en ickefråga (mm), så att det här är (mm).. 
för mig är det liksom.. det har inte med saken att göra (mm). Föräldraskap 
har ju inte med homosexualitet att göra (mm). Föräldraskap har ju inte me.. 
me.. med någon annan form utav.. utav variant sexualitet att göra heller, det 
är ju ingen fråga (nej). Vad är näs.. vad är nästa subgrupp? När ska nästa 
subgrupp ställa frågor kring föräldraskap? För mig är föräldraskap en man 
och en kvinna som lever tillsammans i ömsesidig respekt och kärlek och som 
väljer att skaffa barn (mm). I vissa olyckliga fall så uppstår.. så blir inte 
kvinnan gravid, utav olika orsaker. Väldigt ofta, och det finns det också 
forskning kring, så är det, så att säga, ett tecken. Ett kroppsligt fysiskt 
tecken på att det inte finns den här kärleken o.. och närheten och förtroendet 
(mm). IP 3, s. 3 

 
Att ”homosexualitet och föräldraskap blivit frågor” framställs i excerptet som 
”konstigt”. Intervjupersonen fastställer homosexualitet som något avvikande 
genom att hävda att ”föräldraskap” är något som inte ”har med 
homosexualitet” eller någon annan ”variant sexualitet att göra”. Istället visar 
sig en tolkningsrepertoar där föräldraskap knyts till en kärleksrelation mellan 
”en man och en kvinna”. Inlyftandet av det heterosexuella paret med 
fertilitetsproblematik där ”det inte finns den här kärleken o.. och närheten och 
förtroendet” används retoriskt för att framhålla barn som en produkt av 
heterosexuell ”kärlek”. Fertilitetsproblematik framhålls som ett ”tecken” på 
bristande kärlek och används som en analogi till det homosexuella parets 
oförmåga till reproduktion genom ”kärlek” allena. En tolkningsrepertoar skapas 
där alla utom det fertila heterosexuella paret framstår som bristfälliga och därför 
inte ska ”ställa frågor kring föräldraskap”. Genom att använda uttrycket ”för 
mig” framhåller intervjupersonen sin tolkningsrepertoar som subjektiv, vilket 
synliggör en konflikt med dennes sätt att formulera föräldraskap som skilt från 
mitt som intervjuare. Hänvisningen att ”det finns det också forskning kring” 
används dock i slutet av excerptet som retoriskt trovärdighetsskapande. 
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Överskott av kvinnor i en lesbisk familj 
Förutom ett underskott av män har det lesbiska paret, då det ställs mot en 
heterosexuell norm, ett överskott av kvinnor. Tillgång till fler än en vuxen av 
samma kön som något anmärkningsvärt eller komplicerande inom familjen är ett 
annat sätt att konstruera bilden av den homosexuella familjen som problematisk. 
I detta avsnitt kommer jag att visa hur två kvinnor blir en för mycket genom en 
tolkningsrepertoar om rollförvirring. Ett särskilt fokus på två föräldrar av 
kvinnligt kön sätts av remissvaret från 2004 där Psykologförbundet svarar på 
hur man juridiskt ska hantera två kvinnor som utövare av ett gemensamt 
föräldraskap vid assisterad befruktning. Den kvinna i ett lesbiskt par som föder 
ett barn framställs genomgående i mitt intervjumaterial på ett självkart sätt som 
”mor” eller ”mamma” till barnet. Hennes roll i förhållande till barnet är därmed 
förankrad i en moderskapsdiskurs. Den kvinna som inte fött det barn som 
tillkommit genom assisterad befruktning knyts dock inte till någon självklar 
diskurs om en viss funktion eller relation till barnet. Det faktum att remissvaret 
från 2004 utreder just hennes roll gör att denna fokuseras i samtliga intervjuer 
och tydliggör hur hennes roll, till skillnad från rollen för den kvinna som fött 
barnet, är föremål för diskussion eller förhandling. Framförallt fem av de 
intervjuade psykologerna, i stor utsträckning sammanfallande med dem som 
hanterat avsaknaden av en man i föräldraskapet som en problematisk 
omständighet, vänder sig definitivt mot att juridiskt benämna även denna kvinna 
”mor” eller ”mamma”. Nedan kommer jag att visa hur företeelsen ”ett barn – två 
mammor” diskursivt konstrueras som möjlig i intervjumaterialet, men även hur 
detta konstrueras som omöjligt.  
 

Två mammor – möjligt eller omöjligt? I flertalet intervjuer framställs fler än 
en mamma till ett barn som en omöjlighet, vilket fokuserar rollen för den kvinna 
i det lesbiska paret som inte fött barnet, och därmed inte förankras i en 
moderskapsdiskurs. Inledningsvis vill jag dock visa hur resonemanget ser ut för 
en av de intervjupersoner som hanterar företeelsen två mammor okomplicerat. 
Nedan bemöter psykologen min beskrivning av den rådande lagstiftningen där 
den kvinna som fött barnet kallas ”mor” och den kvinna som inte fött barnet 
kallas ”förälder”. 
 
Excerpt 27 

Alltså, om man tänker sig som barn, som tre-fyraåring, skulle det ju vara 
lättare att förklara då att det är min mamma och det är också min mamma 
(mm), det.. jag tror det.. för barn skulle det kännas mycket konstigare att 
säga hon är min mamma och det här är min förälder (mm). För.. för barn 
som de ser världen så är kvinnor mammor och män är pappor… IP 7, s. 10 

 
Genom att hänvisa till barn som ”de ser världen” framstår i excerptet två 
mammor som självklart, det blir ”lättare att förklara” att ”det är min mamma 
och det är också min mamma”. När föräldrakategorier knyts till kön blir 
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kontentan att då ”är kvinnor mammor och män är pappor”. Till skillnad från 
detta synsätt framträder dock i flertalet intervjuer en tolkningsrepertoar där den 
kvinna som inte fött barnet inte framställs som mor.  
 
Excerpt 28 

Alltså, man kan ju inte kalla henne mor, för hon är ju inte mor. En mor är ju 
någon som har fött ett barn, eller tagit på sig att gå in i rollen för den som 
har fött ett barn. Och precis som vi pratade om barns behov, barn har ju 
behov utav att ha en mor (mm). Sedan så finns det ju andra signifikanta 
vuxna naturligtvis, som är viktiga (mm), men de har ju alltid specifika 
benämningar (mm). Alltså, det är ju ett grundskott mot språket, så att säga 
(mm), att hävda att det skulle finnas.. nu finns det plötsligt två mödrar. IP 3, 
s. 8 

 
Med hjälp av en tydlig definition av ordet ”mor” skapas här en 
tolkningsrepertoar där den kvinna i ett lesbiskt par som inte fött parets barn 
omöjligt kan uppfattas som mor. ”En mor är ju någon som har fött ett barn, 
eller tagit på sig att gå in i rollen för den som har fött ett barn.” Definitionen 
tillåter biologiskt liksom psykologiskt moderskap, vilket tydliggör en 
tolkningsrepertoar där en kvinna kan vara mor utan att ha biologiska band till 
barnet. Genom ordet ”eller” markeras dock att det bara finns utrymme för en 
mor. Den kvinna som fött barnet blir alltså mor just genom detta, medan den 
kvinna som inte fött inte kan vara mor då hon alltså varken fött barnet eller 
kommit att ”gå in i rollen” för sin partner. För att möjliggöra ett psykologiskt 
mödraskap, som vid en adoption, krävs därmed att den biologiska modern är 
frånvarande. Genom uttrycket ”ett grundskott mot språket”, framhålls det 
språkliga användandet av ordet ”mor”, som något som i sig hindrar att antalet 
mödrar är fler än en. Genom att framhålla en biologisk mors närvaro framträder 
en tolkningsrepertoar i vilken moderskapet blir en på förhand bestämd och 
färdig plats i familjen, som omöjliggör att barnet kan ”mammas” av flera 
kvinnor samtidigt. När diskursivt utrymme för fler än en mor inte ges blir istället 
den tomma fadersrollen föremål för diskussion, i syfte att hitta en funktion för 
den kvinna som inte fött barnet.  
 
Excerpt 29 

…om det är två kvinnor.. och man, alltså, om man tittar på något sätt 
normalt, eller någon slags vanligaste situation, är att det finns en man och 
en kvinna.. så.. i psykologiskt hänseende så har jag ju svårt att.. att se att 
den ena kvinnan är fullt ut mamma och den andra kvinnan är fullt ut pappa. 
IP 8, s. 11-12 

 
Hänvisningen till ”någon slags vanligaste situation” knyter an en 
tolkningsrepertoar där föräldraskap är låst till de två färdiga rollerna som 
mamma och pappa, ”en man och en kvinna”. För det lesbiska föräldraparet blir 
det dock ”svårt att se att den ena kvinnan är fullt ut mamma och den andra 
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kvinnan är fullt ut pappa”. Tanken att en person som identifierar sig som kvinna 
och som lesbisk skulle söka identifiera sitt föräldraskap som manligt lyfts och 
avfärdas i excerptet, papparollen tycks inte passa för någon av kvinnligt kön. 
Utsagan visar hur intervjupersonen söker skapa reda i rollerna i ett lesbiskt 
föräldraskap genom att relatera till en heterosexuell norm, ”om man tittar på 
något sätt normalt”. I excerptet blir det tydligt hur användandet av 
normativiteten gör det lesbiska föräldraskapet problematiskt. Den kvinna som 
inte får plats i moderrollen och inte passar för fadersrollen framställs dock gärna 
som någon som gör anspråk på rollen som antingen mor eller far. På så vis blir 
hon en rival, antingen till sin partner eller till den biologiske man vars sperma 
gett upphov till barnet. Nedan ses hon som rivaliserande om fadersrollen. 
 
