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”Mattias är bög!” * 
 

 – om föräldrars upplevelser av att ha ett barn som är homosexuellt 
 

Anna Danielson 
 
 

 
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser av att 
ha ett barn som är homosexuellt; hur man tänkte och kände när man 
fick vetskap om barnets läggning och hur man upplever det idag. 
Författarens utgångspunkt är att det heteronormativa samhälle har 
betydelse för vår syn på homosexualitet och för hur föräldrar reagerar 
när deras barn kommer ut som homosexuellt. Metoden som använts är 
semistrukturerade intervjuer som analyserats utifrån en kvalitativ, 
tematisk ansats. Majoriteten av föräldrarna i undersökningen beskriver 
att beskedet om deras barns homosexualitet väckte både sorg och 
rädsla och för ungefär hälften av dem kom det som en fullständig 
chock. Med tiden har de svåra känslorna avtagit i styrka och flera 
föräldrar rapporterar att deras barns homosexualitet har lett till att de 
själva har mognat som människor och kommit närmare sina barn. 
Kunskap om homosexualitet, möte med andra i samma situation och 
positiva erfarenheter av att berätta för vänner och släktingar om 
barnets läggning är några av de faktorer som nämns som 
betydelsefulla i processen att acceptera barnets läggning. Några 
föräldrar beskriver dock en kvardröjande oro för att deras barn ska 
råka ut för hot och våld och få ett svårare liv och vissa nämner att det 
är svårt att släppa att barnets liv inte blev som man tänkt sig.  
 
Nyckelord: Föräldraskap, heteronormativitet, homosexualitet, komma-
ut-process  

 
Inledning 

 
En dag för några år sedan ringde telefonen hemma hos Kristina. Det var hennes son Mattias 
som ville berätta att han var homosexuell. Beskedet kom som en total chock för Kristina och 
hon storgrät i flera dagar. Sedan satte hon sig i bilen och skrek ”Mattias är bög” gång på gång 
för att överhuvudtaget kunna ta ordet bög i sin mun.  
 
Det som Mattias hade berättat för sin mamma var att han var kapabel att älska, men att han 
blir kär i män istället för kvinnor. Vad är det som gör att förmågan till kärlek kan orsaka en så 
stor och fundamental sorg hos föräldrar? Varför kan det vara chockartat att få berättat för sig 
att ens son eller dotter funnit kärleken i en partner av samma kön? Denna uppsats har som 
syfte att beskriva och behandla den process som föräldrar genomgår när deras barn berättar 
om sin homosexualitet. 
 
Sedan urminnes tider har samhället vilat på den heterosexuella normen som en absolut 
självklarhet. Överallt matas vi med budskapet om den heterosexuella kärleken och 

* Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare, professor Gunilla Preisler för stort engagemang och gott 
stöd, till Ann-Charlotte Smedler för ett inspirerande samtal, till mina intervjupersoner som bidragit med så 
mycket värdefull kunskap och till Lillemor för uppmuntran och kärlek. 
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samlevnaden som det naturliga och oftast det enda sättet att leva. På senare år har detta 
luckrats upp något och alternativa livsval har blivit mer synliga, men fortfarande är den  
heterosexuella tvåsamheten den rådande normen. 1973 uttalade riksdagen att homosexuell 
samlevnad var en fullt acceptabel levnadsform från samhällets synpunkt men inte förrän 1979 
avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp (Österman & Carpelan, 
2002). 1995 infördes lagen om registrerat partnerskap och sedan 2003 har homosexuella par 
rätt att bli prövade som adoptivföräldrar (Seppänen Sterky, 2005).  Trots detta ses 
homosexualitet fortfarande av många som något konstigt och annorlunda och inte likvärdigt 
med heterosexualitet.  
 
Forskning visar att homosexuella som grupp mår sämre än heterosexuella. 1999 publicerades 
den s.k. NOVA-rapporten som är en norsk undersökning om levnadsvillkor och livskvalitet 
hos lesbiska kvinnor och homosexuella män (Hegna et al, cit. i Hanner, 2002). Denna visar 
bl.a. att förekomsten av psykiska bekymmer var 2-3 gånger större hos homosexuella än 
heterosexuella och självmordstankar var i genomsnitt 7-8 gånger vanligare. Problemen syns 
tydligast hos unga under 25 år. Många fler homosexuella i denna åldersgrupp rapporterade att 
de led av depression och ångest jämfört med ungdomsbefolkningen i stort. Den svåraste tiden 
uppges vara perioden mellan det att man upptäckte sin homosexualitet till man fick kontakt 
med andra homosexuella och författarna till rapporten menar att det finns tydliga tecken på att 
unga homosexuella har en svårare ungdomstid än ungdomar generellt (Hegna et al, cit. i 
Hanner, 2002).  
 
Risken att utsättas för brott är större för homosexuella än för heterosexuella. Kriminologen 
Eva Tiby (1999) konstaterar att homosexuella män i större utsträckning än lesbiska kvinnor 
drabbas av brott. Hon menar att detta dels beror på att män generellt sett är mer utsatta för 
våld än kvinnor och att homosexuella män är mer synliga än lesbiska, bland annat för att det 
finns fler ställen som vänder sig till homosexuella män än lesbiska kvinnor. Dessutom 
tenderar män att upptäcka sin homosexuella läggning tidigare än kvinnor vilket gör att de har 
längre ”exponeringstid” för potentiellt våld. Tiby menar vidare att lesbiska generellt sett är 
mer försiktiga än homosexuella män och att det kan vara svårt att skilja våld mot lesbiska från 
allmänt våld mot kvinnor (Tiby, 1999).  
 
Den forskning som finns har framförallt fokuserat på homo- och bisexuellas situation. I den 
här uppsatsen väljer jag att skifta fokus och koncentrerar mig på föräldrar till homo- och 
bisexuella. Som homosexuell kvinna uppvuxen i en heterosexuell kärnfamilj vill jag 
undersöka hur heterosexuella föräldrar upplever att det är att få ett barn som genom sin 
bi/homosexualitet inte passar in i normen. Vilka tankar och känslor väcks av att ha ett barn 
som är som alla andra men ändå inte?  
 

Teoretisk bakgrund 
 
Homosexualitet ur ett samhällsperspektiv 
 
Det heteronormativa samhället 
 
Begreppet heteronormativitet innebär att heterosexualiteten är normen (Hanner, 2002). I ett 
heteronormativt sammanhang uppmuntras det heterosexuella beteendet, framförallt genom att 
det icke-heterosexuella inte självklart benämns. I det heteronormativa samhället finns ett 
antagande om att individen naturligt utvecklas i en heterosexuell riktning. Detta fenomen är 
väl utbrett i vår kultur och vanligtvis tar de flesta för givet att alla är heterosexuella, vilket är 
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en form av heterocentrism (Savin-Williams, 2001). Detta visar sig i att omgivningen förväntar 
sig att kvinnor har pojkvänner och inte flickvänner och vice versa och i att man sällan ställer 
frågan om eventuell partner på ett könsneutralt sätt. Personer som anser att en man som lever 
med en kvinna är mer normal och välanpassad än en man som lever med en annan man kan 
sägas vara heterosexistiska. I detta begrepp ligger ett dömande – att det är bättre att vara 
heterosexuell än homosexuell (Savin-Williams, 2001). Det heteronormativa samhället 
innehåller även inslag av homonegativitet och homofobi som avser negativa känslor, attityder 
och beteenden mot homo- och bisexuella Homofobi är dock ett starkare uttryck som innefattar 
ett mer aktivt agerande, t.ex. verbala eller fysiska hot eller misshandel medan homonegativet 
mer handlar om negativa värderingar gentemot icke-heterosexuella (Savin-Williams, 2001).  
 
Man kan fråga sig varifrån den heterosexuella normen kommer och varför den blivit så 
dominerande. Carina Roxström (cit. i Seppänen Sterky, 2005)  menar att folkhemstanken, 
d.v.s. att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter, i praktiken inte alls omfattade alla 
människor och att samma normer lever kvar än idag. Samhället ska värna om alla sina 
medborgare och alla ska behandlas jämlikt och respektfullt, men frågan är i vilken 
utsträckning man lyckas leva upp till det. Roxström citerar statsministern Per-Albin Hanssons 
folkhemstal från 1928: ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller 
tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där 
försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar 
den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”(s. 58) 
 
Se där några vackra ideal för ett samhälle i förändring. Men hur var det egentligen? Den 
gamla bondekulturen skulle bort och man strävade efter bättre bostäder, bättre hygien och 
minskad fattigdom. Under Per-Albins tid genomfördes en mängd sociala reformer och detta 
medförde en ökad kontroll av medborgarna. De välanpassade fattiga människorna skulle 
inordnas i det svenska folkhemmet medan de misskötsamma och annorlunda hamnade utanför 
systemet (Seppänen Sterky, 2005). Man kan se en slags kategorisering av människor och 
Roxström citerar historikern Maja Runcis i Seppänen Sterky som menar att man kan se 
liknande tendenser även i vår tid exempelvis när det gäller fosterdiagnostik och i hur 
migrationsverkets regler för flyktingar ser ut. Det är en sortering som inte ses som 
förtryckande idag men som kanske kommer att göra det om 50 år. Roxström tar upp 
steriliseringslagarna som ett otäckt exempel på samhällets iver att ställa och styra med 
människors liv. Från början var motivet att hindra s.k. sinnesslöas fortplantning men senare 
kom det mer att handla om ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet utanför äktenskapet 
(Seppänen Sterky, 2005).  
 
Även homosexuella ansågs hota samhällsmoralen trots att de inte riskerade att producera 
oönskade barn och Roxström menar att resonemanget kring lagstiftning och kontroll av 
homosexualiteten påminner mycket om de värderingar som kringgärdade 
steriliseringslagarna. Homosexualiteten avkriminaliserades 1944 men samtidigt infördes en 
högre åldersgräns för homosexuella förbindelser och detta måste ses som ett tydligt tecken på 
att staten tog sig friheter vad gällde att korrigera och gripa in mot vad som ansågs vara en 
felaktig sexualitet, trots avkriminaliseringen (Österman & Carpelan, 2002). Oro fanns också 
för att homosexuella skulle visa sin läggning offentligt och därför instiftades en lag som 
förbjöd homosexualitet i offentligheten (Seppänen Sterky, 2005). Homosexualitet var 
fortfarande klassificerat som en sjukdom även om den vid denna tid var avkriminaliserad, 
vilket kan ses som en slags medelväg. Kompromissen blev att jämställa homosexualitet med 
sinnessjukdom.  
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Idag är homosexualitet i stort sett likställt med heterosexualitet rent lagmässigt, men 
fortfarande genomsyras samhället av uttalade och outtalade normer för hur man bör leva som 
homosexuell. 
 
Homosexualitet i media 
 
Hur media framställer homosexuella och homosexualitet har stor betydelse för 
opinionsutvecklingen. Den årliga pridefestivalen i Stockholm brukar vanligen få stor 
uppmärksamhet, men frågan är vad man väljer att visa? Bilderna från prideparaden som går 
genom Stockholm är många gånger uppseendeväckande och visar ofta män i minimala 
kalsonger med bara överkroppar och s.k. drag queens. 
 

 
 

Stockholm Pride 2005. Copyright: Pressens bild. 
 
 Mindre ofta visas bilder på majoriteten av deltagarna i paraden – helt vanliga män och 
kvinnor, unga och gamla och barnfamiljer i en salig blandning.  
 
Även de ord man väljer för att beskriva olika företeelser har betydelse. Att tala om 
”homosexmord” eller ”homosexäktenskap” kan ge en ganska skev bild av det som åsyftas. 
Termen homosex är språkligt sett en förkortning av homosexuellt sex, vilket i de flesta fall 
inte åsyftas i de fall då termerna homosexmord och homosexäktenskap förekommer. 
Användandet av dessa ord förstärker känslan av annorlundaskap och får det att låta som att 
homosexualitet framförallt handlar om sex. Dessutom finns en tendens att homosexuella 
förekommer i media när det fokuseras på just det faktum att de är homosexuella (Seppänen 
Sterky, 2005). Intervjuer med ett homosexuellt par handlar för det mesta om någon aspekt av 
att vara ett samkönat par, sällan om något som rör en helt annan fråga. Att homosexuella ses 
så pass lite i media och dessutom ofta framställs på ett orealistiskt sätt bidrar till att skapa en 
känsla av att de lever annorlunda liv och överhuvudtaget inte är som människor i allmänhet 
(Seppänen Sterky, 2005). 
 
Om kategorisering och förväntningar 
 
Människan ägnar en stor del av sin tankeverksamhet till att placera personer och händelser i 
olika kategorier. Denna uppdelning gör omgivningen mer lätthanterlig och sker ofta helt 
automatiskt utan att vi funderar så mycket på det. Olika benämningar ger olika förväntningar 
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på hur personen ska bete sig. Att beskriva en person som invandrare och muslim ger en bild 
medan man ofta får en helt annan bild av en person som beskrivs som akademiker och boende 
i Djursholm. Det är förmodligen inte svårt att föreställa sig akademikern från Djursholm som 
välbärgad och kanske lite snobbig medan en person som beskrivs som muslimsk invandrare 
inte sällan förknippas med egenskaper som patriarkalisk och nedvärderande mot kvinnor. 
Detta sätt att generalisera och förenkla gör omgivningen mer lätthanterlig eftersom vår hjärna 
inte klarar av att analysera all information som väller över oss dagligen (Aronson, 1999).  
 
Hur kan man då komma ifrån dessa ytliga generaliseringar? Socialpsykologen Elliot Aronson 
(1999) menar att vi inte nödvändigtvis måste leva i en förvrängd verklighet, så länge vi är 
medvetna om att vi är benägna att dra förenklade slutsatser om omvärlden. Genom att 
reflektera kring hjärnans tendens att generalisera och på så vis få en ökad medvetenhet kan vi 
vidga våra vyer och tänka ett steg längre och på så sätt se att bilden är mer komplex än den 
kan verka vid första ögonkastet. 
 
Ett psykologiskt perspektiv 
 
Olika familjestilar 
 
Alla familjer har en stor uppsättning uttalade och outtalade regler och normer och dessa 
skiljer sig givetvis åt från familj till familj. Björn Wrangsjö tar i sin bok ”Tampas med 
tonåringar” (2004) upp olika familjestilar som man kunnat urskönja när man forskat kring 
familjer. En familjestil byggs upp av förväntningar och föreställningar om hur 
familjemedlemmarna ska bete sig och vad som behövs för ett välfungerande liv tillsammans.  
 
Amerikanska forskare har beskrivit fyra olika familjestilar: sluten, slumpartad, öppen och 
dold. Dessa stilar förmedlas spontant till barnen genom föräldrarnas agerande och icke-
agerande (Wrangsjö, 2004). 
 
Den slutna stilen bygger på traditionella regler och värderingar. Man förlitar sig på 
traditionell auktoritet och syftar till att föra etablerade mönster vidare. Familjens övergripande 
identitet är viktigare än de individuella medlemmarna och dessa får underordna sig familjens 
bästa. Lojaliteten gentemot familjen är ofta mycket hög. 
 
Den slumpartade stilen beskrivs som motsatsen till den slutna. Här står självständighet och 
jämställdhet i centrum och de individuella behoven ses som viktigare än familjeidentiteten. 
Familjemedlemmarna är inriktade på förändring och nytänkande snarare än stabilitet och 
tradition. Målet är att alla ska ges utrymme att forma sitt liv såsom de önskar inom familjen.  
 
Den öppna stilen är ett slags kombination mellan den slutna och den slumpmässiga 
familjestilen. Här försöker man förena organisation och förutsägbarhet som är 
kännetecknande för den slutna stilen med det flexibla och jämlika tänkandet hos den 
slumpmässiga stilen. Målet är att hitta ett demokratiskt fungerande där kommunikation mellan 
medlemmarna ses som central och en balans mellan förändring och stabilitet. Man arbetar för 
att tillgodose både den enskilda individens behov, såväl som gemensamma intressen hos 
familjen. 
 