Excerpt 30 

Ja, men alltså det finns ju en far någonstans. I biologisk mening (ja, just 
det). Ja, ja. Det gör det. Och alltså då är det lite om vilka.. fortfarande .. 
och de.. det här blir på något sätt konservativt, eller också blir det 
realistiskt, alltså hur (mm) vårt samhälle ser ut (mm) att barn växer upp 
med mamma och pappa, eller mamma och inte pappa, eller pappa och inte 
mamma, eller (mm), men alltså, den frånvarande eller närvarande (ja, just 
det), alltså, när man går till förskolan så säger ”jaha, du har ingen pappa”. 
”näe”, ”jo, det har jag visst, för han dog” eller ”han bor där och de är 
separerande” (mm). Men, att i det och föra in att ”jag har två mammor” 
(mm). Det blir ju väldigt konstigt (mm). IP 1, s. 10 

 
Genom att presentera som ett faktum att ”det finns ju en far någonstans”, 
skapas en tolkningsrepertoar där exempelvis en spermadonator positioneras som 
”far”. Det blir ”realistiskt” att barnet förhåller sig till denne även om han är 
”frånvarande”. Här framträder en tolkningsrepertoar där det genetiska 
ursprunget tillskrivs en stor betydelse, vilket skapar varianter av ”närvarande” 
föräldrar som ”mamma och pappa, eller mamma och inte pappa, eller pappa 
och inte mamma”. När ”två mammor” förs in i sammanhanget blir det ”väldigt 
konstigt”. Då fler än en mamma inte får plats bland de genetiska föräldrarna 
framstår ytterligare en mamma som ett försök att ersätta en genetisk far. Genom 
att låsa resonemanget om närvarande och frånvarande till det genetiska 
ursprunget skapas alltså en omöjlighet för ett barn att ha fler än en mamma och 
en pappa.  
 

En ny föräldraroll. Jag har nu visat hur intervjupersoner använder 
tolkningsrepertoarer som utestänger den kvinna i ett lesbiskt par som inte fött 
barnet från både en moders- och en fadersroll. Flertalet intervjupersoner 
framställer dock en tolkningsrepertoar där båda kvinnorna i ett lesbiskt par ses 
som ”föräldrar” till ett gemensamt barn. Nedan kommer jag att visa hur en ny 
föräldraroll konstrueras, där den kvinna som inte fött barnet positioneras i 
förhållande till barnet och sin partner, utan att fastställas som mamma eller 
pappa.  
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Excerpt 31 

…med en insemination.. alltså man får ett.. ett barn inom förhållandet, då.. 
då är det ju ändå att den ena är biologisk mamma (mm), den andra i bästa 
fall blir ju en psykologisk mamma.. eller en.. en någon. Och jag kan förstå 
att det finns inget begrepp för detta eftersom det är en liksom ny företeelse 
(mm) och i brist på att.. samtidigt så känns det lite så här att men det .. det 
är ing.. eftersom den biologiska mamman finns där så blir det svårt att.. jag 
kan tycka det blir mer rätt att det blir ”förälder”, … jag tycker mo.. en mor 
kanske är lite.. att det blir lite starkt att säga det.. det kan vara så bästa 
fall… IP 5, s. 9-10 

 
Den ena kvinnan är i excerptet ovan ”ändå” biologisk mamma, medan den 
andra ”i bästa fall” blir psykologisk mamma, i annat fall blir hon ”en någon”. 
En skillnad presenteras mellan biologiskt och psykologiskt föräldraskap, genom 
antagandet att en biologisk förälder är någonting man ”är”, medan en 
psykologisk är någonting man ”blir”. Ordvalen ger det biologiska 
föräldraskapet en självkar funktion, medan positionen för den kvinna som inte 
fött barnet blir förhandlingsbar och fri att variera från ”en psykologisk mamma” 
till ”en någon”. Att den biologiska mamman ”finns där” används återigen som 
något som gör att det blir ”svårt” att fixera den i bästa fall psykologiska 
mammans roll, det finns ingen ledig funktion för henne. Genom uttrycket att 
ordet mor ”blir lite starkt att säga” om denna kvinna, framstår psykologiskt 
föräldraskap som svagt, åtminstone i närvaron av en biologisk förälder. Här blir 
det tydligt hur en tolkningsrepertoar som ger tyngd åt biologiskt föräldraskap 
blir användbar för att markera en skillnad mellan kvinnorna. Även psykologen 
nedan knyter an till en sådan repertoar. 
 
Excerpt 32 

Alltså ja.. jag tror att det gäller samma sak då, att den som har burit barnet 
(mm), de.. det finns en primär.. en primär bindning till den personen (mm) 
som är starkare (mm). Och jag är inte så inläst på forskningslitteraturen 
just nu, så jag kan säga att så är det (näe), men alltså det är.. ur min 
samlade psykologiska tidigare (mm) kunskap i alla fall så… IP 1, s. 11 

 
Genom att retoriskt använda sin ”samlade psykologiska tidigare … kunskap”, 
görs en hänvisning till psykologprofessionen som kallas kategoriberättande. 
Hänvisningen har en trovärdighetsskapande funktion som gör att 
intervjupersonen inte behöver vara ”så inläst på forskningslitteraturen just nu” 
för att kunna framhålla att det sker en ”primär bindning” mellan barnet och den 
som burit det inom sig, som är ”starkare” än en psykosocial bindning. En 
tolkningsrepertoar som tillskriver biologiskt föräldraskap en mycket viktig 
funktion används av samtliga psykologer då jag frågar om barn har ett behov av 
att känna till sitt biologiska ursprung. Här används denna för att påvisa en 
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skillnad mellan den kvinna som fött och den kvinna som inte fött barnet. Nedan 
är det istället det genetiska föräldraskapet som fokuseras. 
 
Excerpt 33 

Och jag tror att det blir en viss skillnad (mm). För det är väldigt 
ursprungligt hos människan det här med ens egen avkomma (mm), jag tror 
det (mm). IP 7, s. 9 

 
I excerptet konstrueras en ”viss skillnad” mellan adoptivföräldrar och genetiska 
föräldrar genom antagandet att det finns något ”väldigt ursprungligt” med just 
en ”egen avkomma”. I likhet med hur psykologen i excerpt 32 talar om en 
”primär” bindning framförs här ett ”ursprungligt” föräldraskap. Ordvalen 
fastställer en ordning mellan biologiskt/genetiskt respektive psykologiskt 
föräldraskap där det biologiska/genetiska ges företräde. Här blir det tydligt hur 
positionen för den kvinna som inte fött barnet blir som ”den andra”. Samtidigt 
som positionen för denna kvinna framstår som svag, åtminstone i jämförelse 
med funktionen för en biologisk mor, skapar flera psykologer en 
tolkningsrepertoar där hon fastställs som barnets ”förälder”.  
 
Excerpt 34 

…om två.. två kvinnor inom sitt partnerskap, inom sin.. sitt samboende (mm) 
har ett barn tillsammans, då är det så, vi ska inte kalla dem båda mamma, 
för.. därför att det skapas ett annat föräldraskap som inte finns någon 
annanstans (mm) egentligen (mm). IP 1, s. 17 

 
I excerptet skapas ett utrymme för kvinnorna att utöva ett gemensamt 
föräldraskap genom fastställandet att ”det skapas ett annat föräldraskap som 
inte finns någon annanstans”. Detta unika föräldraskap kan dock inte på ett 
enkelt sätt karaktäriseras av antagandet att det saknas biologiska eller genetiska 
band mellan barnet och den ena föräldern, det finns gott om beskrivningar av 
adoptivmödraskap utan dessa band. Det unika föräldraskapet är istället att vara 
kvinna vid sidan av en annan kvinna, där dock en tolkningsrepertoar som 
framhåller en styrka i biologisk eller genetisk närhet används för att markera 
skillnaden mellan kvinnorna. Kvinnan som inte fött barnet kan alltså inte 
fungera som mamma, ”vi ska inte kalla dem båda mamma”, eller pappa, men 
ryms inom det könsneutrala begreppet förälder, ”det skapas ett … 
föräldraskap”. Detta resonemang utgår ifrån en diskurs om könens olikhet, där 
kvinnor och män utövar olika föräldraskap samt fastställer barns behov av en, 
men inte fler, föräldrar av vartdera könet.  
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Slutdiskussion 

Metoddiskussion 
I inledningen av denna uppsats presenteras tre frågeställningar som 
formulerades när arbetet påbörjandes. Den första syftar till att fånga in 
resonemang och argument inom Psykologförbundet, som de såg ut när 
lagförslagen aktualiserades. Den andra frågan fokuserar en eventuell förändring 
av dessa, fram till idag. I arbetet med intervjuguiden, genomförandet av 
intervjuerna och analysen av desamma kom dock nu- och dåtid att vävas 
samman. Det är inte möjligt att med hjälp av mitt intervjumaterial följa de 
diskussioner som tog plats inom Psykologförbundets ledning vid de aktuella 
tidpunkterna. Däremot utgör resultatet en omfattande sammanställning av hur 
argument och resonemang konstrueras idag, mot bakgrund av de remissvar som 
formulerades 2001 respektive 2004. Den andra frågan, huruvida synen på 
regnbågsfamiljer har förändrats, är också svår att besvara med denna metod, där 
jag bara samlat in material vid ett tillfälle. Den tidsaxel som används retoriskt i 
avsnittet attityder i förändring indikerar dock att en förändringsprocess pågår, 
även om denna inte inbegripit en förändrad syn på frågan om gemensam 
adoption. 
 
Till skillnad från de båda första frågorna har den tredje frågeställningen, hur 
ställningstaganden, resonemang och argument kan förstås i den kontext de 
uppstått, passat uppsatsens metod väl. Större delen av resultatet, liksom den 
resultatdiskussion som följer kan sägas inrama denna fråga. Insamlingsmetoden, 
semistrukturerade enskilda intervjuer, har gett upphov till ett rikt material som 
möjliggjort analysen av denna frågeställning. Intervjuguidens upplägg med ett 
varvande av reflektioner kring frågor och påminnelser om de faktiska 
ställningstagandena gav upphov till ett material där ställningstaganden och 
argument tydligt framträder och preciseras. Vidare har den analysmetod som 
använts, diskursanalys eller mer specifikt diskurspsykologi, erbjudit användbara 
verktyg för att göra analysen och sammanställningen läs- och tänkvärd. 
 

Resultatdiskussion 
Ovan har jag visat hur en rad tolkningsrepertoarer som beskriver kön, sexualitet, 
biologi och psykologi konstrueras i intervjuerna. I sammanställningen av 
resultatet finns en stor variation av de bilder som framträder där liknande 
företeelser kan uttryckas eller problematiseras på rakt motsatta vis mellan olika 
intervjupersoner. Skillnader i hur man tillskriver eller tar avstånd ifrån olika 
argument, skillnader där den ena problematiserar vad den andra framhåller som 
oproblematiskt, visar på diskursanalysens stora poäng. Det är diskursivt som 
världen omkring oss görs begriplig, logisk eller sann. Även fenomen som kan 
tyckas döljas inom en människa – hennes biologi, psykologi, kön eller sexualitet 
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– kan konstrueras, rekonstrueras och dekonstrueras diskursivt. Nedan kommer 
jag att presentera de dominerande diskurser som återfinns i resultatet. Vidare 
kommer jag att använda dessa för att visa hur inställningen till de rättigheter 
som hanteras kan framstå som rimlig. Jag kommer dock sedan att använda 
homosexuella familjer för att visa på möjligheten att diskursivt förstå 
föräldraskap på andra vis. Syftet med denna resultatdiskussion är att utförligare 
diskutera de diskurser som framträder i resultatet, när det betraktas i sin helhet. 
Tolkningsrepertoarer kring uppväxtvillkor i homosexuella familjer, liksom 
homosexuella pars föräldraskap, framträder i resultatet när dessa familjer 
jämförs mot en heterosexuell familjenorm. De sätt på vilka skillnader eller 
likheter presenteras, konfronteras eller problematiseras är i regel upphängda i 
diskursiva förståelser om två, ofta dikotoma, par. I resultatet framträder mönster 
där biologi ställs mot psykologi och kvinnlighet ställs mot manlighet. 
 
I avsnittet som påfrestningar utifrån framträder en bild av ett mycket ömtåligt 
och sårbart adoptivbarn. Adoptionen som sådan målas som en tragisk och 
förskräcklig omständighet för det lilla barnet där detta fokuseras om bortvalt. 
Bilden av adoptionens möjligheter, där adoptivbarnet är valt och omhändertaget 
snarare än bortvalt och rotlöst, skymtar visserligen förbi i materialet. En sådan 
tolkningsrepertoar drunknar dock i de dramatiska beskrivningarna av 
utsattheten. I kontrast till det adopterade barnet framstår det biologiskt egna som 
närmast omfamnat av sitt sammanhang och dess trygghet. Även om det inte bara 
är avsaknaden av genetiska band till föräldrarna som konstruerar bilden av 
adoptivbarnets sårbarhet, är barns behov av kännedom om sitt biologiska 
ursprung något som tillstryks i samtliga psykologintervjuer. Ett mönster 
framträder här där biogenetiskt föräldraskap är ”primärt” och ”ursprungligt”, 
och därmed ger upphov till unika relationer som inte kan uppbådas 
psykosocialt.5 I avsnittet om överskott av kvinnor ställs två möjliga 
anknytningspersoner mot varandra, en med och en utan biogenetiska band till 
barnet. Liksom i remissvaret från 2004 används i resultatet denna skillnad för att 
fastställa en rangordning mellan kvinnorna. Det biogenetiska föräldraskapet 
utkristalliseras som starkt, självklart och primärt, medan ett psykosocialt 
föräldraskap framstår som svagt, förhandlingsbart och sekundärt.  
 
Att sammanfattande fånga in en bild av kvinnlighet och manlighet från det 
empiriska materialet är vanskligt. Detta då det framträder stora skillnader i vad 
mån intervjupersonerna framställer könen som lika eller olika. I samtliga 
psykologintervjuer återfinns dock en diskursiv framställning av barns behov av 
vuxna av båda könen. Kvinnlighet och manlighet ges därmed en förebildande 
                                                 
5 Jag väljer nedan att tydligare skilja mellan ”biologiskt”, ”genetiskt” och ”biogenetiskt” 
föräldraskap. Biologiskt moderskap avser den kvinna som genomgått den biologiska 
graviditeten. Genetiskt föräldraskap avser den kvinna eller man vars könscell gett upphov till 
barnet. Biogenetiskt föräldraskap avser biologiskt och genetiskt föräldraskap. 
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funktion för barnet, vilket i sin tur förutsätter att kvinnor och män har olika 
funktioner. Diskurser om moderskap är starkt närvarande i resultatet. Här 
framträder en bild av en hem- och familjeorienterad kvinnoroll där modern har 
en viktig omhändertagande funktion. Samtidigt tillskrivs biologiskt moderskap, 
liksom amning, en funktion som ger upphov till ett starkt band och ett primärt 
föräldraskap. Faderskap är i resultatet frånvarande i dubbel bemärkelse. Dels 
finns oerhört få resonemang kring manliga homosexuella föräldrar. Två män 
med gemensamt/ma barn berörs knappast explicit som en egen företeelse utan 
skymtar förbi i uttryck som ”två mammor eller två pappor”. Vidare är det 
genom frånvaron av fäder i det lesbiska föräldraskapet som faderskap är 
närvarande i intervjumaterialet. Faderns funktion för det lilla barnet framställs i 
flera fall som ringa, istället betonas barnets behov av en kvinna. Samtidigt får 
fadern en starkt betydelsefull funktion som manlig förebild, för att det inte ska 
uppstå ”identitetsförvirring”. Att papporna är närvarande trots sin frånvaro i 
intervjumaterialet kan därmed tyckas spegla den faderskapsdiskurs som 
framträder. Hans funktion är att figurera i utkanten, som förebildande men inte 
omvårdande. Även i de tolkningsrepertoarer där en man mycket väl kan ha en 
omvårdande och trygghetsgivande funktion är hans specifika funktion, som 
skiljer honom från en kvinna, densamma: att vara just en man i barnets närhet. 
 
Genom att slå samman föreställningar om biogenetiskt föräldraskap som 
starkare än psykologiskt med föreställningar om moderskap som starkare än 
faderskap framträder en i intervjuerna starkt dominerande diskurs där det 
biogenetiska moderskapet har en unik funktion. Genom att bära, föda, amma och 
vårda sin genetiska avkomma förankras den biogenetiska modern i en 
föräldraskapsdiskurs som ingen annan, kvinna eller man, förmår att konkurrera 
med (här döljs föreställningen att endast biologiska mödrar ammar sina barn, 
liksom föreställningen att en man inte förmår vårda ett spädbarn så som en 
kvinna gör). Jag vill dock betona att dessa diskurser inte är oemotsagda i 
intervjumaterialet. Ett par intervjupersoner reagerar starkt mot tanken på 
biologiskt eller genetiskt föräldraskap som starkare än psykologiskt. På ett 
liknande vis reagerar andra starkt mot tanken på moderskap som primärt och 
faderskap som sekundärt. Reaktionerna sker ibland med referenser till 
personliga erfarenheter och visar hur de dominerande diskurser som presenterats 
ovan är förhandlingsbara och möjliga att ifrågasätta. 
 
Mötespunkten mellan biologiskt och kvinnligt föräldraskap – den biologiska 
modern – tillskrivs alltså den viktigaste av alla föräldrafunktioner, vilket sätter 
frågan om homoadoptioner i ett särskilt ljus. Homosexuella adoptivföräldrar 
konstrueras i psykologintervjuerna som oförenligt med barnets bästa. Assisterad 
befruktning för lesbiska par framstår däremot som förenligt med en sådan 
princip, flertalet är positiva till detta. Till skillnad från adoptivbarnet har det 
barn som tillkommer genom assisterad befruktning tillgång till en biologisk mor. 
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I excerpt 12 sammanfattas assisterad befruktning på följande vis: ”…jag tycker 
inte att det är så stor skillnad där, assisterad befruktning, om man är homo- 
eller heterosexuell för.. för man får sin mamma i vilket fall som helst…”. I den 
biologiska moderns närvaro tycks alla farhågor som rests kring homosexuella 
familjer bli betydelselösa. Risken att utsättas för påfrestande negativa attityder, 
det argument som ”nej” till adoptioner vilar tungt på, är närmast bortblåst i detta 
sammanhang. Frånvaron av en genetisk far framställs visserligen som något som 
medför en brist hos det lesbiska paret, samtidigt kan hans funktion dock fyllas 
genom att barnet förhåller sig till honom som ”frånvarande”, eller av en nära 
relation till en annan man.  
 