I den dolda familjestilen är det mesta outtalat och dolt. Kommunikationen är vanligen icke-
verbal och brott mot regler och överenskommelser (som ofta är oskrivna) straffas mer med 
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gester och ansiktsuttryck och tonfall än rena ord. Familjemedlemmarna förväntas förstå de 
outtalade regler och normer som finns och ytan är lugn och balanserad. 
 
Att få ett barn som inte blir som man tänkt sig 
 
Som blivande förälder förväntar man sig och hoppas att barnet man väntar ska bli som alla 
andra. Om denna dröm inte infrias kan reaktionerna bli starka. Jag tänker att det finns 
paralleller mellan att få ett barn som visar sig vara homosexuellt och ett funktionshindrat barn 
såtillvida att båda avviker från det man hade förväntat sig.  
 
Gurli Fyhr skriver i sin bok ”Den förbjudna sorgen” (2002) om att få ett funktionshindrat 
barn. Hon menar att det är vanligt att detta startar en sorgeprocess hos föräldrarna och att det 
kan upplevas som en slags förlust. När ett funktionshindrat barn föds förlorar föräldrarna det 
barn de önskade sig. Fyhr pratar om det barnet som man längtat efter och fantiserat om som 
drömbarnet. Ett välskapt barn blir för många föräldrar en bekräftelse på att man duger som 
man och kvinna och de flesta föräldrar har drömmar och förhoppningar om hur deras barns liv 
ska gestalta sig. Att få ett funktionshindrat barn kan på ett abrupt sätt sätta stopp för dessa 
drömmar. För vissa kan det ge upphov till känslor av misslyckande. Man får inte bekräftelse 
på sin duglighet utan tvärtom blir det som att ens dolda oduglighet kommer fram i ljuset. Den 
nya identiteten som föräldrar till ett funktionshindrat barn kan hota självkänslan, i synnerhet 
om den redan tidigare var bräcklig. För en del föräldrar kan det funktionshindrade barnet 
upplevas som ett straff för tidigare synder (Fyhr, 2002). 
 
Fyhr menar att sorgen man känner när man fått ett funktionshindrat barn innehåller flera olika 
delar och förändras över tid. I början längtar man efter sitt drömbarn, det barn man trodde att 
man skulle få och har svårt att acceptera det barn man har fått. Många vill inte ta till sig 
barnets diagnos utan hoppas att den är felaktig eller att skadan eller funktionshindret ska växa 
bort med tiden. De önskar att det trots allt ska visa sig att det inte är något fel på barnet. 
Föräldrarna orkar ännu inte överge sitt drömbarn och ta till sig det verkliga barnet.  
 
Om sorgeprocessen fortsätter på ett konstruktivt sätt blir längtan efter drömbarnet gradvis 
svagare och föräldrarna vänjer sig långsamt vid verkligheten såsom den ser ut. Detta är dock i 
de flesta fall ingen enkel process. Det är svårt att ge upp drömmen om det barn man önskade 
sig. Att den drömmen inte kan bli sann blir dock tydligt när de inre bilderna kolliderar med 
det verkliga barnet och det kan ofta vara smärtsamt att se andra friska barn och jämföra det 
med det egna barnet. Fyhr (2002) menar dock att denna jämförelse leder till så stark 
besvikelse att det verkliga funktionshindrade barnet till slut tränger undan bilden av 
drömbarnet. Till slut bleknar hoppet om det barn man en gång önskade sig och man blir mer 
inriktad på det barn man har. För vissa leder detta till en depression. Livet är plötsligt helt 
annorlunda mot det liv föräldrarna föreställt sig och den familj de tänkt sig blir aldrig 
verklighet. De måste överge den gamla drömmen och hitta en ny dröm som bygger på hur 
tillvaron faktiskt ser ut. Om detta inte lyckas och man inte klarar av att överge bilden av sitt 
drömbarn finns det en risk att man fortsätter leva ett slags drömliv där drömbarnet tar allt 
större plats och blir ännu svårare att släppa. Andra undviker att släppa drömmen genom att 
tränga undan den från medvetandet. Istället för att drömmen bryts ner och gradvis försvinner i 
en aktiv sorgeprocess paketteras all längtan tillsammans med fantasierna och drömmarna efter 
det förlorade barnet. Det fortsätter att leva vidare inombords utan att föräldrarna är så 
medvetna om det (Fyhr, 2002). 
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Att ta till sig det verkliga barnet är ofta en kamp och insikten om att drömbarnet inte finns 
kommer gradvis. Att barnet får en diagnos kan kännas skrämmande och orden i diagnosen kan 
väcka fantasier och föreställningar som inte stämmer överens med barnets verkliga tillstånd. 
Förutom de egna känslor av skuld som kan finnas, kan man också frukta omgivningens 
inställning och kritik. Fyhr (2002) menar att barnet kan upplevas som ett hot och att det kan 
bli så starkt att barnet avvisas. Ett svagt avvisande kan visa sig i vankelmod eller 
överbeskydd. Vissa föräldrar som inte har en djupare kontakt med sitt barn kan kompensera 
detta med överdriven uppmärksamhet för att dölja sina ambivalenta känslor. I andra fall kan 
avvisandet bli mer tydligt och leda till att föräldrarna intar en passiv hållning till barnet och 
försummar dess behov. Förnekandet av barnet kan också förändra sig så att man efterhand 
börjar acceptera barnet men fortfarande förnekar dess handikapp.  
 
Det är inte ovanligt att ett funktionshindrat barn kan utlösa dolda konflikter och svårigheter 
inom familjen. Hur familjen påverkas av att få ett skadat barn hänger givetvis samman med 
hur robust den är från början. För vissa kan påfrestningarna bli mycket stora medan andra 
klarar det bättre och lyckas omskapa sin tillvaro på ett konstruktivt sätt. Upplevelsen av 
tidigare förluster och hur stor barnets symboliska betydelse är spelar stor roll för hur 
sorgeprocessen kan komma att se ut.  
 
Efter en kortare eller längre tid har verkligheten kommit ikapp föräldrarna. Man har bit för bit 
insett att ens barn inte är som det barn man drömde om. Ofta har man pendlat mellan 
hoppfulla drömmar och ett mer verklighetsförankrat synsätt och gradvis har realismen fått allt 
större plats. Barnet blev inte som man tänkt sig, men kärleken till det finns ändå och nya, mer 
realistiska förväntningar börjar spira. Fyhr (2002) menar att den sista delen av sorgen 
egentligen aldrig upphör. Erfarenheten finns där men om man arbetat sig igenom sorgen 
kommer den inte prägla det dagliga livet på samma sätt längre.  
 
Till viss del kan man säga att alla föräldrar förlorar sitt drömbarn när det verkliga barnet föds. 
När man får ett normalutvecklat barn är steget till drömbarnet inte särskilt stort. Det är så likt 
drömbarnet att det går bra att fortsätta drömmen, möjligen i något modifierad form. Får man 
ett funktionshindrat barn är steget för långt för att flytta över drömmen eftersom drömbarnet 
och det verkliga barnet är så olika. På sätt och vis handlar sorgen om två barn säger Fyhr 
(2002), det verkliga barnet och drömbarnet och det är inte lätt att sörja ett funktionshindrat 
barn. Barnet finns ju i allra högsta grad, så vad är det egentligen man har förlorat? Den oklara 
förlusten kan göra att det är svårt att få förståelse för känslorna från omgivningen.  
 
Även om föräldrarna arbetat sig igenom sorgen någorlunda kan den ändå finnas kvar. Det är 
tveksamt om det är möjligt att helt sluta sörja barnets skada eller dess osäkra framtid. Sorgen 
har förhoppningsvis ändrat karaktär och överskuggar inte längre hela livet, men den finns där 
och kan välla fram vid olika milstolpar i barnets liv. Dock kan den också leda till något 
positivt eftersom den som upplevt något mycket svårt och lyckats komma ut på andra sidan 
ofta når ett ökat mod och djup i sitt varande (Fyhr, 2002).  
 
Tidigare forskning om homosexualitet och föräldrars reaktioner 
 
Att komma ut som homosexuell 
 
Flera forskare har undersökt den homosexuella s.k. komma ut-processen (bl.a. Cass, 1979, 
Coleman, 1982). Denna process innebär enligt Cass (1979) att man genomgår sex olika 
stadier där målet är att nå identitetssyntes vilket betyder att man ser homosexualiteten som en 
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naturlig och integrerad del av sin person. Vägen dit går först igenom en period av 
identitetsförvirring där man känner att homosexualitet har något med en själv att göra, vidare 
över till identitetsjämförelse där personen nu på allvar börjar fundera på om man kanske är 
homosexuell och vad det i så fall innebär. Nästa steg i processen är identitetstolerans där 
individen på allvar börjar betrakta sig själv som homosexuell vilket minskar känslan av 
förvirring men samtidigt ökar känslan av utanförskap från det heterosexuella samhället. I 
stadium fyra som benämns identitetsacceptans har individen tagit ytterligare ett steg och 
synen på den egna homosexualiteten blir gradvis mer positiv. Samtidigt utökas troligen 
kontakten med den homosexuella subkulturen där den homosexuella identiteten normaliseras. 
I det näst sista stadiet, identitetsstolthet, känner individen en stolthet över sin läggning. 
Inkongruensen mellan samhällets mer negativa syn på homosexualitet och den egna mer 
positiva bilden kan lösas genom att man inte längre bryr sig så mycket om hur heterosexuella 
uppfattar en och kan resultera i ett dikotomt förhållningssätt där homosexualitet uppvärderas 
och heterosexualitet nedvärderas. Förhoppningsvis uppnår individen slutligen identitetssyntes 
där homosexualiteten är en del i den totala identiteten. Det dikotomiska tänkandet minskar 
och heterosexualitet och homosexualitet ses som likvärdigt. Begreppet acceptans används 
frekvent för att beskriva målet för den process det innebär att komma ut som homosexuell och 
jag tolkar det som att identitetssyntes är synonymt med en djupare form av acceptans för den 
homosexuella läggningen och att man till fullo integrerat den som en del av identiteten.  
 
Sådana här stadieteorier om komma ut-processen kan ge en fingervisning om vad man går 
igenom som homosexuell men enligt flera forskare (bl.a. Savin-Williams, 2001, Lundahl, 
1998) är det dock svårt att hitta empiriskt stöd för dem. Lundahl menar bl.a. att komma ut-
processen inte bör betraktas som en linjär process där individen genomgår alla stadier för att 
slutligen nå målet utan snarare ska ses som en utveckling där man kan hoppa över vissa steg, 
återvända till tidigare stadier eller återgå till en heterosexuell identitet.  
 
För de flesta är det en svår process att komma ut som homo- eller bisexuell och många har 
mycket svårt att berätta om sin läggning för föräldrarna (Savin-Williams, 2001). Det är inte 
ovanligt att man fruktar att familjen ska ta avstånd ifrån en och vissa väljer att aldrig berätta 
utan lever ett dubbelliv. Det är svårt att uppskatta hur många som väljer att berätta för 
föräldrarna om sin homo- eller bisexualitet. En studie visar att 60-80 % av ungdomar i olika 
stödgrupper kommit ut inför sina föräldrar och i en annan undersökning av ungdomar som 
studerar på college hade 25 – 65 % kommit ut (D´Augelli et al, 2005). Dessa siffror vittnar 
om att det är förenat med mycket oro och ångest att berätta om sin sexuella läggning för sin 
familj. En studie bland homosexuella män som studerar på college visade att 93 % tyckte att 
det kändes svårt eller mycket svårt att komma ut inför föräldrarna. Bland icke-heterosexuella 
ungdomar i stödgrupper av olika slag tyckte 69 % av männen och 61 % av kvinnorna att det 
var svårt eller mycket svårt att komma ut för föräldrarna (Savin-Williams, 2001). Att siffrorna 
är lägre för ungdomarna i stödgrupperna kan dock bero på att många av ungdomarna redan 
hade kommit ut för sina föräldrar.  
 
Olika sorters reaktioner hos föräldrar 
 
Det finns väldigt lite forskat kring hur föräldrar reagerar när de får vetskap om att deras barn 
inte är heterosexuellt. Den forskning som finns är framförallt amerikansk och mig veterligen 
har ingen svensk studie genomförts tidigare. Den amerikanske psykologen och professorn i 
utvecklingspsykologi, Ritch C. Savin-Williams (2001) har intervjuat bi- och homosexuella 
ungdomar om deras upplevelser av att berätta om sin läggning för föräldrarna. Han visar att 
det inte finns några universella mönster utan föräldrarnas reaktioner skiljer sig mycket åt 
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sinsemellan. Savin-Williams (2001) menar att när ett barn kommer ut inför sina föräldrar som 
homo- eller bisexuell, påbörjas en parallell komma ut-process hos föräldern där man ofta 
genomgår känslor som liknar det ens barn kände när den icke-heterosexuella läggningen blev 
tydlig för honom eller henne. 
 
Det är ovanligt att en förälder reagerar positivt på att sonen eller dottern berättar att han eller 
hon är homo- eller bisexuell. Efter hand verkar dock reaktionen mildras hos många och de 
flesta accepterar sitt barns läggning (Savin-Williams, 2001). Det är svårt att uppskatta hur 
många procent av föräldrarna som uppnår en acceptans för sitt barns homosexualitet eller 
varför vissa föräldrar accepterar medan andra aldrig gör det. Den forskning som finns är till 
stor del baserad på föräldrar som deltagit i olika föräldrastödgrupper och det är rimligt att anta 
att de som vänder sig till en sådan grupp har som mål att acceptera sitt barns icke-
heterosexualitet. Hur processen ser ut hos de föräldrar som aldrig tar kontakt med någon 
sådan stödgrupp vet vi mycket litet om och inte heller för de föräldrar som aldrig accepterar 
sitt barns läggning.  
 
I många stödgrupper för föräldrar till homosexuella barn i USA använder man sig av modeller 
för sorg för att öka förståelsen för hur föräldrar reagerar på sitt barns icke-heterosexualitet. 
Den mest använda modellen är Kübler-Ross (1987) modell för hur en person reagerar som får 
veta att den snart ska dö. Denna innebär kortfattat att man går igenom ett antal stadier där man 
först förnekar budskapet för att sedan bli arg och efter ett tag deprimerad och sedan slutligen 
når en form av acceptans. Man har dock sällan testat dessa teorier empiriskt vad gäller 
föräldrars reaktioner på ett barns homosexualitet och den begränsade forskning som finns 
visar inte heller något stöd för dem. Istället för att se det som en process som innebär ett antal 
på varandra följande reaktioner bör man snarare ha ett mer öppet förhållningssätt där man 
betraktar olika reaktioner som möjliga initiala och i vissa fall kvardröjande responser.  
 
Vanliga reaktioner 
 
Chock 
 
Att bli chockad när man får reda på sitt barns homo- eller bisexuella läggning är en vanlig 
första reaktion. I en amerikansk studie av 400 föräldrar, framförallt mammor, rapporterade en 
dryg tredjedel att de blivit chockade när de fått veta att barnet inte var heterosexuellt (Ben-
Ari, 1995). Många föräldrar upplever att världen helt ställs på ända och man vet inte vad man 
ska ta sig till. Ilska och sorg blandas och det är inte ovanligt att man brister ut i anklagelser 
mot barnet eller bönfaller det att inte agera ut sin läggning. Om föräldrarna haft misstankar 
om barnets homo- eller bisexualitet mildras ofta chocken något. Enligt de få studier som finns 
är det dock vanligast att man inte anat något innan man fått beskedet. En undersökning visar 
att 20 % av fäderna och närmare 30 % av mödrarna haft misstankar om att deras barn var 
homosexuellt (Savin-Williams, 2001). Reaktionen kan trots aningarna ändå bli stark eftersom 
många hoppats på att de inte skulle få sina misstankar bekräftade.  
 