Adoption flyttar oss ett snäpp bort från den biologiska modern. Här framträder 
möjligheten för ”en annan kvinna” att mödra det lilla barnet. Närvaron av en 
kvinna – om än inte den kvinna som fött barnet – möjliggör den heterosexuella 
adoptionen; även om adoptivbarn presenteras som ”traumatiserade” kan de 
härigenom kompenseras med ”de bästa möjliga förutsättningarna”. Det 
homosexuella parets oförmåga att erbjuda ”de bästa möjliga förutsättningarna” 
framställs som knutet till en social stigmatisering, där det dubbla 
annorlundaskapet framställs som det som gör måttet rågat. ”Ja” till assisterad 
befruktning för lesbiska ifrågasätter dock stigmatiseringen, samtidigt som ”ja” 
till adoptioner för heterosexuella ifrågasätter adoptionens djupa tragik. I 
diskursen om det lilla barnets behov av en kvinna framträder dock en annan 
skillnad mellan homoadoptionen å ena sidan och heteroadoptionen och de par 
som kommer i fråga för assisterad befruktning å den andra. Endast vid 
homoadoptionen finns ”risken” att barnet inte ”får sin mamma”, varken i 
biogenetisk eller psykosocial bemärkelse. Här finns de homosexuella fäderna, de 
som lyst med sin frånvaro i resultatet.6 Här finns ”risken” att ett föräldraskap 
varken ramas in av biologi/genetik eller av kvinnlighet. Denna skillnad skär rakt 
igenom gruppen barn till homosexuella, precis på samma ställe som skiljelinjen 
går mellan Psykologförbundets ”ja” och ”nej”. 
 
De olika typer av argument mot homosexuellas föräldraskap, som synliggörs i 
en studie av Clarke (2001) som jag tidigare beskrivit, överensstämmer i viss 
utsträckning med mitt resultat. ”Nej” till homoadoptioner motiveras dock här 
generellt inte med religiösa hänvisningar, och hänvisningar till homosexualitet 
som något onaturligt förekommer endast sparsamt. Däremot är de argument som 
handlar om oro för barnens välbefinnande: deras behov av förebilder, 
möjligheter till god psykisk utveckling och risken för stigmatisering i en 
                                                 
6 Homosexuella män kan, som par eller ensamstående, få ett genetiskt eget barn (till en av 
männen) genom assisterad befruktning. Inom den svenska sjukvården är dessa möjligheter 
dock reserverade heterosexuella och lesbiska par (SFS 2006:351). Surrogatmödraskap är inte 
tillåtet i Sverige, och assisterad befruktning för ett delat föräldraskap mellan en man och en 
kvinna kräver att dessa är sambor eller makar. 
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homosexuell familj, återkommande i min liksom Clarkes studie. Clarke 
framhåller i sin diskussion att dessa argument skiljer sig från hänvisningarna till 
mer fundamentala principer som fastställts av gud eller naturen, genom att den 
som för fram argumentet kan undvika att positionera sin egen åsikt som 
heterosexistisk, då den tar sikte på omsorg om barnet eller barnets bästa. På 
samma vis framhåller Speer och Potter (2000) att argument och attityder måste 
sättas in i ett interaktionellt sammanhang. Omsorgen om barnet blir på detta sätt 
mer än en attityd, det har en retorisk funktion i det sammanhang som här 
aktualiseras. 
 
Även studien av retoriska argument mot att sänka åldersgränsen för sex mellan 
män (Ellis & Kitzinger, 2002) är intressant i detta sammanhang. Trots frågornas 
olika karaktär – sexuella aktiviteter mellan tonåringar och samkönade pars 
möjlighet till adoption – kan samtliga retoriska strategier som presenteras i den 
brittiska studien kännas igen i mitt material. Särskilt frekvent används i mina 
intervjuer principer om omsorg och skydd, där adoptivbarnets utsatthet 
framställs. Likheten mellan resultaten visar att argumenten som används här 
består av retoriska grepp som inte är unika för frågan om föräldraskap utan har 
en mer generell användbarhet när det kommer till homosexualitet. Samtidigt bör 
det påpekas att det är med hjälp av samma princip, principen om jämlikhet, som 
förändring av lagstiftning för homosexuella motiveras, oavsett den specifika 
frågans karaktär. 
 
En föreställning om ett essentiellt behov hos barn av en kvinna och en man som 
identifikationsobjekt framträder i resultatet. Utöver behovet av en förebildande 
vuxen av vartdera könet finns en föreställning om att barns behov av vuxna 
mättas med hjälp av en kvinna och en man. Personer av samma kön konstrueras 
i intervjumaterialet som ”likadana”, vilket gör att det framstår som ointressant 
att ha flera förebildande vuxna av samma kön. Såväl homo- som heterosexuella 
familjer kan bestå av alla möjliga kombinationer av en eller flera vuxna av båda 
eller endera könet. Den heterosexuella normen består dock av en, men inte fler, 
kvinnor och en, men inte fler, män. Denna föräldrasammansättning 
överensstämmer därmed exakt med det som presenteras som barns behov, där en 
kvinna och en man är nödvändiga medan ytterligare kvinnor och män blir 
överflödiga, ”likadana”. Sammanfallandet tydliggör hur bilden av barns behov 
är direkt hämtad från det som erbjuds i en heterosexuell familjenorm. Man kan 
säga att de föräldraskapsdiskurser som framträder är tätt sammanlänkade med en 
heteronormativitet.  
 
En föreställning framträder i resultatet om hur ett homosexuellt par, för att 
tillgodose sitt barns behov, måste kompletteras på ett sätt som ger barnet tillgång 
till samma komponenter som ett barn till heterosexuella. Här framträder 
kompensatoriska åtgärder som en ”kompispappa”, liksom relationer till vuxna 
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av föräldrarnas motsatta kön, ofta med starka retoriska hänvisningar till 
”föräldrar [som] vill sina barns bästa”. Samtidigt framställs ytterligare en 
förälder av samma kön som överflödig, i inifrånavsnittet tydliggörs hur det 
saknas en funktion för två mammor i familjen. Överskottsaspekten blir rimlig då 
den heterosexuella normens enda kvinna och enda man måste räcka för att fylla 
barnets föräldrabehov. Den heteronormativa utgångspunkten för barnets behov 
medför alltså konsekvenser för det samkönade paret som inte riktigt räcker till 
som föräldrar.  
 
Vid sidan av studier som visar på barn till homosexuella som välmående i 
samma utsträckning som barn till heterosexuella (exempelvis Anderssen, Amlie, 
& Ytterøy, 2002) visar en longitudinell studie av Gartrell et al. (2006) att barn 
till lesbiska par vanligen har en anknytning till båda mödrarna som bedöms som 
lika nära. En studie av Chan, Raboy och Patterson (1998) visar samtidigt att 
antalet föräldrar i de planerade familjerna (här en eller två) inte har någon 
påverkan på barnets välbefinnande. I en studie av Golombok, Murray, Brinsden 
och Abdalla (1999) jämförs genetiskt och socialt föräldraskap vid ägg- 
respektive spermadonation. Resultatet visar inte på några skillnader i 
föräldraskapets kvalité, mellan föräldrar med och utan genetiska band till 
barnen. Även en sammanställning av Golombok och MacCallum (2003) visar att 
existerande forskning om barn som tillkommit genom assisterad befruktning inte 
ger anledning till oro om barnens välbefinnande, oavsett om de växer upp med 
sina genetiska föräldrar, om en ägg- eller spermadonator involverats eller om en 
surrogatmamma fött barnet, samt om barnet växer upp med en eller två lesbiska 
eller heterosexuella föräldrar. Barn förefaller ha en god anknytning till de 
föräldrar de växer upp med, i samtliga familjeformer. Vidare visar en studie där 
tioåriga barn till lesbiska mödrar intervjuats, att de barn vars donator fungerar 
som pappa uppskattar att de har en far, medan de barn vars donator är anonym är 
obekymrade över att inte ha en pappa (Gartrell et al. 2005). De föreställningar 
om barns behov som framträder i mitt resultat vilar på det som erbjuds i en 
heterosexuell kärnfamilj, vilket fokuserar andra familjeformer som bristfälliga. 
Sammantaget framträder dock en bild i den forskning jag refererar av att ett 
barn har glädje av de stabila anknytningspersoner det växer upp med, alldeles 
oavsett dessas könssammansättning, antal eller biogenetiska band till barnen. 
 
Ett fertilt heterosexuellt par har en alldeles unik förmåga till inomrelationell 
reproduktion som utgör ett normativt ideal – det bygger upp den heterosexuella 
kärnfamiljen. Heteronormativiteten medför inte bara att föräldrar förväntas leva 
i en olikkönad relation, utan även att föräldraskap förväntas starta inom en 
relation. Användandet av den biologiska realiteten, att ett homosexuellt par inte 
kan få ett gemensamt genetiskt barn, som ”komplikationen” för homosexuella 
par blir logiskt mot bakgrund av denna förväntan, liksom mot bakgrund av 
föreställningen om biogenetiskt föräldraskap som något självklart att önska sig. 
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Svenska homosexuella kvinnors och mäns sätt att gå utanför relationen och 
skaffa genetiska barn med varandra (Ryan-Flood, 2005a, 2005b; Zetterqvist 
Nelson, 2006; Zetterqvist Nelson, in press) visar hur föräldraskap kan frigöras 
från en kärleksrelation. Homosexuella pars sätt att skaffa barn inom relationen 
(Gartrell et al. 2006), där ett gemensamt föräldraskap utövas bortom biologi 
eller genetik, visar å andra sidan hur ett föräldraskap kan knytas till relation, 
snarare än genetik.  
 
Överskottet av kvinnor (jämfört med den heterosexuella normen) i det lesbiska 
föräldraparet konfronteras i resultatet med föreställningar om biologi och 
genetik som bygger upp bilden av den ena kvinnan (med biogenetiska band) 
som närmare barnet än den andra kvinnan (utan biogenetiska band). Ett sätt att 
visa hur biogenetik kan konstrueras diskursivt på olika vis kan göras med hjälp 
av en studie av Caroline Jones (2005). Här fokuseras brittiska lesbiska pars val 
av spermadonator där skillnader framträder mellan faktiska och föreställda 
genetiska band. Genom att använda en anonym donator med samma etniska 
bakgrund som medmamman – den kvinna som inte föder barnet – konstruerar 
föräldrarna en tolkningsrepertoar där ett faktiskt genetiskt band mellan donator 
och barn görs betydelselöst, medan ett föreställt genetiskt band, utseendemässig 
likhet, mellan barnet och medmamman, tillskrivs betydelse. Kvinnorna förhåller 
sig alltså till diskursen, där genetiska band har en betydande funktion för 
föräldraskapet, på ett annat vis än vad som görs i mitt intervjumaterial. 
Möjligheten för detta lesbiska par att skapa ett barn som utseendemässigt liknar 
båda framställs som viktig medan omöjligheten att skapa en faktisk gemensam 
genetisk avkomma framställs som betydelselös. Här blir det tydligt hur genetik 
och biologi medför faktiska möjligheter och begräsningar, som gör kvinnor och 
män, homo- och heterosexuella par olika, samtidigt som vi kan välja hur vi 
diskursivt hanterar detta.  
 