Det som framförallt kan väcka föräldrarnas misstankar är om barnet uppvisar könsatypiska 
beteenden eller intressen. Pojkar som tycker om att leka med dockor och flickor som inte vill 
ha klänning eller andra flickiga attribut kan få föräldrar att associera till homosexualitet. Vissa 
föräldrar kan också bli extra förvånade över barnets icke-heterosexuella läggning eftersom det 
inte uppvisade något könsatypiskt beteende som liten (Savin-Williams, 2001). Man kan dock 
fundera över det faktum att många barn som uppvisar ett könsatypiskt beteende som små inte 
blir homosexuella som vuxna. Kanske är föräldrar mer benägna att minnas barnets icke-
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stereotypa beteende när det som vuxen kommer ut som homosexuell och där se en möjlig 
förklaring till läggningen.  
 
Förnekande 
 
Ett annat sätt att reagera är att man som förälder förnekar den information man just fått. 
Någonstans inser man hur svårt detta besked är att ta till sig och att förneka det under en 
kortare eller längre tid kan vara ett sätt att ge sig själv möjlighet att återfå jämvikten. På något 
plan inser man förmodligen allvaret i det man fått veta, men avfärdar det kanske som en fas 
barnet går igenom som snart går över eller så låter man bli att överhuvudtaget ta det till sig. 
Kanske tänker man att det går över om man låter bli att beröra det, eller att barnet inte träffat 
”den rätta” (av motsatt kön) än. För personer som är religiösa kan det vara extra svårt 
eftersom de i vissa fall lärt sig att se homosexualitet som en synd, vilket också kan göra att 
man tenderar att reagerar med förnekelse (Savin-Williams, 2001). 
 
Det är svårt att uppskatta hur vanligt förnekande är som reaktion på att barnet kommer ut. I en 
amerikansk undersökning rapporterade 75 % av föräldrarna (enbart mammor deltog) rädsla 
för barnets framtid. Ledsenhet (64 %) och känsla av sorg (58 %) var också vanligt. 35 % sa att 
de att först inte trodde på beskedet. Studien är dock inte helt representativ eftersom 
respondenterna var vita, högutbildade kvinnor som ansågs vara relativt fördomsfria. Det är 
möjligt att de var alltför väluppfostrade för att rapportera mer ”obekväma” känslor som ilska 
och vrede (Savin-Williams, 2001).  
 
Ilska 
 
Enligt sorgemodellerna blir det förr eller senare omöjligt att fortsätta förnekandet. Till slut går 
det inte att hålla barnets homosexualitet ifrån sig och känslan av kontroll försvinner. Status 
quo är för alltid förändrat och föräldrarna kan reagera på det med en mängd olika slags 
känslor. Hur reaktionen kommer att se ut beror naturligtvis delvis på vilken bild man har av 
homosexuella. Tänker man att de är en speciell sorts människor som lever promiskuöst och 
ansvarslöst blir ens reaktion förmodligen annorlunda än om man tänker att en homosexuell 
person är som vem som helst. Det är inte heller ovanligt att man söker yttre förklaringar till 
barnets läggning. Att sonen eller dottern haft fel umgänge, att den andra föräldern påverkat 
honom eller henne i fel riktning, att en eventuell ex-partner (av motsatt kön) inte var bra utan 
fick honom eller henne på fel spår. Ilskan kan också handla om att föräldrarna känner att de 
hamnat i en obekväm situation p.g.a. barnets läggning och att de oroar sig för vad andra ska 
tycka och tänka.  
Forskningen visar dock att ganska få föräldrar ger uttryck för ilska och frustration. Det är 
också ovanligt att föräldrar förskjuter sina barn eller kastar ut dem hemifrån. Enligt en 
undersökning var förskjutning av barnet den minst vanligaste reaktionen både en vecka och 
sex månader efter att barnet kommit ut, vilket bekräftas av andra studier där ca 5 % procent av 
ungdomarna rapporterar att de blivit utsatta för fysisk misshandel eller blivit utkastade från 
sina hem när de kommit ut för sina föräldrar. Efter förskjutning var ilska den näst minst 
vanliga reaktionen hos föräldrar och den var som högst den första veckan efter avslöjandet 
och blev sedan alltmer ovanlig (Savin-Williams, 2001).  
 
Som redan nämnts var chock den vanligaste initiala reaktionen hos föräldrar. Den näst 
vanligaste var skuld. Forskning visar att mammor har större tendens att känna ilska och skuld 
medan pappor är mer benägna att förneka och förskjuta (Ben-Ari, 1995). 
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Köpslående (bargaining) 
 
Denna reaktion kan vara ett sätt att försöka lindra skulden man känner för att man inte har ett 
heterosexuellt barn. Föräldrar som är religiösa kan försöka köpslå med Gud och på så vis 
försöka omvända barnet till heterosexualitet. De kan försäkra sitt barn om att 
homosexualiteten går att bota med Guds hjälp, bara man bara ber tillräckligt mycket. Vissa 
föräldrar kräver att barnet aldrig tar upp ämnet igen eller berättar för någon annan enligt 
principen ”det som inte syns, finns inte”. Många föräldrar är rädda för att familjens status ska 
minska om barnets homosexualitet blev känd. Vissa försöker också förändra sitt barns 
läggning genom att skicka sonen eller dottern till en präst eller psykoterapeut. För den 
homosexuelle blir detta helt orealistiskt att leva upp till och förhoppningsvis inser föräldrarna 
förr eller senare orimligheten i de krav de ställer (Savin-Williams, 2001). 
 
Depression 
 
Känslan av sorg och depression kan ha sin grund i skuldkänslor över att man inte förstått 
barnets ”tillstånd” tillräckligt tidigt för att kunna göra något åt det eller för att man gjort fel 
som förälder och på så sätt orsakat barnets homosexualitet. En del föräldrar har gamla - 
numera övergivna - psykoanalytiskt färgade föreställningar i bakhuvudet att homosexualitet 
orsakas av familjeproblem och då i synnerhet dominerande mödrar som binder barnet för tätt 
till sig och känslomässigt distanserade och frånvarande fäder (Savin-Williams, 2001). Andra 
föräldrar vittnar om starka skamkänslor och att deras upplevelse av sitt barn som fantastiskt 
och bättre än de flesta andra raskt försvinner. Rädsla för reaktionerna från vänner och 
släktingar kan göra att man drar sig undan från omgivningen för att slippa frågor om barnet.  
 
Ytterligare en orsak till sorg hos en del är risken att inte få några barnbarn. Många föräldrar 
har sett fram emot barnbarnen som livets efterrätt och det som ska föra familjegenerna vidare 
och har svårt att förlika sig med tanken på att det kanske inte blir några. För vissa innebär 
barnets avslöjande också att de börjar ifrågasätta sin egen sexualitet. Detta kan vara extra 
svårt för föräldrar som själva funderat över sin läggning och kanske i hemlighet haft 
homosexuella känslor som de valt att inte leva ut. För andra kan beskedet innebära att gamla 
konflikter och problem i familjen som man inte klarat av att hantera kommer upp till ytan och 
skapar ytterligare påfrestningar.  
 
Flera forskare (Ben-Ari, 1995, Robinson et al, 1989) har visat att 25 – 50 % av föräldrarna 
upplever känslor av skuld, skam och depression efter att de fått reda på att deras barn är 
homosexuellt. Det verkar dock som att dessa känslor minskar relativt mycket redan efter 
första veckan och den kvardröjande ledsenheten kan bero på hur man föreställer sig att ens 
barns liv nu kommer att te sig. Den känsla som visade sig vara allra vanligast bland föräldrar 
var just rädsla för att barnet skulle råka ut för svårigheter p.g.a. sin läggning. I en 
undersökning rapporterades detta av 75 % av föräldrarna (Robinson et al, 1989). Nästan lika 
många vittnade om känslor av ledsenhet. Dessa reaktioner kan tänkas ha sin grund i föräldrars 
stereotypa bilder av hur det är att leva som homosexuell. Kanske föreställer man sig att 
homosexuella relationer främst handlar om sex och inte kärlek, eller så kan man frukta att 
barnet ska få ett liv med starka inslag av ensamhet och/eller diskriminering. Att man funderar 
över detta är dock ett tecken på att det finns ett erkännande av situationen så som den är och 
kanske också att man närmar sig ett accepterande av den.  
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Acceptans 
 
En person som kommer ut som homo- eller bisexuell önskar givetvis att bli respekterad och 
accepterad för den han eller hon är. Att berätta för föräldrarna om sin läggning är för många 
det allra svåraste steget och det man fruktar mest. Att acceptera sitt barns icke-
heterosexualitet är en process som för vissa tar lång tid medan det för andra går snabbt och 
relativt enkelt. En del lyckas aldrig acceptera att deras barn inte är heterosexuellt utan fastnar i 
förnekande eller depression. Många olika faktorer spelar in på vägen till acceptans (eller icke-
acceptans). Kunskap och möte med andra i samma situation spelar stor roll. Att träffas och 
utbyta erfarenheter samt få en chans att ompröva sina fördomar är för många en viktig del i 
processen att acceptera. Kanske växer en form av acceptans fram med tiden när man märker 
att det inte spelar någon roll vad man gör – ens barn är fortfarande homosexuellt. Många 
föräldrar märker också att deras rädslor och föreställningar om hur barnets liv skulle komma 
at te sig inte infrias. Att se sitt barn harmoniskt och lyckligt gör det lättare att komma över 
känslor av skuld, skam och sorg. För vissa leder också avslöjandet till att föräldrarna och 
barnet kommer närmare varandra och kan prata mer öppet. Savin-Williams (2001) menar 
dock att acceptansen i vissa fall kan vara flyktig och situationsbaserad. Det kanske är tillåtet 
att ta med sin samkönade partner hem på familjemiddag men samtidigt inte okej att ta med 
honom eller henne på släktmiddag. Detta brukar dock framförallt gälla under en 
övergångsperiod. Ju mer man exponeras för fenomenet, desto större möjlighet får man att 
ändra sina förväntningar och förhoppningar inför framtiden och i sig själv integrera det 
faktum att man är förälder till ett homo- eller bisexuellt barn. För vissa kan vägen till 
acceptans motiveras av rädsla för att tappa kontakten med barnet om man inte lyckas nå dit 
(Savin-Williams, 2001). Forskning visar också att även om relationerna med föräldrarna har 
en tendens att försämras i samband med att barnet kommit ut, så kan man se en signifikant 
förbättring efter en kort tid (Ben-Ari, 1995). 
 
Den forskning som rör hur vanligt det är att föräldrar förr eller senare accepterar sitt barns 
läggning är inte helt entydig. En del studier visar att ca 50 % av föräldrarna accepterar barnets 
homo- eller bisexualitet (D´Augelli et al, 1998). Andra undersökningar ger dock högre siffror 
vid handen. I en studie rapporterade över 80 % av mammorna och 60 % av papporna att 
relationen till barnet hade förbättrats sedan han eller hon kom ut. (Ben-Ari, 1995) I en annan 
studie rapporterar 97 % av föräldrarna att de accepterar sitt barn (Cramer & Roach, 1988). 
Dessa siffror måste dock tolkas med försiktighet eftersom respondenterna rekryterats från 
föräldrastödgrupper där syftet är att få stöd och hjälp och samtidigt bättre kunskap om 
homosexualitet för att lättare kunna acceptera och respektera sitt barn. Föräldrar som vänder 
sig till sådana grupper har troligen redan från början en önskan om att kunna acceptera sitt 
barns livsstil. Personer som är mycket negativa till sitt barns läggning återfinns förmodligen 
inte där.  
 
Vägen till acceptans är lång för vissa föräldrar och en del når aldrig dit överhuvudtaget. För 
andra finns acceptansen där redan från början och den initiala reaktionen är positiv. Det är 
långtifrån alla som upplever de ovan beskrivna känslorna när deras barn kommer ut. Ganska 
lite är känt om vad som gör att vissa föräldrar har så lätt att acceptera medan andra aldrig når 
dit. Nedan beskrivs ett antal faktorer som kan tänkas ha inverkan på föräldrarnas reaktioner. 
 
Faktorer som påverkar föräldrars reaktioner 
 
Det är inte klarlagt vad som styr föräldrars reaktioner när de får vetskap om sitt barns homo- 
eller bisexualitet och det finns inte mycket forskning inom området. Min tanke inför denna 
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uppsats är att vårt heteronormativa samhälle har stor del i att föräldrar i många fall reagerar så 
starkt på sitt barns homosexualitet. Att ens barn bryter mot vedertagna normer kan väcka 
många olika känslor och det kan ta tid att vänja sig vid att sonen eller dotterns sätt att leva 
skiljer sig från det man hade förväntat sig. Kunskap om homosexualitet och att man har 
homosexuella i sin omgivning är en faktor som underlättar processen.  
 
Man skulle också kunna spekulera i att det kan ha betydelse hur man får reda på barnets 
läggning – om man får veta det direkt av barnet eller om någon annan talar om det och 
huruvida man anat något i förväg. En studie visar dock att det inte spelade någon roll för hur 
man reagerade om man fick veta det av barnet direkt, av någon annan eller av misstag 
(Cramer & Roach, 1988). 
 
Ytterligare en faktor som skulle kunna ha betydelse är hur gammalt barnet är när det kommer 
ut. Man kan fundera huruvida barnets ålder vid tiden för avslöjandet påverkar. Om barnet 
fortfarande är tonåring skulle man kunna anta att föräldrarna inte tar beskedet på samma 
allvar som om barnet är närmare 30-årsåldern eftersom en äldre person antas vara mer klar 
över sig själv och sin läggning. Ingen forskning har dock testat denna hypotes ännu (Savin-
Williams, 2001).  
 
Även föräldrarnas ålder kan påverka deras reaktion. I en studie var unga föräldrar mer 
benägna att acceptera sitt barns läggning. Kanske har man som ung förälder lättare att ta till 
sig mindre traditionella levnadssätt och lever i sammanhang där sexuella minoriteter är mer 
synliga (Savin-Williams, 1990). Generellt sett verkar det rimligt att anta att kulturen i 
familjen, etnicitet och religionstillhörighet kan påverka hur man tar emot beskedet att ens barn 
inte är heterosexuellt. Forskningen är dock inte entydig. En studie visar att ungdomar som 
växt upp i familjer med konservativa värderingar gällande religion och synen på äktenskap 
och barn rapporterade att föräldrarna var mer missbelåtna med deras läggning än ungdomar 
från mindre konservativa familjer (Newman & Muzzonigro, 1993). Dock visar en annan 
undersökning av homosexuella män att de som rapporterade att deras föräldrar hade en stark 
religiös förankring samt levde i enlighet med traditionella könsroller samtidigt var mer 
accepterande mot dem. Forskarna spekulerar i om detta kan bero på familjens centrala 
ställning och sammanhållning och att detta gör medlemmarna mer benägna att gå till botten 
och lösa eventuella konflikter och kriser (Cramer & Roach, 1988). 
 
Hur barnets kön påverkar föräldrars reaktioner  
 
Hur föräldrarna reagerar på barnets homosexualitet kan vidare bero på vilket kön barnet har. I 
en undersökning rapporterar nästan hälften av kvinnorna att deras mammor var positiva och 
stödjande. I samma studie uppger 10 % att deras mammor reagerat negativt och hotat med att 
sluta stödja dem ekonomiskt eller försökt få dem att uppsöka terapi i syfte att bli ”botade”. 
Glädjande nog verkar dock 1/3 av de mammor som reagerar negativt bli något mer eller 
ganska mycket mer positiva efter ett tag (Savin-Williams, 2001). 
 
Vad det gäller döttrar och deras fäder ser bilden betydligt mer negativ ut i samma 
undersökning. Många av kvinnorna rapporterar dåliga eller distanserade relationer med sina 
pappor. Dock visar andra undersökningar av far-dotter relationer att även heterosexuella 
kvinnor uppger att de har ett relativt kyligt förhållande till sina fäder (Larson & Richards, 
1994, cit. i Savin-Williams, 2001) så denna distans mellan fäder och döttrar kan ha andra 
orsaker än enbart sexuell läggning. Savin-Williams undersökning visar också att faderns 
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negativa respons över dotterns läggning sällan är lika stor som en negativ reaktion hos 
mamman.  
 
Homosexuella män uppger i stor utsträckning att de har en nära relation till sin mamma 
(Savin-Williams, 2001). Forskningen visar att mödrarna i många fall under en lång tid förstått 
att deras söner är homosexuella p.g.a. deras könsatypiska intressen och beteende. I vissa fall 
har dock mödrarna undvikit att ta till sig denna vetskap. Vissa skyller också sonens 
homosexualitet på den nära och intensiva relation de haft under pojkens uppväxt (Savin-
Williams, 2001). Ingen av männen beskriver sin relation till mamman som distanserad, även 
om inte alla mödrar uppges vara positiva till sin sons läggning. Den initiala reaktionen hos 
mödrarna i Savin-Williams studie (2001) är i genomsnitt något mer negativ än fädernas och 
det är även den förälder-barn dyad som gav upphov till den mest negativa responsen. Dock 
uppger de homosexuella männen att deras mammor reagerat på en mängd olika sätt. Vissa 
mammor är mycket stödjande medan andra skriker och hotar med att kasta ut sonen hemifrån. 
(Savin-Williams, 2001) Det vanligaste är dock att mödrarna till en början uttrycker en viss 
sorg men sedan accepterar sonens läggning relativt snabbt. Ca 10 % av sönerna rapporterar en 
försämring i relationen till sin mor efter att de kommit ut och 40 % uppger att inget har 
förändrats och hälften menar att den har förbättrats (Savin-Williams, 2001).  
 
En annan amerikansk undersökning (D´Augelli et al, 2005) kunde dock inte hitta några 
skillnader mellan män och kvinnor och deras föräldrars reaktioner över deras homosexualitet. 
Här var ungefär hälften av föräldrarna positiva och andra hälften negativa.  
 
Många söner är rädda för att komma ut inför sin far eftersom de förväntar sig en mer negativ 
reaktion från honom än från modern. Pappor reagerar också något mer negativt än mammor 
på sin sons homosexualitet, men skillnaden är relativt liten. Sättet att reagera skiljer sig dock 
åt på så sätt att papporna är mer benägna att till en början förneka barnets läggning och 
mindre benägna att reagera med ilska och skuldkänslor (Savin-Williams, 2001). Både homo- 
och heterosexuella män rapporterar i en undersökning att de har ett ganska distanserat 
förhållande till sin far (Larson & Richards, 1994, cit. i Savin-Williams, 2001). Det verkar 
alltså som att ungdomar i allmänhet, såväl homosexuella som heterosexuella längtar efter en 
närmare relation med sin pappa.  
 
De föräldrar som verkar ha svårast att acceptera barnets homosexualitet är de som lever ett liv 
som innebär liten kontakt med omvärlden. I en studie av lesbiska döttrar och deras 
heterosexuella mödrar framkom att merparten av de mammor som inte accepterade sina 
döttrars läggning vare sig hade någon högre utbildning (college) eller något arbete utanför 
hemmet. De hade inte heller något annat socialt sammanhang än närmaste familjen och 
släkten och var inte insatta i politik, kultur- eller samhällsfrågor och hade inte kommit i 
kontakt med homosexuella tidigare. Forskarna menar att föräldrar med en sådan ganska 
begränsad världsbild ofta har stereotypa och ibland felaktiga föreställningar om sin omvärld 
vilket gör att de kan ha svårt att acceptera sitt barns läggning. Många föräldrar rapporterar 
också att de innan barnet kom ut inte hade någon kunskap om homosexualitet eller aldrig hade 
funderat över det (Pearlman, 1992). En svensk studie som genomfördes av Folkhälsoinstitutet 
1998-2000 bekräftar denna bild (Österman & Carpelan, 2002). De mest negativa attityderna 
mot homosexuella återfinns hos lågutbildade män och kvinnor, boende utanför 
storstadsområdena samt äldre. Man uppskattar att ca mellan var tredje och var fjärde svensk är 
negativt inställd till homosexuella (Österman & Carpelan, 2002).  
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Hur en förälder reagerar på sitt barns homosexualitet är ofta komplext och inte alltid så lätt att 
förutsäga, vilket framgår av forskningen ovan. Den bästa indikationen på hur det kommer att 
gå är dock troligen hur relationen sett ut innan barnet kom ut. En öppen, ärlig och nära 
relation mellan föräldern och barnet ger en god fingervisning om att relationen kommer att 
vara fortsatt god även efter att barnet berättat om sin läggning (Savin-Williams, 2001).   
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur det är att vara förälder till ett homo- eller 
bisexuellt barn. Vilka tankar och känslor väcks av att ens barn inte blev som man tänkt sig? 
Min utgångspunkt är att det faktum att vi lever i ett heteronormativt samhälle spelar mycket 
stor roll för hur föräldrar reagerar när det får vetskap om att deras barn inte är heterosexuellt.  
 
Frågeställningarna är: 
 
Hur reagerar man som förälder när man får reda på att ens barn är homosexuellt? Var det 
något man anat eller kom det som en chock? Vad tänkte och kände man när man fick beskedet 
och hur ser man på situationen idag? Hur har relationen mellan föräldern och barnet påverkats 
av att barnet ”kommit ut” och i så fall på vilket sätt? Är det några speciella faktorer som 
påverkat ens reaktion och i så fall vilka? 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien söktes på flera olika vis. Jag tog kontakt med nätverket Stolta Föräldrar 
som är ett nätverk för föräldrar med bi- och homosexuella barn. Det har sitt ursprung i RFSL:s 
föräldragrupper för föräldrar som önskat kunskap om homo- och bisexualitet och/eller velat 
ha stöd och hjälp att acceptera sitt barns läggning och träffa andra i samma situation. Jag 
skickade ut ett mail till nätverket (se bilaga 1) och fick därigenom svar från sex personer som 
ville ställa upp på intervju. Tre respondenter fick jag tag på via bekanta. Annonser med 
samma text som i mailet till nätverket sattes upp i RFSL:s samlingslokal i Stockholm och i 
samband med gaystudenternas pubkväll på universitetet, men dessa resulterade inte i några 
svar.  
 
Deltagarna bestod av sex kvinnor och tre män, varav två föräldrapar. Samtliga intervjuer 
genomfördes dock individuellt. Deltagarna hade ett barn som var homosexuellt och de flesta 
hade även heterosexuella barn. De vuxna barnen var vid intervjutillfället mellan 20 och 35 år 
gamla och sju var kvinnor och två män. Enligt föräldrarna definierade sig alla barnen som 
homosexuella. Föräldrarna hade känt till sitt barns homosexualitet i minst tre år, i många fall 
mycket längre. Deltagarna hade olika bakgrund. De flesta var bosatta i stockholmstrakten men 
några kom från mindre städer och orter i olika delar av landet. Även yrkesmässigt var 
spridningen stor. De flesta förvärvsarbetade inom vitt skilda områden och en var sjukskriven.  
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 
intervjuguide (Se bilaga 2) som i huvudsak utformats utifrån frågeställningarna. Den 
kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som en dialog där den intervjuade ska ges 
möjlighet att dela med sig av sina uppfattningar och sitt sätt att se på världen (Kvale, 1997). 
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Intervjuguiden utgjorde en ram för intervjuaren och intervjudeltagarna, men deltagarna gavs 
möjlighet att fritt utveckla sina tankar inom den ramen. De flesta intervjuerna gjordes i 
deltagarnas hem eller på deras arbetsplats och några intervjuer gjordes på psykologiska 
institutionen. En intervju genomfördes i intervjuarens hem och en hos en dotter till en av 
deltagarna. De intervjuade informerades kort om syftet med studien, konfidentialitet och lite 
om min egen bakgrund som homosexuell. Då intresse fanns berättade jag även lite om själva 
psykologutbildningen. Intervjuerna tog mellan 45 och 90 minuter och spelades in på band. I 
ett fall räckte inte bandet under hela intervjun och under sista delen togs anteckningar och 
dessa kompletterades med att jag direkt efteråt skrev ned den information jag hade från 
intervjun ur minnet. I ett fall ringde jag upp en av deltagarna efteråt för att be henne 
komplettera med ytterligare information.  
 
Databearbetning/Analys 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant allt eftersom de genomfördes. Varje intervju 
numrerades och avidentifierades för att försäkra sig om deltagarnas anonymitet. Analysen av 
varje intervju för sig, dvs. den lodräta analysen, påbörjades under själva utskriften och tankar 
och idéer skrevs ned fortlöpande under arbetet med transkriberingen. När alla intervjuer var 
utskrivna analyserades de utifrån olika teman, en s.k. vågrät analys (Langemar, 2005). I denna 
studie var temana löst bestämda i förväg genom de olika frågeställningarna och ett antal 
teman kom också att utarbetas vid genomläsning av materialet. Detta gör att studien kan ses 
som en kombination av deduktiv och induktiv analys eftersom den bygger både på 
förhandsbestämda och empiristyrda teman (Langemar, 2005).  
 
Vid genomläsningen av materialet markerades text som ansågs relevant för frågeställningarna 
och sorterades utifrån preliminära teman. Efterhand fick vissa teman nya rubriker och jag gick 
på nytt igenom alla intervjuer för att plocka ut den text som hörde till respektive tema. De 
sammanställda citaten från respektive tema sammanfattades med egna ord och något eller 
några citat återgavs ordagrant för att tydliggöra temat ytterligare (Langemar, 2005). Ett och 
samma citat kunde förekomma i flera teman och indelningen i teman förändrades något 
efterhand. En försiktig redigering av citaten har gjorts i syfte att tillgodose anonymiteten hos 
respondenterna. Alla namn som förekommer i texten är fingerade. 
 
Analysen resulterade i att materialet fördes samman under sex huvudteman: Att komma ut som 
förälder, Att komma vidare, Omgivningens bemötande, Hur har relationen mellan föräldern 
och barnet påverkats av att barnet kommit ut?, Förälderns tankar kring homosexualitet, Att 
landa – Synen på barnets homosexualitet idag. 
Varje huvudtema är indelat i ett antal underteman.  
 
 

Resultat 
 
Att komma ut som förälder 
 
Att få reda på att ens barn är homosexuellt innebär för många föräldrar en stor förändring. För 
flera av föräldrarna i den här studien har den varit både omfattande och mycket omvälvande 
och lett till att man idag ser på världen på ett lite annorlunda vis. Att komma ut som förälder 
till ett homosexuellt barn har varit en process som för vissa inneburit mycket sorg och rädsla 
men också glädje och möjlighet till personlig utveckling, precis som för den homosexuella 
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sonen eller dottern. Även för de föräldrar som inte får vetskap om sitt barns läggning på ett 
chockartat sätt utan mer gradvis förstår hur det ligger till, innebär barnets homosexualitet att 
gamla invanda föreställningar utmanas och tidigare självklarheter sätts ur spel. Dock visar 
denna studie att även det svåra kan vändas till något positivt om man får möjligheter att 
bearbeta det och vänja sig. 
 
Första reaktionen 
 
Hur man reagerar när ens barn kommer ut som homosexuell är givetvis väldigt varierande. 
Forskningen visar att många barn tror att deras föräldrar ska reagera mer negativt än de sedan 
gör när de får reda på sitt barns läggning. Få reagerar entydigt positivt, men det är också 
mycket ovanligt att man förskjuter sitt barn. (Savin-Williams, 2001).  
 
För alla deltagare i föreliggande studie har beskedet om att deras barn inte är heterosexuellt 
givet upphov till en mängd olika känslor och tankar. Av mina nio respondenter var det fyra 
stycken som inte anat något alls innan deras barn kom ut som homosexuell. För dessa kom 
beskedet som en total överraskning och alla vittnar om starka känslor av chock. För några av 
dem innebar det en känsla av total katastrof och att man kom i kontakt med en värld som 
kändes oerhört främmande. 
 
”Och så ringde han hem och sa att han skulle berätta att han var…ja att han var 
homosexuell. Och det var nånting som jag inte hade haft en tanke på. Jag hade 
överhuvudtaget aldrig…det hade inte föresvävat mig, det fanns inte i min värld. Och jag 
visste ingenting om homosexuella.[…] Och sen efter det så storgrät jag i flera dar. Och så 
satt jag i bilen och skrek ”Mattias är bög” och det här var liksom för att kunna ta bara ordet 
bög i min mun som jag tyckte var så fult äckligt otäckt. Och ja…som jag sa tidigare, det enda 
jag visste om homosexuella då det var deras vilda leverne, HIV och AIDS och kändisar på 
TV. Det var den kontakten jag trodde mig ha haft, jag trodde mig inte känna nån.”  
 
För andra blev reaktionen chockartad eftersom man inte förstått att ens barn burit på en 
hemlighet och kanske hade haft det jobbigt under en period. Flera beskriver en känsla av sorg 
och skuld för att man inte funnits till för sitt barn när det behövt ens stöd. 
 
”Vi sitter där den där söndagskvällen vid matbordet och…jag såg väl att det var nånting som 
tryckte Jenny så…hon är en öppen tjej. Och sen så berättade hon då…och det kom…ja som en 
chock. Och min omedelbara reaktion var att jag blev jätteledsen…ja jag blev så ledsen alltså 
beroende på att jag kände såhär att jag har inte sett, jag har inte förstått…inte kunnat stötta 
under tiden.”  
 
Fyra föräldrar beskriver att de anat barnets läggning innan de fått den bekräftad. Det kan ha 
rört sig om saker som barnet sagt eller gjort. Några föräldrar berättar att haft funderingar 
redan tidigt eftersom barnet haft könsatypiska intressen. För några kändes det som att saker 
och ting föll på plats när de väl fick veta och att det innebar en lättnad medan det för andra 
blev startpunkten på en reaktion som man tidigare hållit ifrån sig.  
 
”Jag hade anat så att när hon sa att hon ville prata med oss båda samtidigt då förstod jag 
vad hon skulle säga. Och…vi gick ut och gick och under tiden då så berättade hon.  
Och det kom då inte som nån överraskning utan som en bekräftelse. Det var saker som hon 
hade sagt…innan hon själv visste om det så hade hon sagt, hon hade sällskap med en kille 
och …så säger hon när det blivit slut då….”Jag förstår inte mamma, jag tycker så mycket om 
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honom, men kärlek, vad är det för nånting?” Och sen i nästa stund så säger hon att ”Ja…när 
jag möter kärleken så kommer jag att märka det.” Och det var ju vad hon gjorde. Det var ju 
när hon träffa en tjej som hon märkte det. Så att det…det var bland annat det. Sen kan det väl 
vara lite flera saker, jag gick väl och fundera på ”varför fastnar inte Sofia för en kille” 
eftersom hon ändå är så populär bland pojkar också. Och.. ”det är synd att hon inte liksom 
hittar nån som hon vill dela livet med”. Och då kom ju dom här tankarna…är det så att det 
inte funkar med pojkar…”  
 
Flera av föräldrarna beskriver att de trots sin initiala negativa reaktion var noga med att 
poängtera för barnet att de var glada att han eller hon hade velat berätta och att det här inte 
minskade kärleken de kände för honom eller henne. De var noga att inte lägga skuld på barnet 
utan betonade att svårigheten att acceptera hade med dem att göra, inte med barnet. 
 
En mamma respektive en pappa beskriver att det inte fanns något riktigt komma ut-tillfälle 
utan att de mer växte in i vetskapen att deras barn var homosexuellt. Mamman berättar vidare 
att hennes dotter aldrig sagt något uttryckligen om sin läggning utan utgått från att hon inte 
skulle tycka att det var någon stor sak, vilket mamman uttryckte stor glädje över.   
 