I mitt intervjumaterial framträder en diskurs där avsaknad av biogenetiska band 
omöjliggör för en kvinna att vara mor till ett barn i närvaro av en den kvinna 
som fött barnet. I resultatdelen uttrycks en biologisk graviditet ge upphov till ett 
”primärt” föräldraskap. Samtidigt finns en beskrivning av något ”ursprungligt” 
med en egen genetisk avkomma. Genom att frigöra genetiskt arv från den 
biologiska graviditeten ställs dock frågan om moderskap på sin spets. Ett 
lesbiskt par där den ena kvinnan med hjälp av provrörsbefruktning görs gravid 
med ett embryo skapat av den andra kvinnans ägg ger upphov till ett barn med 
två kvinnliga föräldrar, där barnet är en genetisk avkomma av den ena men föds 
av den andra. Tanken att ett barn endast kan ha en mor, att ytterligare en kvinna 
kräver en annan beteckning, kräver här ett val mellan genetik och biologi för att 
kunna motiveras. Jag använder här ett retoriskt grepp – en 
extremfallsformulering – för att visa på hur något så påtagligt fysiologiskt som 
genetiska band eller att bära ett barn inom sig ges mening och förstås med hjälp 
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av de diskursiva verktyg vi väljer att använda. Det är lätt att missta det som 
ligger nära det kroppsligt biologiska för att vara naturligt eller ”ursprungligt”, 
snarare än kulturellt eller psykologiskt. Tanken att ett barn kan ha en men inte 
fler mödrar är dock en diskursiv avkomma av en heterosexuell norm, där 
mammor är en till antalet. En intervjuperson lånar retoriskt det lilla barnets sätt 
att tänka, där ”kvinnor [är] mammor och män är pappor” för att visa på den 
simpla möjligheten till två mammor, eller två pappor. Det lilla barnet, alldeles 
nytt i världen, kan inte gärna känna till den heteronormativa föreställningen om 
endast en mamma och en pappa, alltså blir världen för denne så som den 
presenteras, där två mammor, eller två pappor, är en av möjligheter. 
 
I resultatsammanställningen möter läsaren en lesbisk familj, två kvinnliga 
föräldrar till ett barn. Genom att konstruera den kvinna som fött barnet som mor 
och tillskriva den kvinna som inte fött barnet ”en ny föräldraroll”, uppstår en 
rollfördelning i familjen. Lesbiska familjers sätt att i praktiken ofta skaffa flera 
barn, där båda kvinnorna föder (Gartrell et al., 2006), ruckar dock på denna 
rollfördelningsdiskurs. I en familj där två kvinnor genom varsin graviditet blivit 
föräldrar till två barn, blir det möjligt att behålla en sådan rollfördelningsdiskurs 
endast om man tittar på parvisa relationer i familjen (mor till den ena – ny 
föräldraroll till den andra och vice versa). Samtidigt uppstår dock en 
familjedynamik där det är svårt att fixera en modersroll till endera kvinnan (båda 
är den biologiska modern) liksom att fixera den nya föräldrarollen till någon av 
dem (båda är den andra kvinnan). I excerpt 34 sägs att ”…det skapas ett annat 
föräldraskap som inte finns någon annanstans…”. Ett sådant, jämfört med den 
heterosexuella normen, ”annat föräldraskap” uppstår rimligen tillföljd av en 
annan könssammansättning, inklusive möjligheten att dela graviditeter och 
amning mellan sig. Föreställningen om ett nytt föräldraskap kan dock inte enkelt 
knytas till den ena kvinnas roll i familjen. Istället är det tänkbart att en roll som 
familjens mor antingen delas av kvinnorna, eller fördelas mellan dem beroende 
av hur moderskap diskursivt utformas i den specifika familjen. Moderskap blir 
därmed en föränderlig företeelse. 
 
Studier av hur homo- och heterosexualitet framträder i vardagligt tal (Kitzinger 
2005; Land & Kitzinger, 2005) visar hur heterosexualitet i regel framställs som 
något förgivet taget, hos den som talar och den som tilltalas. En heterosexuell 
läggning kan i många sammanhang fastställas utan att vara i fokus för samtalet, 
exempelvis genom en hänvisning till en olikkönad partner. Även då sexualitet är 
i explicit fokus i ett framträder en heteronormativitet, genom att tal om 
heterosexualitet framställs som tal om sexualitet i allmänhet (Cameron & 
Kulick, 2003). Tal om ”heterosexualitet” som ”sexualitet” kan vidare retoriskt 
exkludera möjligheten att (andra) människor har homosexuella erfarenheter 
(Braun, 2000). På ett liknande sätt visar denna uppsats hur föreställningar om 
familjen låter den heterosexuella kärnfamiljens mamma, pappa och 
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gemensamt/ma genetiska barn vara utgångspunkten för hur föräldraroller 
uppstår och barns behov tillgodoses. Intressant är här att framhålla att common 
sense visats retoriskt användbart i argumentation mot homosexuellas 
föräldraskap, medan den som argumenterar för i regel hävdar att en common 
sense måste ifrågasättas (Clarke, 2000). Även i mitt material tycks common 
sense vara användbart vid ifrågasättande av regnbågsfamiljer, medan ett 
kritiserande av common sense även här används för att framhålla kön eller 
sexualitet som irrelevant. Heteronormativiteten kan alltså uppfattas som en 
common sense. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den diskurs om den heterosexuella 
kärnfamiljen som norm, som växer fram i resultatet, i det närmaste omöjliggör 
att föreställningar om homosexuella familjers möjligheter inte jämförs mot 
denna. Här återfinns föreställningen om föräldraskap där ett samkönat par är 
bristfälligt samtidigt som ett barn inte kan mödras (eller möjligen också fädras) 
av fler än en person. Den lesbiska forskaren Celia Kitzinger formulerar kritik 
mot vanan att framställa homofamiljen utifrån en jämförelse genom att 
presentera psykologisk forskning om homosexuellas föräldraskap som ”studies 
showing … that our children turned out just as sex-stereotyped as everyone 
else’s” (Kitzinger, 2004a s. 528-529). När en familjeform jämförs mot en norm 
blir det, som jag visat, möjligt att framställa brister i den nya familjen. Däremot 
blir det närmast omöjligt att se något som oproblematisk i homofamiljen, men 
problematiskt i heterofamiljen, normen jämförs aldrig mot den nya familjen. 
Samtidigt hindrar jämförandet i sig att regnbågsfamiljen gestaltas utifrån sina 
egna förutsättningar. De samkönade parens möjligheter att utmana eller 
omkonstruera genus, med det manliga parets sätt att utmana tanken om primärt 
föräldraskap som en kvinnoangelägenhet (Zetterqvist Nelson, 2006; Zetterqvist 
Nelson, in press), eller det kvinnliga parets möjlighet att dela graviditeter mellan 
sig (Gartrell et. al, 2006), ger upphov till nya moder- eller faderskap som är väl 
värda att belysas i sig själva. 
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Appendix A 

Psykologförbundets remissvar till SOU 2001:10, formaterat 

 

2001-06-27     Justitiedepartementet  

103 33 STOCKHOLM  

BARN I HOMOSEXUELLA FAMILJER (SOU 2001:10)  

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående betänkande 
och vill framföra följande synpunkter.  

Sveriges Psykologförbund har tagit del av det mycket omfattande materialet i  
betänkandet, och har till vissa delar kommit till andra slutsatser än kommittén.  

Sveriges Psykologförbund har utgått från Barnkonventionen där det fastslås att barnets  
bästa alltid ska komma i främsta rummet ”vid alla åtgärder som rör barn”.  
Barnkonventionen kräver inte att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande, men i vissa  
fall ska principen om barnets bästa ges absolut prioritet. I artikel 21 om adoption  
framgår att barnets bästa ska vara styrande för alla överväganden som rör adoption.  

Vi anser att en förändring av gällande lagstiftning angående adoption måste bygga på en  
ökad kunskap om adoptivbarns speciella behov, och vara uttryck för en strävan att   
bättre tillgodose dessa behov. En viktig förutsättning för adoption är att den ska vara till  
fördel för barnet.  

Barn har i första hand rätt till en god uppväxt med sina egna föräldrar. Det är ingen  
självklar rättighet för någon att ha barn, och det är ingen rättvisefråga mellan olika  
grupper i samhället. Ibland berövas barn sin rätt till den goda uppväxten med sina  
föräldrar, då måste samhället erbjuda ett skyddsnät, men det är barnets rätt till, och  
behov av föräldrar som ska tillgodoses i                                                                     
första hand. Vuxnas rättigheter kommer i andra hand.  

Adoption 

Sveriges Psykologförbund anser inte att det för närvarande finns något som talar för att 
möjligheten att adoptera barn bör utvidgas till homosexuella familjer.  

Lagstiftning angående barn bör ta fasta på att förstärka barns rättigheter, möjligheten att  
få homosexuella föräldrar är ingenting som självklart är till fördel för de adopterade  
barnen. Däremot finns det åtskilligt som bör göras i samhället för att förbättra de  
homosexuellas situation. Både lagstiftning och attityder i samhället behöver förändras   
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för att undanröja den diskriminering av homosexuella som fortfarande pågår. Det är  
dock en helt annan problematik som vi inte närmare berör här. Barn kan inte bli redskap  
för att förändra dessa attityder, men det kommer att gagna även dem när så har skett.  