Förvåning över den egna reaktionen  
 
Även om man har anat att ens barn inte är heterosexuellt så är det alltså vanligt att man 
reagerar när man väl får det bekräftat. Föräldrarna i denna undersökning vittnar om att 
beskedet om barnets läggning väcker en mängd olika känslor. Två av dem rapporterar att de 
blev förvånade över sin egen reaktion. De hade sett sig som öppna och relativt fördomsfria 
människor och trodde inte att de skulle reagera så starkt som de gjorde. En mamma berättar 
att hon och hennes man pratat om det innan och sagt att om det skulle vara så att deras dotter 
var homosexuell (vilket de inte alls misstänkte) så skulle det inte vara någon katastrof. Det var 
dock precis vad det blev när dottern sedan kom ut. En annan mamma beskriver att hon innan 
dottern kom ut inte tyckte att hon hade några fördomar mot homosexuella och att hon aldrig 
reagerat på homosexualitet tidigare. Det var därför väldigt oväntat för henne att hon hade så 
svårt att acceptera dotterns läggning.  
 
Rädsla för att sonen eller dottern ska få ett jobbigt liv 
 
Den vanligaste reaktionen av alla är en oro över hur barnets liv ska te sig. Rädsla för att barnet 
ska stöta på mycket fördomar och få ett jobbigt liv nämns av nästan alla deltagare. Flera oroar 
sig för att barnet är mer utsatt och undrar om det kommer att kunna bli lyckligt, mycket 
beroende på hur samhället ser ut och de homofientliga strömningar som finns. Flera nämner 
också att de tänkte att livet skulle bli mycket enklare för barnet om det inte hade varit 
homosexuellt.  
 
”…livet skulle bli enklare om han var heterosexuell […] och att jag tror också att främst var 
det just den här smärtan att han skulle behöva få gå igenom så mycket i 
samhället…attityderna…han hade varit mobbad hela grundskolan och tog revansch när han 
gick i gymnasiet och att det vände där för honom så att…ja det var mycket…mycket för hans 
skull. Det var det.” 
 
Graden av oro skiljer sig dock ganska mycket åt. Vissa oroar sig väldigt mycket, andra tänker 
inte så mycket på det. Det märks också en tydlig skillnad mellan männen och kvinnorna i 
studien vad det gäller rädsla och oro. Papporna oroar sig i allmänhet ganska lite och tänker 
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inte så mycket på eventuella risker eller svårigheter som deras barn skulle kunna råka ut för 
medan mammorna rapporterar mer rädsla. Vad det gäller barnets kön och grad av oro finns 
inget tydligt samband. Generellt sett är homosexuella män mer utsatta för våld och hot om 
våld än kvinnor (Tiby, 1999), så man skulle därför kunna tänka sig att föräldrarna skulle oroa 
sig mer för sina söner, men så är inte fallet i denna undersökning. En mamma berättar om sin 
oro när dottern besökte restauranger och andra ställen med gayprofil. 
 
”…det värsta är naturligtvis våldet. Det har jag pratat en hel del om…jag menar, nu är hon 
ju etablerad men innan när hon gick…jag vet att hon gick till dom där ställena…träffpunkter 
så att säga…ja då kunde jag vara jätteorolig…” 
 
Samma mamma nämner också riskerna som det kan innebära att dottern bor ihop med en 
annan kvinna och det blir uppenbart för grannarna att de är ett samkönat par. Flera av 
föräldrarna rapporterar att en stor sorg i början var att det kan vara svårare för ett 
homosexuellt par att visa sin kärlek öppet på gatan eftersom detta innebär en risk för att 
utsättas för hot och våld. För vissa av föräldrarna har den rädslan klingat av medan andra 
fortfarande bär på den.   
 
Ett annat orosområde som nämns av några föräldrar är hur det skulle gå för deras barn att få 
arbete. Hur berättar man om sin läggning på jobbet? Gör man det överhuvudtaget och hur tas 
det emot? Ett föräldrapar berättar också att deras dotter, som arbetar på en skola, är försiktig 
med att gå ut med sin läggning inför eleverna eftersom man inte kan vara säker på att det ska 
tas emot av dem eller kanske framförallt av deras föräldrar.  
 
En pappa berättar att hans oro inte rör det faktum att hans dotter är homosexuell utan att den 
handlar om vad som skulle hända om hennes relation skulle ta slut och att det är samma sorts 
oro som han känner för sin heterosexuella son. 
 
”…en oro över att hennes förhållande till Cecilia spricker på ett sätt som…där Maria blir 
ledsen…så min oro är precis samma oro för Maria som över David, att hans förhållande 
spricker…och det är precis samma sak…Maria har alltid varit känsligare så OM förhållandet 
spricker då är jag rädd att Maria blir så ledsen…så det är min oro. Men nu verkar det som 
att deras förhållande är starkt…så min oro är inte att hon är homosexuell, min oro är 
att…jag vill att hon ska må bra.”  
 
Egna svåra känslor 
 
Flertalet föräldrar rapporterar att insikten om sonen eller dotterns läggning väckt en hel del 
svåra känslor. Flera föräldrar nämner att de oroat sig mycket för vad andra ska tänka om att 
deras barn inte är heterosexuellt och att tanken på att behöva berätta för släkt och vänner 
kändes väldigt jobbig.  
 
”Och…kanske det mesta ändå var att man tänkte ”vad ska andra tänka”. Jag tror faktiskt det 
var så…att det var det. Men alltså det var ju fortfarande kaos…vi pratade inte om nåt annat.” 
 
En förälder berättar att hon inte klarade av att ta in att dottern är homosexuell utan stängde av 
den vetskapen i två år. Under den tiden kunde hon inte prata om det utan att gråta. Hon var 
dock noga med att framhålla för dottern att hon var lika älskad som tidigare och att problemet 
helt och hållet låg hos henne själv. Några mammor berättar att en av de första saker de tänkte 
när de fick vetskap om sin dotters homosexualitet var att dottern inte skulle få några barn, 
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vilket var en stor sorg. En förälder berättar att hon för ett kort ögonblick försköt dottern för att 
i nästa ta henne till sig igen. 
 
”Jag fick en känsla där…att…under en kort stund så försköt jag Sofia.. ”Nej, jag orkar inte 
mera”…och det handlar ju bara om sekunder…sen kunde jag ta tillbaks henne. Och sen var 
Sofia Sofia igen. Eller…sen var Sofia den hon är ska jag väl säga. För före det hade hon varit 
något annat ett tag. Hon var Sofia men hon var inte Sofia heller för hon var inte den Sofia jag 
trodde att hon var. Men nu då så blev hon ju den Sofia hon är.”  
 
Två av mammorna som haft misstankar om respektive barns läggning innan de fick den helt 
bekräftad berättar om hur de hållit det hela ifrån sig och inte riktigt tagit in att det kunde vara 
så att barnet var homosexuellt. En mamma vars dotter först sa att hon kanske var bisexuell tog 
detta besked relativt lätt och först när dottern sa att hon kommit underfund med att hon 
faktiskt var homosexuell kom den riktiga reaktionen. Hon kopplar detta till sitt arbete där hon 
märkt en skillnad i reaktion hos föräldrar som får ett hörselskadat respektive ett dövt barn. 
 
”Efter tre månader ungefär ringer jag en dag till Sofia och ”hördudu hur blev det med det 
här…” ”Men mamma, jag har glömt att säga”, sa hon, ”vi har kommit underfund med att det 
är inte så att vi är bisexuella utan vi är rent homosexuella”. Och då fick jag börja reagera. 
Och när man jobbar med föräldrar till hörselskadade och döva barn…så hade jag upplevt att 
dom som fick döva barn, dom hade lättare att acceptera…det gick fortare för att dom kom ner 
i botten och sen så var det bara att klättra uppåt. Däremot dom som hade hörselskadade 
barn, dom hade så mycket tilltro och hopp till hörapparaten så dom kunde inte riktigt 
bearbeta. För att…jag visste ju då att det är ju inte så att ditt barn blir hörande…och det 
kommer att vara en massa saker, men det kunde dom inte riktigt ta till sig.  Och då säger jag 
då…det fanns ett halmstrå. Och det var det jag känner också, att jag hade ett halmstrå under 
de där tre månaderna.  Och när det då…när jag då fick släppa det…då fick jag gå till 
botten.”   
 
Fyhr (2002) talar om barnets symboliska betydelse och det i större eller mindre utsträckning 
är en förlängning av föräldern själv och en bekräftelse på hans eller hennes duglighet som 
förälder. Att plötsligt bli varse att ens barn inte längre motsvarar ens förväntningar kan vara 
svårt att acceptera. En av mammorna berättar om att hon kände skam när hennes son berättade 
att han var homosexuell eftersom hon alltid varit så stolt över honom. Hon beskriver att han 
var ett riktigt A-barn som alltid lyckats bra med allt han företagit sig och passat väldigt väl in 
i det sociala mönstret och varit sin mammas stora stolthet. När han sedan kom ut som 
homosexuell upplevde hon det som att tillvaron ändrades på ett drastiskt sätt.  
 
”…men att han var bög, det var inget att skryta om…och då föll ju liksom allt…hela den där 
piedestalen som…bara krascha. Och jag tror att det var mycket det…det var min egen 
storhet…storheten via mina barn rasade. Och det har tagit tid att erkänna det faktiskt.”  
 
En annan mamma beskriver starka känslor av ilska och frustration när hennes dotter kom ut, 
känslor som hon i efterhand skäms för att hon hade eftersom dotterns homosexualitet numera 
känns helt naturlig. 
 
”…man var ju rätt arg också. Inte inför Jeanette men…ja kanske att jag var det inför henne 
också nångång, det är möjligt…ja det var en frustration alltså, det var nog bara det att jag 
inte kunde riktigt acceptera…ta till mig det helt enkelt. Det måste ju ha varit det, jag kan inte 
tänka mig nåt annat.”  
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 Att känna skuld för att man inte förstått att ens barn mått dåligt är något som några av 
föräldrarna tar upp. Några nämner att de vetat om att deras barn inte alltid mått så bra men att 
de inte förstått varför. Känslan av att inte ha funnits där och kunnat stötta väcker skuld och 
sorg hos flera. Flera stycken nämner också att de från början kände skuld för att de trodde att 
de hade gjort fel under uppfostran och på så sätt var orsak till barnets läggning.  
 
”…eftersom jag inte visste nånting om homosexualitet så funderade jag ”är det jag som är 
skuld”… Ja mycket mycket skuldkänslor kände jag, väldigt mycket skuldkänslor…dels för vad 
jag inte hade sett och dels för det här…för vad jag i min enfald trodde jag hade gjort eller hur 
jag betett mig…Ja jag funderade på…jag visste inte varför man blev homosexuell…”   
 
En pappa beskriver att han kände skuldkänslor över att han kanske påverkat sin dotter i en 
viss riktning genom att understödja hennes lite grabbiga stil och uppmuntra henne i hennes 
intresse att hålla på med lite tuffare idrotter. 
 
”… Sen var det den här skuldkänslan…”har jag som pappa påverkat henne i en viss 
riktning”…den här grabbigheten…det understödde jag. Tuffheten…jag tänker på idrotterna 
som hon var i, det var grabbidrotter…” 
 
Att komma vidare 
 
Att visa sina känslor  
 
Beskedet om att ens son eller dotter är homosexuell väcker som sagt många olika känslor. 
Flera av intervjupersonerna berättar om att de kände stark sorg när de fick veta hur det låg till. 
Vad som hjälper en att ta sig ur sorgen och andra svåra känslor varierar, men flera av 
föräldrarna säger att en viktig del var att ha möjlighet att uttrycka sin sorg och dela den med 
vänner och med andra i samma situation.   
 
”Istället för att säga…som man hör ibland att ”jamen det är inga problem för mig” och det 
är klart att visst är det så också, en del människor är det inga problem för…men för väldigt 
många är det det och då tycker jag, då behöver man inte förneka det utan det kanske är 
lättare att ge utlopp för sorgen...eller rädslan eller vad det nu är för nånting. Så landar man 
ganska stadigt så småningom.”  
 
En mamma berättar att hon efter att ha fått veta att dottern var homosexuell ”stängde av” i två 
år. Hon kunde inte prata om det och försökte att inte tänka på det utan beskriver att hon sköt 
det framför sig. Det som fick henne att börja ta in beskedet var kontakten med RFSL:s 
föräldragrupp där hon träffade andra i samma situation. 
 
”Så första gången när vi var på föräldragruppen så…jag kunde inte prata, jag kunde 
inte…jag bara grät…det var på nåt sätt det här jag måste komma igenom det här…den här 
sorgen. Jag kände det, jag måste börja bearbeta sorgen och det förstod jag ju, att jag var 
tvungen att ha hjälp. Och den här gruppen då… där visste ju alla. Jag behövde inte 
förklara.[…]Och det gjorde att allt det här som jag gick och bar på, det blev inte så tungt 
längre. Utan jag förstod att det är nånting som många andra känner också.”  
 
Ingen av föräldrarna kommenterar spontant att beskedet att om barnets homosexualitet ledde 
till känslor av ensamhet och utanförskap, men min gissning är att sådana inslag var en del av 
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sorgeprocessen för många i och med att flera som deltagit i föräldragruppen berättar hur 
förlösande mötet med andra föräldrar varit för dem. 
 
Att få kunskap om homosexualitet  
 
Att skaffa sig kunskap om homosexualitet har varit en mycket viktig del för flera av 
föräldrarna i denna undersökning. Vissa beskriver att deras enda associationer till 
homosexualitet när deras barn kom ut var AIDS och ett vilt promiskuöst leverne. En mamma 
säger att hon inte kunde tänka sig att det kunde röra sig om kärlek mellan två personer av 
samma kön, utan hon var helt fixerad vid sexualiteten. Flera säger att de aldrig trodde sig ha 
träffat någon homosexuell utan de enda homosexuella de kände till var kändisarna de sett i 
media. Man hade helt enkelt inte funderat på vad det kunde innebära att leva som homo- eller 
bisexuell eller om det medför några speciella svårigheter. Som jag redan tagit upp tidigare 
hade flera av föräldrarna skuldkänslor för att de trodde att homosexualiteten berodde på 
felaktig uppfostran. Att få möjlighet att tala om dessa saker i ett tryggt sammanhang hade en 
avgörande betydelse för många av deltagarna i studien. Flera av föräldrarna har deltagit i 
RFSL:s föräldragrupp för föräldrar till homo- och bisexuella barn och därigenom fått mycket 
kunskap om vad homosexualitet innebär. Några har sökt sig dit för att få en ökad förståelse 
för hur man kan tänka och känna som homosexuell och för de flesta har träffarna med 
gruppen inneburit att rädslan och skuldkänslorna avtagit och i de flesta fall försvunnit helt. 
Även de föräldrar som inte deltagit i föräldragruppen menar att kunskap om homosexuella 
och homosexualitet har gjort att de jobbiga känslor som beskedet om barnets läggning innebar 
avtagit.  
 
”Till slut så kände jag såhär att ”Det här är inte så konstigt”. Jag hade nog…jag hade nog 
förstorat…inte förstorat upp det kanske men jag hade väl en sorg över vissa saker som jag 
sen upptäckte att det var inte mycket att ha sorg över. Det är inte så mycket som har 
förändrats egentligen.[…] Skaffar man sig kunskap så blir det helt naturligt.”   
 
Att träffa andra i samma situation  
 
Vikten av att träffa andra föräldrar i samma situation som de själva tar flera av upp som en 
mycket viktig del i bearbetningsprocessen och där spelar föräldragruppen på RFSL en stor roll 
för de informanter som är med där. Att dela sina upplevelser med andra och känna igen sig i 
varandras berättelser hjälper till att avdramatisera homosexualiteten och att alla vet vad man 
gått igenom blir en stor hjälp. Några föräldrar uttrycker också att gruppen haft en stor 
betydelse för att minska känslan av ensamhet som man först kände när man fick reda på 
barnets homosexualitet. Att få veta att ens barn är homosexuellt är en stor omställning och att 
då känna att det finns andra som är i samma situation är viktigt. Några menar att andra som 
inte själva upplevt hur det är att ha ett homosexuellt barn till fullo kan förstå vad det innebär 
och därför ger det något annat att träffa andra likasinnade än att bara prata med vänner som 
visserligen är förstående men inte har samma inifrån-upplevelse av det hela. Även några av 
dem som inte har någon anknytning till föräldragruppen rapporterar att det har varit viktigt att 
ha kontakt med andra föräldrar i samma situation. 
 
Möten med homosexuella och homosexualitet innan barnet kom ut   
 
Knappt hälften av föräldrarna rapporterar att de haft kontakt med homosexuella innan deras 
eget barn kom ut. För majoriteten av dem har detta varit en hjälp i att hantera det egna barnets 
läggning och att man inte har tyckt att homosexualitet har känts så konstigt. En pappa berättar 
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att hans bästa vän sedan ungdomen är homosexuell och att han genom honom haft mycket 
kontakt med homosexuella. Detta har gjort att det hela blivit mindre laddat och fick honom på 
ett tidigt stadium att inse att homosexuella precis som heterosexuella kan leva ett lyckligt och 
kärleksfullt liv. Några av de föräldrar som haft närmare kontakt med homosexuella nämner 
också att de har tyckt mycket om dessa personer.  
 
”En av min frus goda vänner skojade och sa ”dom trevligaste män som jag känner är alla 
homosexuella” …det är vanligt tror jag homosexuella, båda män och kvinnor är…oftast är 
det väldigt omtänksamma och snälla och känsliga människor…tänkande människor, dom är 
(skratt) jag vet inte, det låter stereotypt, att det är supermänniskor…men det är väldigt 
positivt i alla fall. Så det har säkert påverkat så att jag…jag var inte alls rädd för 
homosexualitet…det var inte ett drag som gjorde att man inte kunde vara lycklig”  
 
Det är dock viktigt att påpeka att en tidigare kontakt med homosexuella inte gör att man 
automatiskt accepterar sitt barns läggning utan problem. En tidigare erfarenhet kan vara en 
hjälp men innebär inte automatiskt att man inte känner sorg över att barnet inte blev som man 
tänkt sig.  
 
De som inte haft någon tidigare kontakt med homosexuella rapporterar i större utsträckning 
om att de haft fördomar om homosexuella och homosexualitet. Det kan röra sig om 
föreställningar om hur homosexuella är och ser ut, och att man kan se vem som är 
homosexuell. Liknande fördomar nämns inte i samma utsträckning av dem som haft närmare 
kontakter med homosexuella. En pappa säger att hans fördomar om homosexuella delvis 
försvann när han fick veta att hans son var homosexuell eftersom han tycker att hans son är en 
så fin person och att det därmed blev tydligt för honom att hans föreställningar om 
homosexuella inte stämde.  
 
Omgivningens bemötande 
 
Att berätta för släkt och vänner 
 
Alla föräldrar i studien har berättat om barnets läggning för släkt och vänner och reaktionerna 
har varit övervägande positiva. Ingen rapporterar om någon direkt negativ reaktion eller om 
något avståndstagande, även om flera oroat sig för det på förhand. En mamma konstaterar att 
hon överförde sina egna fördomar på släkt och vänner när hon förväntade sig negativa 
reaktioner. Till hennes stora glädje blev responsen väldigt positiv och hon beskriver att den 
som helt översvallande. Flera föräldrar beskriver att de väntat relativt länge med att berätta för 
släkt och vänner eftersom de ville känna att de själva hade en stabil grund att stå på så att de 
kunde försvara sitt barn om det skulle behövas. Många tyckte också att det kändes jobbigt att 
behöva berätta för andra, i synnerhet mer avlägsna släktingar och bekanta. I många fall talade 
man med barnet om när det var dags att berätta och bestämde detta gemensamt. En pappa 
nämner dock att han tyckte att det kändes mer spännande än jobbigt att berätta för släkten och 
att han tyckte att det var intressant att se hur budskapet skulle tas emot.  
 
Ett föräldrapar berättar om att de innan deras dotter kom ut hört en del homofobiska 
uttalanden från nära släktingar vilket skapade en osäkerhet om hur dotterns homosexualitet 
skulle bemötas. Reaktionerna var dock enbart positiva och föräldrarna konstaterar att de 
tidigare uttalandena nog snarare var uttryck för en jargong än en djupt känd åsikt. Dessutom 
menar de och flera andra av föräldrarna i undersökningen att det blir en annan sak för släkt 
och vänner när det visar sig att en person som man känt och tyckt om hela livet är 
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homosexuell. Homosexualiteten blir då inte främmande på samma sätt som man kanske 
tidigare har tyckt. En mamma nämner också att hon tror att dotterns homosexualitet givit de 
närstående en möjlighet att lära sig något och ompröva sina tidigare värderingar. Några av 
föräldrarna berättar också att avslöjandet att dottern eller sonen är homosexuell har lett till en 
fördjupad relation med släkt och vänner. 
 
Några av deltagarna i studien rapporterar att de har tyckt att det känts svårare att berätta för 
äldre släktingar än för yngre. Man har haft en känsla av att de äldre skulle komma att reagera 
mer negativt och ha svårare för att ta ett sådant besked. Detta har i flera fall kommit på skam 
och reaktionerna från äldre närstående har varit väldigt positiva.   
 
”För det är ofta många som säger som man träffar på…att ”Jag vill inte berätta för min 
mamma och jag vill inte berätta för min pappa…” Och jag tror att det är tvärtom. Jag tror att 
dom har blivit så kloka så för dom har inte det nån betydelse.” 
 
En mamma som är aktiv i en frikyrka berättar att hon fått övervägande positiv respons från 
församlingen, både från äldre och yngre medlemmar. Hon säger sig dock märka en skillnad i 
att kvinnorna generellt har lättare att acceptera än männen. Hon förklarar det positiva 
bemötandet med att hennes dotter funnits i kyrkan sedan hon var liten och att det var en 
person som de övriga medlemmarna kände och tyckte om.  
 
Några av föräldrarna nämner att yngre släktingar och vänner till familjen reagerat väldigt lite 
på beskedet om att deras kusin eller vän är homosexuell. De tolkar detta som uttryck för att 
den yngre generationen allmänt sett har lättare för att acceptera homosexualitet och att yngre 
är mer öppna för alternativa livsval.  
 
Nästan alla deltagare i studien upplever att de fått övervägande positiva reaktioner från släkt 
och vänner. Några funderar dock över om det ändå finns en dold icke-acceptans hos vissa som 
inte kommer till deras kännedom. En pappa funderar över skillnaden mellan intellektuell och 
känslomässig acceptans och att det är två skilda saker. I många kretsar är det inte politiskt 
korrekt att ge uttryck för negativa åsikter om homosexualitet och det faktum att man inte 
öppet manifesterar negativa uppfattningar betyder inte automatiskt att de inte finns. Det är 
också en skillnad i att acceptera homosexualitet som livsform på ett generellt plan och att 
acceptera att det finns i ens egen familj. 
 
”I dagens läge är det många som intellektuellt har uppvisat acceptans […] men skillnaden 
mellan det intellektuella resonemanget och det känslomässiga…att acceptera personligen 
”mitt eget kött och blod”…det är ett stort steg.”  
 
Flera av föräldrarna uttrycker väldigt tydligt att de inte skulle kunna tänka sig att umgås med 
släktingar och vänner om de inte accepterar barnets läggning. En mamma som är skild från 
sin sons far berättar att ett av hennes kriterier när hon skulle träffa en ny man var att han 
måste gilla homosexuella för att hon skulle gilla honom.  
 
Trots att föräldrarna i studien övervägande rapporterar positiva reaktioner, är det flera som 
nämner att de i vissa fall mötts av tystnad när de berättat. Att personen i fråga inte frågat 
vidare och verkat obekväm i största allmänhet. Några har också upplevt att de väldigt sällan 
eller aldrig får frågor om sitt homosexuella barn och dennes partner, utan det är bara de 
heterosexuella barnen i familjen som uppmärksammas. De menar att bristen på frågor är ett 
uttryck för osäkerhet och att man inte är säker på hur frågorna kommer tas emot. En mamma 
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beskriver att hon inte upplever sina syskon som särskilt fördomsfulla, men ändå känner att det 
inte är naturligt för dem att prata om hennes homosexuella dotter.  
 
”Ja det har inte varit svårt att berätta det egentligen, men det är ju inte självklart…och jag 
upplever inte att jag har några speciellt fördomsfulla syskon men det är klart ett område som 
plötsligt är jobbigt att prata om. Det blir så hurtigt…”Jamen oh, det är väl inget konstigt” 
och så hör jag att hon tänker ”hjälp…det tycker du att det är.” (skratt) Alltså jag känner 
det…och så inga följdfrågor och jag tänker att hade min dotter varit sambo med en pojke så 
hade man självklart ”Och hur mår Lasse då”…eller nåt sånt där och alla såna frågor. Nu är 
det väldigt tyst[…]och det kan jag känna…det är ett litet sting. Det är det. Kanske mer än jag 
vill erkänna.”   
 
Erkännande från andra 
 
Att berätta för andra att ens barn är homosexuellt har många likheter med att själv komma ut 
som homosexuell. Man kan inte vara säker på vilken respons man får men om de positiva 
upplevelserna överväger blir det lättare att gå vidare och bli ännu mer öppen. Flera av 
föräldrarna i denna studie berättar att de också fått mycket beröm från andra för sitt mod och 
sitt engagemang och det är tydligt att det väcker respekt när man visar att man vågar stå upp 
för sitt barn. I samband med en prisutdelning medverkade några av dem i TV och sa några ord 
om vad det kan innebära att ha ett homosexuellt barn och detta ledde till ett mycket positivt 
gensvar. En pappa berättar om vilken reaktion han fått från en arbetskollega:   
 
” Så på måndagen efter kom han upp till mig. ”Bertil” sa han ”jag såg dig på TV” ”Jaha” sa 
jag. ”Ja jag hade stor respekt för dig förut” sa han ”Men den blev ännu större nu.”  
 
Hur har relationen mellan föräldern och barnet påverkats av att barnet 
kommit ut?  
 
Förändrad/fördjupad relation förälder/barn 
 
De flesta föräldrarna i undersökningen tycker att relationen med barnet har fördjupats sedan 
han eller hon kom ut som homosexuell. Nästan alla menar att relationen var bra redan från 
början men att den nu blivit ännu bättre och att de har kommit sitt barn närmare in på livet. 
Flera av respondenterna menar att barnet är mer öppet och berättar mer om sitt liv än vad det 
gjorde tidigare och någon konstaterar att det måste bli en skillnad för barnet när det inte 
behöver gå omkring och ha en stor hemlighet längre och att detta leder till minskad spänning. 
Att kunna prata mer öppet om känslor och viktiga saker gör relationen starkare. En förälder 
konstaterar att hon tror att hennes son nog känner sig trygg och accepterad eftersom han väljer 
att komma hem till henne med sin pojkvän och även bjuder henne hem till sig. En mamma 
menar att även en svår process kan medföra något positivt. 
 
Alltså jag tycker att vi hade en bra relation innan…också. Men det är klart, då fanns ju det 
här inom Jeanette…vad vi förstår nu så måste hon ju ha varit väldigt vilsen innan hon visste 
och förstod själv vad det var…det var ju också en process, det var en svår process för henne. 
Men som det känns så pratar vi nästan om allt.[…] Vi har varit med om nåt som inte nån 
annan har fått vara med om. Och det är bara till gott. I efterhand så känns det så.  Ja det gör 
faktiskt det. För det behöver ju inte va så enkelt alla gånger…det kan bli bra ändå.  
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En pappa konstaterar att man inte kan veta hur relationen skulle ha varit om dottern inte varit 
homosexuell. Förmodligen skulle den varit annorlunda men det är svårt att säga på vilket sätt.  
 
Barnets kön kontra förälderns kön  
 
I den här studien framkom framförallt två aspekter som hade med barnets kön att göra. Flera 
föräldrar som har döttrar konstaterar att de är mindre oroliga för dem än vad de skulle ha varit 
om de hade haft homosexuella söner. De menar att kvinnor allmänt sett är mindre utsatta och 
att två tjejer kan hålla varandra i handen på stan utan att det väcker särskilt mycket 
uppmärksamhet. En mamma kommenterar att hon är glad för att hon har en dotter som är 
homosexuell och inte en son eftersom hon tror att homosexuella killar har det värre med alla 
bögskämt som florerar ute i samhället och att killar överhuvudtaget är mer utsatta. En mamma 
med en homosexuell son menar också att hon nog skulle vara mindre orolig om hon haft en 
homosexuell dotter.  
 
Den andra aspekten på kön som några av föräldrarna tog upp handlade om huruvida det fanns 
några svårigheter med att identifiera sig med ett homosexuellt barn av samma kön. Några av 
mammorna i studien menar att det kan vara svårare för heterosexuella kvinnor med 
homosexuella döttrar och heterosexuella män med homosexuella söner för att det är 
främmande för en själv att identifiera sig i en kärleksrelation med någon av samma kön. 
 
En pappa med en homosexuell dotter är inne på samma tankar och berättar att han nog skulle 
ha tyckt att det hade varit svårare om det hade varit hans son som hade varit homosexuell och 
han kopplar detta till manlighet och att det skulle ha varit svårare att identifiera sig med sonen 
som homosexuell.  
 
Ytterligare en pappa tror inte att det hade gjort någon skillnad om han haft en dotter som var 
homosexuell istället för en son utan menar att det helt och hållet handlar om individen. Barnet 
är som det är menar han och så ska det också få vara.  
 
Förälderns tankar kring homosexualitet 
 
Varför blir man homosexuell? 
 
Nästan alla föräldrarna i undersökningen har funderat över varför deras son eller dotter blivit 
homosexuell och över homosexualitet i allmänhet. Flera av dem reagerade med starka känslor 
av skuld när deras barn kom ut och skulden handlade till stor del om de själva bidragit till att 
barnets läggning genom sin uppfostran. Denna tanke har dock försvunnit hos de flesta i och 
med att de fått mer kunskap om homosexualitet. De flesta menar att det är något som är 
medfött; en egenskap som man har eller något man är och inget man blir. Några av 
föräldrarna tycker att det är ganska ointressant att spekulera kring orsakerna till 
homosexualitet och någon menar att man då lika gärna kan spekulera i anledningen till att 
man blir heterosexuell. Vissa av föräldrarna nämner dock att de tar till sig den information de 
ser om orsaker till homosexualitet och någon kommenterar att homosexualitet förekommer 
frekvent i djurvärlden. En förälder funderar kring vad det kan vara som gör att läggningen 
överlever eftersom den inte leder till barn och menar att oliktänkande och avvikelser kan föra 
utvecklingen av ett samhälle framåt. 
 
”Eftersom den läggningen finns och jag tror att det är nog genetiskt…det måste finnas nån 
aspekt som har bidragit till…det finns teorier om att för att samhällen ska utvecklas måste 



 30 

man ha oliktänkande och avvikelser…det leder till kreativitet också. Acceptansen för 
avvikelsen har en koppling till utrymmet för kreativiteten…det är lite två sidor av samma sak 
och att då i några stora steg komma fram till att homosexualitet är en avvikelse och att 
acceptans för homosexualitet…leder till kreativitet och kreativitet leder till utveckling och 
överlevnad och det tror jag på något sätt…det är lite stereotypiskt förstås, men väldigt många 
väldigt kreativa personer…kanske inte i den vetenskapliga världen…vad vet jag, men i många 
mjukare områden…är homosexuella.”  
 