De barn som är tillgängliga för adoption är oftast barn som kommer till oss via  
internationella adoptioner. De har tidigt förlorat föräldrar, språk och kultur. Även om de  
flesta adoptivbarn trots detta anpassar sig bra finns det en grupp som får svåra problem  
och är överrepresenterade på barnpsykiatriska kliniker. Vi vet ännu alltför lite om hur vi  
bör tillgodose dessa barns behov.  

På vilket sätt hjälper vi bäst barn som förlorat sina föräldrar? Bör vi ge ekonomiskt och  
annat stöd till deras hemländer för att de ska kunna tas om hand i sitt eget land ? Om  
barnen adopteras till Sverige vilka behov är särskilt viktiga att tillgodose? Är det till  
fördel för barnet att adopteras av en ensamstående förälder, heterosexuella par,  
homosexuella par? Bör adoptivföräldrarna vara av samma nationalitet?  

Vi vet att en del av dessa barn drabbas av stora problem inte minst i tonåren. Mycket  
forskning behövs på detta område, särskilt viktigt är att fokusera på de adopterades egna 
erfarenheter. Vi har ännu inte lyckats ge dessa barn samma start som övriga barn. Är det  
möjligt? Än så länge finns många frågor men få svar.  

Vi vet att adopterade barn i heterosexuella familjer är en riskgrupp, när det gäller  
adopterade barn i homosexuella familjer saknas nästan helt kunskap. Viss kunskap finns  
om barn i homosexuella familjer, men det gäller huvudsakligen barn som lever med en  
biologisk förälder som fått barnet i en tidigare heterosexuell relation. Dessa barns  
situation går inte att jämföra med den utsatthet som de adopterade barnen har.  

Att vara bortadopterad är ett trauma i sig, man är annorlunda ofta både till utseende och 
ursprung. Det är frågor som varje adopterat barn måste förhålla sig till långt upp i vuxen  
ålder. Att växa upp i en homosexuell familj innebär att tillhöra en minoritet, man har det  
inte riktigt som andra. För det adopterade barnet blir det ett ytterligare annorlundaskap.  
Hur mycket ytterligare ”annorlundaskap” tål dessa barn? Vad anser de själva?  

En majoritet av adoptivbarnsorganisationerna är emot att homosexuella par ges  
möjlighet till adoption. Det är också Sveriges Psykologförbunds uppfattning.  

Det finns ingenting som tyder på att homosexuella föräldrar skulle ha en mindre  
förmåga att ge kärlek och omsorg till ett barn. De adopterade barnen har däremot  
försatts i en situation som innebär risker för deras psykiska hälsa. Vår uppgift är att  
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försöka minimera ytterligare risker, skaffa kunskap, och endast ta hänsyn till barnens  
behov även om det skulle drabba vuxna.  
 
 
Styvbarnsadoption 

Sveriges Psykologförbund är positivt till att en registrerad partner ska kunna adoptera  
den andre partnerns biologiska barn, under samma förutsättningar som gäller idag för  
gifta par.  

För dessa barn är det biologiska ursprunget klart, barnet finns redan i familjen  
tillsammans med en biologisk förälder, adoptionen ökar barnets trygghet under dessa 
förhållanden, på samma sätt som i en heterosexuell familj där en frånvarande biologisk  
förälder inte kan eller vill åta sig föräldraansvaret.  

Insemination 

Kommittén föreslår att lesbiska par ska ges samma möjligheter som heterosexuella par  
att erhålla assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Sveriges Psykologförbund har  
ingenting att invända mot just detta. Däremot finns det anledning att utreda frågor om 
insemination överhuvudtaget. Hur garanterar man barnets rätt till sitt biologiska  
ursprung?  

En färsk studie av Socialstyrelsen visar att endast cirka 10% av föräldrarna till barn som 
tillkommit genom givarinsemination har berättat för barnen hur de tillkommit.  
Dessutom antecknas i folkbokföringen felaktigt den gifte eller sammanboende mannen  
som genetisk far. Även om barnet i vuxen ålder kan få reda på vem den biologiske  
fadern är, kan barnet under lång tid vilseledas.  

Kanske skulle vissa av dessa problem lösas enklare i en lesbisk familj där man inte kan  
dölja att en man varit inblandad, och därmed är beredd på en annan öppenhet mot  
barnet.  

Ur ett barnperspektiv är inte nuvarande lagstiftningen kring insemination  
tillfredställande                                                                                                         
men detta är ett problem som gäller assisterad befruktning för alla typer av familjer.  

SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND  

Torgny Danielsson    Karin Graff-Cederström 
Förbundsordförande    Leg. psykolog  
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Appendix B 

Psykologförbundets remissvar till Ds 2004:19, formaterat 
Stockholm 2004-08-24  

Justitiedepartementet  
103 33 Stockholm  

Yttrande över departementspromemorian Föräldraskap vid 
assisterad befruktning för homosexuella ( Ds 2004:19 )  
Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående promemoria  
och vill framföra följande synpunkter.  

Sveriges Psykologförbund önskar inledningsvis framhålla att förbundet i sitt yttrande  
utgått från Barnkonventionen där det fastslås att barnets bästa alltid skall komma i  
främsta rummet ”vid alla åtgärder som rör barn” .  

Sveriges Psykologförbunds uppfattning är att promemorian tillkommit utifrån en  
världsbild där barnet är perifert och föräldraskapet står i centrum. Författningstexten  
uppvisar en total avsaknad av förståelse för, och kunskap om, barns behov - socialt och 
psykologiskt.  

Förbundet konstaterar att frågan som ställs är hur föräldraskapet för barnet bör regleras  
om förslaget genomförs och att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller är  
sambor får tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Om partner  
eller homosexuella sambor får tillgång till assisterad befruktning framhålls att det är av  
yttersta vikt att barnets trygghet säkras ekonomiskt, socialt och rättsligt. Promemorian  
gör utifrån tidigare antagna lagtexter en logiskt sammanhängande framställning av hur  
barnets situation kan tryggas juridiskt. Utifrån detta tycks även barnets ekonomiska  
situation säkrad. Sociala faktorer berörs flyktigt och psykologiska inte alls. Att barnets  
trygghet skulle säkras socialt går emellertid inte alls att utläsa i den föreslagna texten.  

Tre antaganden i promemorian  
På sidan 52 i promemorian anges benämningen mor på barnets andra förälder som ett  
begrepp som skall signalera att hon är en likvärdig förälder inför barnet och det  
omgivande samhället.  

”Som mor anses den kvinna som föder ett barn. I de fall som nu är aktuella skall alltså  
den kvinna som föder barnet – precis som i andra fall – anses som barnets mor.  
Emellertid är det också rimligt att den födande kvinnans partner eller sambo betecknas  
som mor. Alternativet skulle vara att kalla henne för t.ex. medförälder eller medmor.  
Detta framstår dock som olämpligt. Tanken är ju att hon skall vara en helt likvärdig  
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förälder: rättsligt ekonomiskt och socialt. Att hon också i lagens mening benämns som  
mor, ger en viktig signal, inte minst till barnet men även till familjens närmaste  
omgivning och samhället i övrigt. En ny föräldrarättslig beteckning skulle dessutom  
skapa både praktiska och lagtekniska svårigheter.”  

Stycket innehåller tre olika antaganden:  
1)  Barnets andra förälder skall också kallas mor juridiskt för att tydliggöra att hon är  

en likvärdig förälder.  
2)  Att kalla den andra föräldern något annat än mor skulle skapa praktiska och  

lagtekniska svårigheter.  
3)  Ett barn behöver ingen person som det kan kalla far.  

Just utifrån dessa tre antaganden tydliggörs enligt förbundet grundläggande problem  
kring den assisterade befruktningen för homosexuella:  

1) Med utgångspunkt i promemorians formulering får antas att förslaget tänker sig att  
ett likvärdigt föräldraskap skulle kunna ifrågasättas juridiskt, men framför allt socialt  
av barnet och det omgivande samhället.  

2) Det finns praktiska och lagtekniska svårigheter därför att barn som växer upp med  
två vuxna av  samma kön inte tidigare förekommit i det officiella sammanhanget.  
Det är en helt ny företeelse juridiskt.  

3) Skall samhället bestämma att barnet från konceptionsögonblicket undanhålls  
faderns existens till den ålder då det själv kan efterfråga information om faderskapet  
(detta kan som förbundet förstått det nämligen inte göras av vårdnadshavare)?  

1) Ett likvärdigt föräldraskap  
Promemorian är oklanderlig i sin logiska och konsekventa framställning. Människan i  
sina grundläggande reaktioner är däremot inte alltid logisk och konsekvent. Inom   
mödra- och barnhälsovården möter psykologer ofta adopterade vuxna. Eget   
föräldraskap väcker där ofta tankar och funderingar kring den egna härkomsten. Frågan  
som ställs är enkel, den existentiella dimensionen allmänmänsklig: ”Vem är min riktiga  
pappa och mamma”. När de som skulle kunna såras inte hör på går det också att  
formulera den mest basala av frågor. Detta gäller naturligtvis inte alla men många, det    
är inte en aspekt som är patologisk, det är bara högst mänskligt.  

Förbundets slutsats är att man inte i social och psykologisk bemärkelse kan skapa ett likvärdigt 
föräldraskap bara genom att kalla det något speciellt i en lagtext.  

4) En ny företeelse  
Att välja att kalla även den andra föräldern mor motiveras enligt förslaget av att det    
leder till en förenkling i formuleringen av den juridiska texten. Detta kan knappast vara  
önskvärt. Lagar förutsätts gälla över lång tid och samtidigt utgöra rättesnöre i konflikter  
mellan människor. Det måste då anses vara av än större vikt att ta tid på sig att välja en 
benämning som omfattar det man avser. Här avses att i lagen föra in en helt ny  
företeelse, nämligen hur föräldrar av samma kön rättsligt skall benämnas. Det är inte  
samma sak att vara hetero- respektive homosexuell. Det är inte ett lika villkor att växa  
upp med två mödrar eller fäder jämfört med att växa upp med en mor och en far. Det    
är inte fel, det är inte dåligt men det är inte heller lika eller likadant.  
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Det troligaste är vidare att mödrarna har olika ställning i psykologiskt avseende. Hur de  
än kämpar med detta, finns det en genetisk skillnad i närheten till barnet. Den förstärks  
till exempel av amning och vid ett eventuellt behov av organdonation.  

Oavsett vilket kön barnet har behöver det för sin psykologiska utveckling närhet och  
bekräftelse från vuxna av båda könen. Det gäller således att de två mödrarna kan  
förmedla en så nyanserad bild av män att det uppväxande barnet kan glädja sig över sitt  
eget kön, uppskatta det andra och hitta sin egen sexualitet.  

Inom psykologin hävdas insikten om olikheten vara en förutsättning för att kunna  
hantera en situation. Att kunna hantera den, diskutera den och gå vidare i en process.  
Att definiera olikheter är ofta en förutsättning för progress och utveckling.  

Förbundets slutsats är att det vore olyckligt om man av förenklingsskäl skulle välja  
en benämning som egentligen representerar något helt annat. I lagtexten handlar det om biologiskt  
föräldraskap och rättsligt föräldraskap. Vad familjer väljer att kalla de olika medlemmarna inom  
hemmets väggar torde man inte behöva lagstifta om.  

3) Faderskapet och faderns betydelse  
Under senare år har psykologer haft att ta hänsyn till att barnet har två föräldrar, en    
mor och en far. I myndigheters instruktioner och föreskrifter framgår regelmässigt att  
barnet har rätt till båda sina föräldrar. I majoriteten av ärenden som här avses handlar   
det om att barnet skall ha en kontakt med sin far i stort sett oberoende av  
omständigheter. Har således pappan en drogproblematik eller är kriminellt belastad     
eller har begränsad omhändertagandeförmåga försöker man ändå åstadkomma en  
samvaro med fadern även om det måste ske under övervakning av en särskild  
kontakperson. I inget av de här angivna exemplen tar juridiska instanser eller  
myndighetsutövare avstånd från barnafadern eller anser att barnet skulle må bäst av att  
inte träffa honom, ens om det finns fungerande andra vuxna kring barnet. I  
promemorian antas nu att ett barn inte behöver någon far alls, det går lika bra med två  
mödrar. Detta väcker inte bara en fråga kring familjejuridiken i stort utan ställer hela vår 
föreställning om familjen i en helt ny dager. Idag vet vi att barn kan knyta an till mer än  
en person och att dessa på (troligen) inget sätt behöver representeras av båda könen.  
Kvarstår gör dock frågan om tidigare antagande om vad som är nödvändigt för ett    
barns utveckling. Barnets behöver också rätt till sin biologiska historia/bakgrund  vid  
eventuella sjukdomar och eventuellt behov av organdonation.  

Förbundets slutsats är att det behövs klargöranden från juridiskt och psykologiskt insatta  
personer om vilka aspekter som tidigare motiverat lagtext och juridiska beslut om barn och hur dessa  
passar med det förslag som framläggs i promemorian  
 
Partnerskap  
Vuxna kan avla barn under många olika förhållanden, utan att det finns skäl för  
samhället att lägga sig i den saken. I det fall samhället medverkar till föräldraskapet   
måste också samhället vara berett att ta ett större ansvar. Detta förhållande visar sig till  
exempel när det gäller adoption genom att socialtjänsten ges ett särskilt ansvar för dessa  
barn och att en lämplighetsbedömning görs av dem som avser att adoptera. I denna 
lämplighetsbedömning ingår till exempel en bedömning av förhållandets stabilitet.  
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Samma typ av bedömning är tänkt att ske vid assisterad befruktning. Vad som nu sagts  
kan jämföras med vad som gäller vid adoption där en förutsättning för adoption är att  
parterna ingått äktenskap.  

Förbundets inställning är att det ytterligare bör övervägas om inte registrerat partnerskap bör  
vara en förutsättning vid assisterad befruktning  för homosexuella  

Konsekvenser för sjukvården  
I promemorian antas konsekvenserna för sjukvården kostnadsmässigt bli obetydligt  
högre om förslaget genomförs.  

Förbundets uppfattning är att det är sannolikt att en ny grupp barn och föräldrar kommer att  
kräva nya resurser eller att de resurser som finns kommer att efterfrågas på ett nytt sätt.  

Barnet i centrum  
Den ursprungliga frågan var hur föräldraskapet för barnet bör regleras om förslaget, att  
lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller är sambor skall få tillgång till assisterad 
befruktning inom den svenska sjukvården. Så som frågan är formulerad står barnet i  
centrum, men i förslaget till författningstext blir barnet perifert och föräldraskapet står i  
centrum. Det talas i texten om ett likvärdigt föräldraskap, promemorian talar inte om ett 
likvärdigt barnaskap. Juridiskt framhålls svårigheterna med att införa nya begrepp. Det 
problematiseras emellertid ingenting kring svårigheterna med att växa upp i en ny  
familjeform som skall introduceras i samhällsbilden. I promemorian omnämns  
överhuvudtaget inte att ett barn skulle ha ett eget behov av att känna till sitt ursprung. Det  
hela reduceras till en juridisk möjlighet när barnet är så gammalt att det själv kan handha  
frågan juridiskt. Vid vilken ålder barnet skulle kunna omfatta frågan psykologiskt finns inte  
heller omnämnt i texten.  

Sverige är kanske världsledande inom området med den lagstiftning som finns, och den    
som nu är föreslagen. Den forskning som finns inom området har lågt evidensvärde. Om 
förslagen i promemorian genomförs måste staten ålägga sig skyldighet att följa utvecklingen  
och göra avstämningar regelbundet. Barnen står utan möjlighet att föra egen talan. Därför  
måste samhället värna mycket starkt om skyddet för de ofödda barnen och deras rätt till en  
så god uppväxtmiljö som möjligt. Visar det sig att barnens uppväxtvillkor inte blir optimala, 
måste hjälp sättas in tidigt, och kanske omprövningar ske.  

SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND  

Lars Ahlin  
förbundsordförande  

Åke Hjelm  
förbundsjurist  
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Appendix C 

Brev till Psykologförbundet 
 

 
 
 
 
 

 
Linköpings universitet     TILL 
Institutionen för beteendevetenskap    Sveriges Psykologförbund 
Psykologprogrammet     Box 3287 

103 65 Stockholm 
 
 

Linköping den 16 november 2006 
 
Bästa Psykologförbund! 
 
Mitt namn är Anna Malmquist och jag arbetar med en psykologexamensuppsats vid 
Linköpings universitet.  
 
Som professionssammanslutning är Psykologförbundet psykologens röst mot omvärlden. I 
frågor som rör barns behov och barns bästa utgör förbundet en betydande instans. I min 
uppsats avser jag närmare undersöka och förstå Psykologförbundets ställningstaganden i 
frågor som rör barn med homosexuella föräldrar. 
 
De senaste åren har stora förändringar skett inom lagstiftning som berör dessa barn. Vid ett 
par tillfällen har Psykologförbundet som remissinstans ombetts formulera sin inställning till 
lagda lagförslag. Jag vill nu närmare utreda hur dessa ställningstaganden speglar 
Psykologförbundets syn på barns rättigheter och barns behov. För att möjliggöra en grundlig 
förståelse för detta krävs en analys av de argument och resonemang som föregått remissvaren 
liksom för de argument och resonemang som kan ha följt av den förändrade lagstiftningen. 
 
För att få svar på mina frågor behöver jag etablera kontakt med Psykologförbundet och 
förbundsrepresentanter. Min önskan är att intervjua aktuella personer med ambitionen att i 
öppna samtal/intervjuer resonera kring förbundets ställningstaganden i dessa frågor, såväl nu 
som några år bakåt i tiden. Jag kommer att kontakta förbundet per telefon för att diskutera 
detta närmare. Vid frågor går det givetvis även bra att kontakta mig. 
 
Vänliga hälsningar med förhoppning om ett gott samarbete, 
 
 
 
Anna Malmquist, 
Psykologkandidat vid Linköpings universitet 
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Appendix D 

Brev till Psykologförbundets styrelse 2001-2004 
 
 
 
 
 
 

 
Linköpings universitet    TILL 
Institutionen för beteendevetenskap   Psykologförbundsstyrelsen 
Psykologprogrammet    åren 2001-2004 

 
 

Linköping den 28 november 2006 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Anna Malmquist och jag arbetar med en psykologexamensuppsats vid 
Linköpings universitet. Med anledning av uppsatsen skriver jag till Dig som suttit i 
Psykologförbundets förbundsstyrelse under perioden 2001-2004.  
 
Som professionssammanslutning är Psykologförbundet psykologens röst mot omvärlden. I 
frågor som rör barns behov och barns bästa utgör förbundet en betydande instans. I min 
uppsats avser jag närmare undersöka och förstå Psykologförbundets ställningstaganden i 
frågor som rör barn med homosexuella föräldrar. 
 
De senaste åren har stora förändringar skett inom lagstiftning som berör dessa barn. Vid ett 
par tillfällen har Psykologförbundet som remissinstans ombetts formulera sin inställning till 
lagda lagförslag. Jag vill nu närmare utreda hur dessa ställningstaganden speglar 
Psykologförbundets syn på barns rättigheter och barns behov. För att möjliggöra en grundlig 
förståelse för detta krävs en analys av de argument och resonemang som föregått remissvaren 
liksom för de argument och resonemang som kan ha följt av den förändrade lagstiftningen. 
 