Tidiga tecken på homosexualitet 
 
Ungefär hälften av föräldrarna tycker att de i efterhand kan se tecken på sonens eller dotterns 
homosexualitet i barnets beteende som litet. De beskriver sina döttrar som pojkflickor som 
ratade klänningar och kjolar och smink och hade många killkompisar. Några av flickorna 
sportade mycket och höll på med vad föräldrarna betraktade som killidrotter. En av 
mammorna beskriver att sonen mest hade tjejkompisar och lekte med dockor vilket fick henne 
att fundera.  
 
”Jag tror att det var mycket det här att han…nu har jag konstaterat i efterhand i och med att 
vi varit i den här föräldragruppen och då fick man information att det är inte så att alla bögar 
leker med dockor och så men det var den biten som jag fastnade för…han ville alltid ha 
rosa…ville inte leka med bilar och jag vet inte hur många sorters bilar min man köpte men 
nej, han var inte intresserad…det var barbiedockor och…det var den totala motsatsen till vår 
äldsta son”  
 
Några av föräldrarna klandrar sig själva för att de inte fick misstankar av barnets könsatypiska 
beteende och menar att de i så fall kanske inte försökt få in barnet i mer könsstereotypa 
aktiviteter i samma utsträckning utan accepterat barnets annorlundaskap. Flera beskriver det 
som att bitarna föll på plats när de fick vetskap om barnets homosexualitet, trots att de kanske 
inte tänkt tanken på ett medvetet plan tidigare. De menar också att det var okunskap som fick 
dem att agera som de gjorde och att de inte hade redskap att tolka barnets beteende.  
 
Dock anser jag att det är värt att poängtera att alla barn som uppvisar ett könsatypiskt 
beteende inte självklart blir homo- eller bisexuella som vuxna. Barnets könsatypiska sätt 
tolkas i efterhand som ett tecken på homosexualitet när man står med facit i hand medan de 
barn som inte beter sig enligt könsnormen som små och sedan blir heterosexuella vuxna inte 
uppmärksammas på samma sätt.  
 
Att landa – synen på barnets homosexualitet idag 
 
Upplevelser av vändpunkter i processen 
 
Att acceptera sitt barns homosexualitet har varit en process som tagit ganska lång tid för 
många av föräldrarna. Några liknar den med den komma-ut process man går igenom som 
homosexuell där man enligt forskningen (bl.a. Cass, 1979) går igenom olika stadier innan 
homosexualiteten har integrerats som en naturlig och självklar del i ens identitet. Flera av 
föräldrarna rapporterar hur nervöst det var när de skulle berätta om sitt barns läggning och 
flera lät bli att berätta för andra än de allra närmaste till en början. Några beskriver olika 
tillfällen som de ser som vändpunkter i processen, situationer där de känt att de har klarat av 
att berätta om sitt barns läggning utan att det känts så laddat som tidigare. En mamma berättar 
om första gången hon klarade av att berätta om sin sons homosexualitet utan att gråta eller 
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darra på rösten när hon stötte på en pappa till en av sonens barndomskamrater. Hon beskriver 
att den händelsen fick saker och ting att lossna.  
 
En pappa berättar om hur glad han blev över sig själv vid ett tillfälle när han presenterade 
dotterns flickvän för en bekant och kände hur bra det kändes. 
 
” …så vi kommer dit, vi ringer på, vi kommer in…och där står Jenny och där står Sandra.  
Vi kommer in och hälsar…”Ja det här är min dotter Jenny”…dom hälsar…”Och det 
här…det här är hennes flickvän Sandra” säger jag. Och precis när jag har sagt det…så 
kändes det så skönt. Det var så fantastiskt och jag såg på Jennys ögon…ja det bara strålade i 
ögonen. Det var en bekräftelse va, hon behövde inte gömma sig…ja det är en stark upplevelse 
och jag blev så glad över mig själv. För att då kände jag verkligen…”Det är väl ingenting. 
Nu kör vi!”  
 
Några av föräldrarna berättar hur de gått från att inte vågat säga något om sitt barns läggning i 
vissa sammanhang till att prata väldigt öppet om det. En mamma beskriver sig själv som 
”barrikadmamma” och talar om hur hon hade stort behov av att berätta om sin sons läggning 
och beskriver det som en väldig lättnad att inte längre gå och bära på det. 
 
Andra föräldrar nämner ingen specifik händelse som en vändpunkt utan beskriver en känsla 
av förändring över tid – att man gradvis märker att något inte längre känns så komplicerat. En 
pappa nämner hur bra det känns att han idag kan umgås med dottern och hennes flickvän som 
ett par istället för att som tidigare när förhållandet inte var öppet bara höra talas om 
flickvännen eller träffa henne som hastigast i stan utan att det var uttalat vilken relation hon 
och dottern hade till varandra. En mamma berättar om hur hennes syn på homosexualitet 
ändrats från det att hennes son kom ut till idag.  
 
”…när jag såg att det kom killar hand i hand och kysste varandra…jag sa till min man ”Nej 
jag grejar inte det här…det är väldigt konstigt för mig…det här är främmande för mig…” 
Och jag ville åka därifrån…och då kom jag på att jag inte hade accepterat det här…jag har 
alltid accepterat HONOM men på nåt vis hade jag kanske inte accepterat hans 
homosexualitet…det hade jag inte gjort och just det där att det var så konstigt…lite stötande 
på nåt vis det här att man såg bögar kyssas…och jag har inte varit med liksom i andra 
sammanhang och sett homosexuella tillsammans så det var en ny situation…men den biten 
har jag kommit över idag…jag tycker det är underbart när han kommer hem med sina 
pojkvänner och jag har inga problem…jag har liksom behövt gå i botten med det här och 
vara ärlig mot mig själv…jag tycker bara det är jätteroligt att han har pojkvän.”  
 
Positiva aspekter med att ha ett homosexuellt barn 
 
Nästan alla föräldrar i undersökningen tycker att det har medfört positiva saker att ha ett barn 
som är homosexuellt. Många rapporterar att det har givit dem en chans att utvecklas och 
mogna som människor och att de har blivit mycket mer vidsynta. Några säger att de har börjat 
se på människor på ett annat sätt, inte bara homosexuella utan även handikappade, icke-
svenskar och personer med politiskt avvikande åsikter. De upplever inte att de dömer 
människor på samma sätt längre utan är mer ödmjuka överhuvudtaget. Att märka att man 
utvecklats och inte tar saker för givet på samma sätt längre är en befrielse, kommenterar några 
av föräldrarna. 
  



 32 

”Vi har ju blivit fördjupade och vi har ju lärt oss väldigt mycket, jag tycker jag har mognat 
som människa. Och jag har tackat Jenny för det. Jag vet inte om vi hade kommit vår dotter så 
nära om hon inte hade kommit ut som vi har gjort nu…det har berikat våra liv.”  
 
Nästan alla föräldrar nämner att de är glada och lättade eftersom att de märker att deras barn 
mår bra och att det är det allra viktigaste. Heterosexuell eller homosexuell spelar mindre roll 
så länge sonen eller dottern mår bra och får uppleva kärlek i sitt liv. En mamma säger att hon 
fått en ny syn på vad som är lycka och vad som är viktigt i livet. 
 
”Även om inte jag hade mina funderingar kring vad min dotter skulle bli när hon blev stor 
eller hade några såna där funderingar som jag vet att man kanske hade förr mera så fanns 
det ändå det att det så kallade normala…man gifter sig med en man och så får man barn 
och…så trodde jag ju att det skulle va för henne. Jag har ju förstått nu att det inte är det som 
är lycka. Nej lyckan är ju nånting helt annat, lyckan är ju att bli mer trygg i sig själv…[…] 
Och jag måste säga att det här som hände, det är nog det bästa som hänt i hela mitt liv tror 
jag.”  
 
En del föräldrar tar upp att de tycker att de fått upp ögonen för en ny värld och sammanhang 
som de aldrig skulle ha kommit i kontakt med annars. Flera har följt med sitt barn på 
gayställen och på Pridefestivalen och tycker att det har känts intressant och spännande. Några 
mammor nämner också de s.k. regnbågsmässorna som en väldigt positiv mötesplats. Många 
av föräldrarna som deltagit i RFSL:s föräldragrupp berättar att de där har lärt känna andra 
föräldrar som de blivit goda vänner med. Flera har även gått i prideparaden under parollen 
”Stolta Föräldrar till homosexuella barn” och detta nämns som en väldigt speciell upplevelse.  
 
Ja på tal om positivt…det var ju HIMLA roligt, det var inte klokt! Första året, det var nog 
2001 kanske…ja det måste det ha varit då var det kanske 20-25 som gick i ledet av 
föräldrar…och det väckte ju jättemycket hos mig…framförallt den uppmärksamhet vi 
fick…den var helt översvallande. Jag har inte känt mig som särskilt god förälder så…men 
man kunde ju få hybris för mindre (skratt). Gå Hornsgatan fram och folk applåderar när man 
kommer!  
 
Engagemang för homosexuella 
 
Flera av föräldrarna nämner att de har ett stort engagemang för homosexuella och en önskan 
om att vara med och skapa en bättre tillvaro för denna grupp som många uppfattar som extra 
utsatt. Flera av föräldrarna var med och demonstrerade mot den friande domen mot Åke 
Green (frikyrkopastorn som i en predikan uttalade sig negativt mot homosexuella och dömdes 
för detta i tingsrätten men sedan friades i hovrätten) och talar om behovet av att agera mot de 
orättvisor och svårigheter som homosexuella möter i samhället. Dessutom nämner flera att de 
förvånats och upprörts över hur många homosexuella de mött, både unga och gamla, som 
blivit illa behandlade av sin familj. Att arbeta för att nå ut med ökad kunskap om 
homosexualitet och arbeta för en grupp som är ojämlikt behandlad tar flera av föräldrarna upp 
som något som känns mycket viktigt.  
  
”Det är viktigt att visa andra föräldrar att man…att det finns stolta föräldrar till 
homosexuella barn. […] Ju mer vi pratar om det så tror jag att man hjälper väldigt många 
föräldrar i det här… Man måste ju ta reda på vad det är för nånting så att man inte behöver 
va så rädd. Dom är ju rädda. Ja jag skulle önska att alla föräldrar som har barn som dom 
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förskjuter att dom fick kontakt med någon…att dom tog kontakt med någon så att dom fick 
hjälp. Så att det slapp gå omkring ungdomar som är olyckliga. Det är ju inte deras fel.”  
 
Några nämner att de tycker det är viktigt att försöka förmedla den kunskap de har fått till 
andra, så att dessa i sin tur kan föra kunskapen vidare som ett led i att förbättra situationen för 
homosexuella. En mamma frågar sig hur samhället i stort ska kunna acceptera homosexuella 
om inte deras föräldrar gör det. En annan mamma menar att om fler föräldrar engagerade sig 
skulle man kanske i förlängningen komma åt den homofobi som finns i samhället.  
 
”Ja i och med att vi försöker förmedla den kunskap vi har skaffat oss till dom runtomkring så 
ger det ju ringar på vattnet.[…]Tänk då om ALLA föräldrar som har barn som är 
homosexuella…om dom gjorde det, då skulle vi kanske få bort allt det här. Jag menar, det är 
bara ett drömscenario men väldigt mycket skulle försvinna ifall det här med homofobiska…ja 
hur dom beter sig mot dom homosexuella, allt detta våld som finns.  
 
Kvardröjande svåra känslor 
 
En del föräldrar nämner att vissa jobbiga känslor och en del av den ängslan man kände när 
man först fick reda på barnets läggning fortfarande finns kvar. Detta gäller framförallt oron 
för att barnet ska fara illa av den homofobi som finns i samhället. Rädslan för att barnet ska  
drabbas av hot och våld är stor hos några och ett föräldrapar berättar att deras son blivit 
misshandlad p.g.a. sin homosexualitet. Några tar upp den friande domen mot Åke Green som 
ett exempel på att samhället är långt ifrån idealiskt att leva i för en homosexuell person. Några 
föräldrar nämner att de fortfarande känner en oro för att dotterns läggning ska påverka hennes 
arbetsliv. Någon kan fortfarande känna att de ibland önskar att deras barn vore heterosexuellt 
just för att barnets liv skulle bli enklare och det skulle vara lättare för honom eller henne att 
visa känslor öppet. Oron för att barnet inte ska bli lyckligt och hitta kärlek finns kvar hos 
några få men har avklingat hos de flesta. Några nämner att även om barnet är lyckligt 
tillsammans med sin partner så är ett samkönat par mer utsatt än ett heterosexuellt par. För 
flertalet av föräldrarna har dock oron för vad barnet ska mötas av i samhället minskat, även 
om den fortfarande finns där och aktualiseras t.ex. när media rapporterar om våldshandlingar 
mot homosexuella eller andra uttryck för homofobi. En pappa säger dock att han tror att man 
många gånger är överdrivet rädd för vad omvärlden tycker. Många gånger är det inte så farligt 
som man kanske tror. 
 
Tankar om barnbarn och hur det ska bli med det är något som flera av respondenterna nämner. 
För flera var just detta en stor sorg när deras barn kom ut och man släppte tanken på att få 
barnbarn. Några av föräldrarna har tänkt om idag eftersom de börjat inse att ett liv som 
homosexuell inte automatiskt behöver innebära att man inte får barn. Flera tar dock upp att 
det är svårare för ett homosexuellt par att skaffa barn och några menar att det barnet kanske 
kan få det svårare än andra barn för att det också är mer utsatt. 
 
Även om alla föräldrarna i den här studien har accepterat sitt barn och i de flesta fall ser 
homosexualiteten som en självklar del hos honom eller henne nämner några att de fortfarande 
kan känna en sorg över att det inte blev som de tänkt sig. En mamma säger att hon absolut 
inte hade några förväntningar om att hennes barn skulle bli en ny superstjärna eller liknande 
men att hon drömde om att dottern skulle få ett vanligt liv. Att man varit tvungen att byta spår 
är flera föräldrar inne på och flera nämner också att man fått släppa sitt ”drömbarn” eller 
fortfarande ibland kämpar med det. Alla är dock noga med att påpeka att den sorgen handlar 
om dem själva, inte om barnet.  
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”Idag känns det helt naturligt – men det tog tid att komma hit” 
 
De flesta föräldrarna i undersökningen ger uttryck för att de nu ser barnets homosexualitet 
som något normalt och självklart. Det har blivit en naturlig del av barnets identitet och inget 
de längre fäster så stor vikt vid så som många gjorde när barnet precis hade kommit ut. Det är 
dock tydligt att det för flera av föräldrarna har varit en process som tagit tid. För några av dem 
har det tagit flera år från det att de fick vetskap om barnets läggning till dess att de började 
kunna berätta och gradvis bli mer öppna med sitt barns läggning och känna sig bekväma i det. 
För de flesta har de positiva reaktionerna som både de själva och deras barn fått från 
omgivningen hjälpt till att minska oron och underlättat hela processen. Flera poängterar dock 
att det är en process som ständigt fortgår. Man möter hela tiden nya personer där man ska ta 
ställning till om man ska säga något eller inte och flera beskriver att även om det inte längre 
ses som så svårt att berätta så är det ändå en liten tröskel man ska ta sig över. En mamma 
säger att hon är glad att sonen är född när han är född med tanke på att samhället har 
förändrats mycket på bara några decennier. En annan mamma kommenterar dock att många 
tror att det är helt okomplicerat att vara homosexuell idag, en uppfattning som hon inte delar.  
 
Flera föräldrar nämner att de känner sig väldigt stolta över sina barn. Det är inte en stolthet 
som beror på att barnet är homosexuellt utan över barnet som person, att han eller hon är stark 
som människa och klarat av att stå upp för sig själv. En önskan om att barnet ska få vara sig 
själv och att det primärt inte handlar om vilken läggning man har är något som flera av 
föräldrarna tar upp. 
 