För att få svar på mina frågor behöver jag etablera kontakt med Psykologförbundet liksom 
med nuvarande och tidigare förbundsrepresentanter. Då Du suttit i förbundets styrelse vid den 
tid då Psykologförbundet varit remissinstans i de aktuella frågorna, är min önskan att resonera 
med Dig kring förbundets ställningstaganden i öppet samtal/intervju.  
 
Min förhoppning är att Du har möjlighet att avsätta tid för en intervju. Jag kommer givetvis 
till den plats som passar Dig. Om Du har möjlighet till detta, vänligen kontakta mig på mejl 
annni313@student.liu.se, eller telefon 0702-921138. 
 
Vänliga hälsningar med förhoppning om ett gott samarbete, 
 
Anna Malmquist, 
Psykologkandidat vid Linköpings universitet 
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Appendix E 

Intervjuguide 
INTERVJUPERSONEN 

 
Nuvarande position/anställning i SPF 
Tidigare position/anställning i SPF 
Koppling till SPF åren 2001 och 2004 
 

”BARNS BÄSTA” OCH BARNS BEHOV 
 

Föreställningar om vad som är barns bästa och vad barn har för behov 
När Psykologförbundet svarar på remisser i frågor om barn med homosexuella föräldrar har 
man varit noga med att påpeka att Barnkonventionen är förbundets utgångspunkt. Där 
fastslås att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid ”alla åtgärder som rör barn”.   
 
Hur förstår du begreppet ”barns bästa”? 
 
Psykologförbundet hänvisar också till barns behov och säger exempelvis (2004):  
”Författningstexten uppvisar en total avsaknad av förståelse för, och kunskap om barns 
behov – socialt och psykologiskt.” 
 
Vilken är din förståelse för ”barns sociala och psykologiska behov”? 
 

Föreställningar om behov av förebilder/föräldrar av båda könen 
Har ett barn behov av föräldrar av båda könen? Hur kan man förstå det behovet? 
 
Psykologförbundet 2001: 
”Sveriges Psykologförbund är positivt till att en registrerad partner ska kunna adoptera den 
andre partnerns biologiska barn, under samma förutsättningar som gäller idag för gifta par.” 

 
Hur förhåller sig förbundet till att barnet på detta vis inte får en manlig och en kvinnlig 
förälder? 
Har ett barn behov av förebilder av båda könen? Hur kan man tänka kring det behovet? 

 
Psykologförbundet 2004: 
”Oavsett vilket kön barnet har behöver det för sin psykologiska utveckling närhet och 
bekräftelse från vuxna av båda könen” 

 
Hur kan man förstå Psykologförbundets tanke om detta behov hos barn? Hur kan det 
tillgodoses (i en homosexuell familj)? 
 

Föreställningar om rätt till ursprung 
Har barn ett behov av att känna till sitt biologiska ursprung? Reflektera kring det behovet! 

 
Psykologförbundet 2004 fokuserar på ett medicinskt behov: 
”Barnet behöver också rätt till sin biologiska historia/bakgrund vid eventuella sjukdomar och 
eventuellt behov av organdonation” 
Finns det något psykologiskt behov av kännedomen av sitt ursprung? Reflektion kring det! 
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HOMOSEXUELLA FÖRÄLDRAR OCH REGNBÅGSFAMILJER 

  
Föreställningar om homosexuellas förmåga till föräldraskap 

Skiljer sig förmågan till föräldraskap åt mellan homo- och heterosexuella? På vilket sätt? 
 

Föreställningar om uppväxtvillkor i regnbågsfamiljer 
 
Sedan 2003 accepterar svensk lag registrerade partner som adoptivföräldrar. Hur ser du på 
detta, idag?  
Psykologförbundet 2001: 
”Sveriges Psykologförbund anser inte att det för närvarande finns något som talar för att 
möjligheten att adoptera barn bör utvidgas till homosexuella familjer.” 
 
Finns det idag något som talar för att det var klokt att utvidga möjligheten att adoptera till 
homosexuella familjer? Reflektion kring ställningstagandet! 

 
Sedan 2005 har lesbiska kvinnor tillgång till assisterad befruktning på svenska sjukhus. Hur 
ser du på detta? 

 
Psykologförbundet 2001:  
”Kommittén föreslår att lesbiska par ska ges samma möjligheter som heterosexuella par att 
erhålla assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Sveriges Psykologförbund har ingenting 
att invända mot just detta.” 
 
Reflektion kring förbundets ställningstagande! Hur kan man förstå Psykologförbundets 
oproblematiska inställning till detta? 

 
Föreställningar om likvärdigt föräldraskap 

Kan två föräldrar vara likvärdiga i psykologisk bemärkelse? Reflektera kring 
likvärdigheten/olikvärdigheten! 

 
Kan två mammor (eller två pappor) ha samma ställning i psykologiskt avseende? Berätta 
hur du tänker kring detta! 

 
Psykologförbundet 2004: 
”Det troligaste är vidare att mödrarna har olika ställning i psykologiskt avseende. Hur de än 
kämpar med detta, finns det en genetisk skillnad i närheten till barnet. Det förstärks till 
exempel av amning och vid ett eventuellt behov av organdonation.” 
 
Hur kan man reflektera kring citatet? Vilken roll spelar genetik i närheten till ett barn? 
Lagstiftaren valde att konstruera en särskilt paragraf i föräldrabalken (9 § kap1) som reglerar 
föräldraskapet för den biologiska moderns partner eller sambo vid assisterad befruktning vid 
svenskt sjukhus. I lagen står att hon ska betraktas som ”förälder”, inte ”mor”, vilket 
föreslogs i utredningen som föregick förändringen. Vilken är din reflektion kring valet av 
benämning?   

 
 
 

Föreställningar om utveckling av könsidentitet och sexualitet 

 66 



Påverkas utvecklingen av den egna könsidentiteten eller den egna sexualiteten av att växa 
upp med samkönade föräldrar? Berätta hur du tänker! Bör detta beaktas särskilt i dessa 
frågor? 

 
Psykologförbundet 2004: 
”Det gäller således att de två mödrarna kan förmedla en så nyanserad bild av män att det 
uppväxande barnet kan glädja sig över sitt eget kön, uppfatta det andra och hitta sin egen 
sexualitet” 
 
Hur kan man förstå vad Psykologförbundet säger? 
 

MAMMOR OCH PAPPOR, FÖRÄLDRASKAP OCH KÖN/GENUS 
 

Föreställningar om mammor och pappor 
Vilka är dina tankar om vad en mamma (kvinnlig förälder) respektive pappa (manlig förälder) 
tillgodoser/har för funktion? 

 
Psykologförbundet ställer barn med lesbiska föräldrar i kontrast till barn vars pappor har 
drogproblem eller är kriminellt belastade och framhåller att man aldrig tidigare ansett att 
dessa barn skulle må bättre av att inte träffa fadern. Hur reflekterar du kring synen på behovet 
av en far? 
 
Psykologförbundet 2004: 
”I promemorian antas nu att ett barn inte behöver någon far alls, det går lika bra med två 
mödrar” 
Går det lika bra med två mödrar? Behöver ett barn tillgång till biologiska föräldrar? Två? 
Vad består behovet i? 

 
Föreställningar om riktigt föräldraskap 

Vad skulle du lägga i begreppet en ”riktig” pappa eller mamma? 
 
Psykologförbundet 2004:  
”Inom mödra- och barnhälsovården möter psykologer ofta adopterade vuxna. Eget 
föräldraskap väcker där ofta tankar och funderingar kring den egna härkomsten. Frågan som 
ställs är enkel, den existentiella dimensionen allmänmänsklig: ’Vem är min riktiga pappa 
och mamma’.”  
 
Hur kan man utifrån detta förstå Psykologförbundets syn på vad en riktig pappa och mamma 
är? 
 

ANNORLUNDASKAP OCH UTANFÖRSKAP 
 

Föreställningar om adoption 
Så här säger Psykologförbundet 2001:  
”Vi anser att en förändrad lagstiftning angående adoption måste bygga på en ökad kunskap 
om adoptivbarns speciella behov, och vara uttryck för en strävan att bättre tillgodose dessa 
behov” 
 
Hur förstår du ”adoptivbarns speciella behov”? Berätta! 
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Föreställningar om samhällsattityder till homosexualitet 
Hur kan samhällets attityder till homosexualitet påverka ett uppväxande barn (i en 
homosexuell familj) idag? 
 

Föreställningar om annorlundaskap 
Hur tror du barn påverkas av att tillhöra en minoritet? 
 
Psykologförbundet 2001: 
”Att vara bortadopterad är ett trauma i sig, man är annorlunda både till utseende och 
ursprung. Det är frågor som varje adopterat barn måste förhålla sig till långt upp i vuxen 
ålder. Att växa upp i en homosexuell familj innebär att tillhöra en minoritet, man har det inte 
riktigt som andra. För det adopterade barnet blir det ett ytterligare annorlundaskap. Hur 
mycket ”annorlundaskap” tål dessa barn?” 

 
Reflektion kring citatet! Kan man addera annorlundaskap? Upplever du att det finns någon 
skillnad mellan det ena och det andra annorlundaskapet? 
 

FÖLJDFRÅGOR 
Minns du det här (citatet, ställningstagandet)? 
Hur gick resonemanget? 
Vilka argument lyftes fram? 
Hur kom ni till den slutsatsen? 
Hur tror du man hade resonerat idag? 
Vad hade du lyft fram, om du varit med i diskussionen? 
 

INTERVJUPERSONEN 
Skolbildning 
Skolbildnings inverkan på syn på homosexuella familjer 
Ålder 
Kön 
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