”Jag ser det som en styrka hos honom. Han har naturligtvis fått kämpa för det här 
också…mycket mer än vi. Och det tror jag har stärkt honom som person. Men sen framförallt 
då att…han ÄR och FÅR och SKA vara sig själv…det är jätteviktigt och…än en gång, det har 
inte med sexuell läggning att göra utan han är den han är och han är älskad för det.”  
 

Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva föräldrars känslor för och tankar om att ha ett 
barn som inte är heterosexuellt. Resultatet i studien visar att det skapar en reaktion hos i 
princip alla föräldrar att få veta att deras barn är homosexuellt. Hos vissa är den reaktionen 
mycket stark medan den hos andra är mindre, men i de allra flesta fall verkar någon form av 
reaktion oundviklig. Hur kan detta komma sig? Varför väcker ens barns förmåga att älska 
någon av samma kön så mycket negativa känslor?  
 
Min utgångspunkt i denna uppsats är att föräldrarnas reaktioner till stor del hänger ihop med 
att vi lever i ett heteronormativt samhälle. På mer eller mindre subtila sätt premieras den 
heterosexuella livsstilen medan homosexualitet osynliggörs eller uppmärksammas på ett 
många gånger missvisande sätt. Via media har man de senaste decennierna matats med bilder 
av homosexuella som översexuella, hiv-smittade eller bara annorlunda i största allmänhet – 
om de överhuvudtaget uppmärksammats. Bilden har dock nyanserats de senaste åren och idag 
är det inte så ovanligt att man ser homosexuella par, ofta manliga, i reportage om t.ex. 
inredning eller mode. Det handlar dock ofta om sådana områden där många homosexuella, 
oftast män, av tradition ansetts duktiga och fortfarande är det ovanligt att se lesbiska par i 
liknande artiklar. Normer för hur man framställer homosexuella existerar alltjämt, även om de 
möjligen börjar luckras upp något. Mot den bakgrunden är det inte särskilt märkligt att 
beskedet om barnets homosexualitet inte var särskilt glädjande för föräldrarna i denna 
undersökning. För några av respondenterna kom beskedet som en chock. De hade aldrig 
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reflekterat över att deras barn skulle kunna vara homosexuellt, och detta tror jag beror på det 
faktum att homosexualitet i vårt heteronormativa samhälle är relativt osynligt. 
Heterocentrismen (Savin-Williams, 2001) är mycket utbredd och de flesta föräldrar tar helt 
enkelt för givet att deras barn är heterosexuella. Man bör också ha i minnet att flera av barnen 
till föräldrarna i denna undersökning kom ut för snart tio år sedan, då tystnaden kring 
homosexualitet var ännu större. Jag uppfattar det som att kunskapen om homosexualitet hos 
allmänheten idag är bättre än för tio år sedan, vilket möjligen gör att det ligger närmare till 
hands för föräldrar idag att inte självklart ta för givet att deras barn är heterosexuella.   
 
En konsekvens av det heteronormativa samhället är den snäva mediebilden av homosexuella 
och detta är troligen en bidragande orsak till att många föräldrar reagerar med chock när deras 
barn kommer ut. Om ens associationer till homosexualitet framförallt handlar om ett 
promiskuöst leverne och HIV kan det vara svårt att ta till sig att ens barn är homosexuellt. 
Enligt Aronson (1999) har människan en förmåga att kategorisera människor och en person 
(och kanske framförallt inte ens eget barn) hör heller inte hemma i kategorin ”homosexuell” 
om hon eller han inte beter sig på det sätt som man förväntar sig att en homosexuell person 
ska göra.  
 
Några av föräldrarna tar upp att de själva förvånades över sin reaktion. De hade sett sig som 
fördomsfria och öppna och trodde inte att beskedet om deras barns läggning skulle väcka 
sådana starka reaktioner. Min tolkning är att även detta har att göra med att vi lever i ett 
heteronormativt samhälle där vi på mer eller mindre subtila sätt matas med bilden av 
heterosexualiteten som den enda rätta livsstilen. Normen att man ska vara heterosexuell sitter 
så djupt att den är svår att distansera sig från om man inte tvingas till det.  
 
Föräldrarna i studien nämner flera faktorer som underlättat deras process att acceptera sitt 
barns läggning, och att få kunskap om homosexualitet är en av de viktigaste. Flera av 
föräldrarna trodde sig aldrig ha kommit i kontakt med homosexuella och hade mycket 
begränsade kunskaper om vad det innebar att vara homosexuell. Även detta kopplar jag till 
vårt heteronormativa samhälle och den begränsade bild av homosexualitet som media ger. 
Genom att få en mer nyanserad bild av vad homosexualitet innebär minskar fördomarna och 
de negativa associationerna som är förknippade med begreppet. De av föräldrarna som haft 
kontakt med homosexuella innan deras barn kom ut har färre fördomar och reagerade i vissa 
fall mindre starkt än de föräldrar som inte varit i kontakt med homosexuella. 
 
Ytterligare en faktor som nämns i sammanhanget är behovet av att få sörja. Det får väl anses 
som allmänt känt nuförtiden att det vid kristillstånd är bättre att gråta och öppet visa sina 
känslor än att hålla dem inom sig och även teorier som behandlar människors reaktioner i kris 
framhåller detta (bl.a. Kübler-Ross, 1987). Att ha möjlighet att gråta och vara förtvivlad över 
att ens barn inte blev som man tänkt sig underlättar processen och gör vägen till acceptans 
kortare.  
 
Fyhr (2002) tar upp svårigheterna med att få ett funktionshindrat barn och att detta innebär att 
man måste släppa det barn man drömt om att få, drömbarnet. Några av föräldrarna i denna 
studie är inne på samma linje när de talar om att deras barn inte blev vad de förväntat sig och 
några använder sig just av termen drömbarnet som de blivit tvungna att släppa. Man skulle 
kunna säga att ur ett heteronormativt perspektiv är deras barn kärleksfunktionshindrat. Det 
verkar alltså finnas tydliga paralleller mellan att få ett fysiskt och perceptuellt 
funktionshindrat barn och ett barn som är homosexuellt såtillvida att barnet i båda fallen 
avviker från det man förväntat sig och önskat och processen man som förälder går igenom har 
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många likheter. I båda fallen finns en rädsla för hur barnets liv ska bli och för vilka 
svårigheter det kommer att möta. Kommer ens funktionshindrade eller homosexuella barn 
själv att kunna få barn? Hur ska det klara av att leva ute i samhället med de fördomar som 
finns? Jag vill dock framhålla att jag anser att det trots allt finns en grundläggande skillnad i 
att ha ett homosexuellt barn jämfört med ett barn som är funktionshindrat på det sätt att det 
homosexuella barnet inte har något fysiskt handikapp med allt vad det innebär, men det är 
också viktigt att komma ihåg att det finns många likheter. I det homosexuella barnets fall 
handlar problemen mycket om det faktum att barnet avviker från normen och vad detta kan 
medföra i form av eventuella hot och våldshandlingar och/eller upplevd risk med att öppet 
visa sin läggning.  
 
Man bör också fundera över hur barnen själva upplever sin situation. Tvärtemot vad man 
kanske tror visar forskning att funktionshindrade ungdomar inte har sämre självkänsla än 
ungdomar utan funktionshinder. En svensk studie visar t.o.m. på högre självkänsla hos de 
funktionshindrade ungdomar man studerat jämfört med normalpopulationen (Adamson, 
2003). Hur självkänslan ser ut hos homosexuella, jämfört med heterosexuella, har jag inte 
hittat någon specifik forskning om, mer än att homosexuella rapporterar psykiska problem 2-3 
gånger oftare än heterosexuella (Hegna et al cit. i Hanner, 2002). Detta talar för att 
självkänslan hos homosexuella möjligen inte är lika god. Dock vill jag framhålla att det för 
många homosexuella ligger en glädje i att komma ut och öppet stå för den man är efter att 
under lång tid försökt vara något man inte är. Föräldrarna har sällan den positiva känslan 
vilket kan göra det svårare för dem att acceptera. Dessutom tänker jag att man både som 
homosexuell och som funktionshindrad inte riktigt kan veta om något annat liv än det man 
har. Man anpassar sig till sin verklighet helt enkelt och detta behöver inte nödvändigtvis 
innebära ett begränsat liv ur barnets synvinkel.  
 
Vad gäller termen drömbarn skulle jag också vilja väcka frågan om hur många barn som 
egentligen är drömbarn i sina föräldrars ögon. Hur många barn blir egentligen som man tänkt 
sig och önskat? Det behöver inte handla om funktionshinder eller homosexualitet, utan så gott 
som alla barn gör val och går sina egna vägar långt bort från föräldrarnas önskemål. Kanske 
kan vissa föräldrar ibland fastna i att allt skulle vara bra om barnet bara inte var 
funktionshindrat eller homosexuellt, men jag tror att det är ett förenklat sätt att se på saken. 
Fyhr (2002) talar om barnets symboliska betydelse och kanske kan det vara så att det finns en 
samvariation mellan barnets symboliska betydelse och förälderns självkänsla. Det är dock 
svårt att säga något om hur denna samvariation ser ut. Jag tror att de familjer som inte riktigt 
klarar av att acceptera sitt barns homosexualitet är de som redan tidigare hade en större 
sårbarhet och lägre självkänsla än familjer som når en acceptans, oavsett om detta sker mer 
eller mindre lätt. 
 
Av respondenterna i denna undersökning kommer två tredjedelar från en föräldragrupp dit de 
sökt sig för att få stöd, hjälp och kunskap. Personer som söker sig till en sådan grupp kan 
antas ha en stark önskan att acceptera sitt barns läggning. De människor som aldrig accepterat 
sitt barns homosexualitet är svåra att nå eftersom de sällan söker sig utåt för att få hjälp att 
bearbeta sina känslor och troligtvis inte heller skulle ställa upp i en sådan här studie. Fokus 
blir alltså på föräldrar som kommit långt i sin process att acceptera sitt barns läggning. Dessa 
resultat måste därför tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att ha i minnet att 
föräldrarna i den här studien har vetat om sitt barns homosexualitet i minst tre år, ofta längre. 
Att få tid att vänja sig är något som flera av dem framhåller som en väsentlig del i processen 
att acceptera och det är troligt att studien hade fått ett annat utfall om de deltagande 
föräldrarna ganska nyligen fått vetskap om sitt barns läggning. Dessutom hade nästan alla 
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föräldrar i studien barn som kom ut som vuxna när de flyttat hemifrån. Ett barn kom ut som 
17-åring, annars var barnen över 20 i de fall där det fanns ett speciellt tillfälle då de berättade 
för sina föräldrar. Forskning visar att ungdomar idag kommer ut tidigare inför sina föräldrar 
(Saltzburg, 2004) och man kan fundera kring om processen ser annorlunda ut när en ungdom 
som fortfarande bor hemma berättar om sin homo- eller bisexualitet för sina föräldrar jämfört 
med ett vuxet barn som flyttat hemifrån.  
 
Denna studie har enbart kommit att handla om föräldrar med homosexuella barn. Från början 
var tanken att intervjua föräldrar med både homo- och bisexuella barn, men eftersom enbart 
föräldrar med homosexuella barn tog kontakt med mig så kom studien att fokusera på denna 
grupp. Det är möjligt att föräldrar med bisexuella barn har en annorlunda process i och med 
att man kanske upplever sitt barns läggning som mindre statisk än vad föräldrar till 
homosexuella barn gör. Kanske kan man som förälder till ett barn som definierar sig som 
bisexuellt fokusera starkt på barnets heterosexuella sida och ställa allt sitt hopp till det och på 
så sätt undvika en djupare bearbetning av barnets läggning. Fyhr (2002) tar upp det faktum att 
föräldrar till lindrigt funktionshindrade barn klamrar sig fast vid barnets färdigheter och 
bortser från dess svårigheter. Kanske kan samma process gälla vissa föräldrar till bisexuella. 
En av mammorna i denna studie nämner att hennes reaktion när dottern först sa att hon kanske 
var bisexuell var att vänta och se. Hoppet om att dottern trots allt skulle hitta en man fanns där 
hela tiden och hon beskriver att den riktigt starka reaktionen kom först när dottern kom ut som 
homosexuell.  
 
Förr eller senare accepterar de flesta föräldrar sitt barns homosexualitet. Det finns dock 
mycket lite forskning kring vad det är som gör att vissa accepterar medan andra aldrig 
försonas med barnets läggning. Den process som föräldrar går igenom när de får reda på att 
deras barn är homosexuellt liknar till stora delar den process som man går igenom som 
homosexuell. Många homosexuella blir gradvis medvetna om sin läggning och detsamma 
gäller också för somliga av deras föräldrar. För andra föräldrar kommer dock beskedet som en 
chock, vilket sällan är fallet för den homosexuelle. I övrigt verkar det finnas många likheter 
mellan de känslor som dyker upp. En person som börjar upptäcka sin homosexualitet har ofta 
negativ syn på andra homosexuella och är inte sällan deprimerad och rädd för vad andra ska 
tänka om de skulle få veta något (Bohman, 1995).  Detta stämmer till stor del överens med 
vad flera av föräldrarna beskriver i den här studien. När man väl börjat bearbeta det faktum att 
man själv eller ens barn är homosexuellt minskar ofta rädslan och nedstämdheten. För båda 
parter gäller att berätta för omvärlden och detta blir enklare med tiden i takt med att man får 
ett positivt bemötande. Målet för båda parter är att nå en identitetssyntes (Cass, 1979) där 
homosexualiteten är en integrerad del av identiteten men inte längre överskuggar allt. 
 
Som ingång i det här arbetet har jag ett stort personligt engagemang och en förförståelse för 
mitt forskningsämne, vilket innebär både för- och nackdelar. Jag har upplevt studien som 
oerhört spännande och givande att genomföra och intervjuerna har känts väldigt engagerande 
för mig som intervjuare. Vid intervjuandet och skrivarbetet har jag kunnat utgå från mina 
egna erfarenheter och kunskaper på ett sätt som känts väldigt entusiasmerande. Dock kan min 
förförståelse och mitt engagemang fått mig att tolka informationen på ett skevt sätt utifrån 
min tidigare kunskap. Min strävan har dock varit att låta materialet tala för sig och ge det en 
så rättvisande bild som möjligt.  
 
En viktig faktor att fundera över är hur föräldrarna påverkas av det faktum att jag själv inte är 
heterosexuell. Kanske har det funnits en önskan hos respondenterna att inte såra mig, vilket 
skulle kunna innebära något ”tillrättalagda” svar. Jag uppfattar dock att samtliga intervjuade 
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strävat efter att svara utförligt och ärligt på mina frågor och ge en så rättvisande bild som 
möjligt av sin historia.  
 
Forskning visar att föräldrar som anser att homosexualiteten är genetiskt betingad har lättare 
att acceptera sitt barn och ge det sitt stöd än de föräldrar som anser att homosexualitet är något 
man kan kontrollera (Armesto, 2001). Detta verkar stämma överens med mina respondenter 
som i huvudsak ser sitt barns läggning som något medfött och ger dem sitt fulla stöd. I takt 
med att de skuldkänslorna och rädslan för att ha gjort något fel under barnets uppväxt minskat 
har man lättare att acceptera sitt barn. Även annan forskning (Ben-Ari, 1995) visar att ju mer 
accepterande en förälder är, desto mindre skuld uppger hon eller han känna.  
 
Wrangsjö (2004) skriver om familjestilar och hur familjemedlemmar relaterar till varandra 
beroende på vilka normer och regler som finns i familjen. I denna uppsats har jag varken som 
önskan eller syfte att försöka urskönja mönster i respondenternas familjer men man kan ändå 
spekulera i att det borde vara lättare att komma ut som homosexuell i en familj där målet är att 
individen ska ges utrymme att forma sitt liv såsom han eller hon själv önskar och där man 
strävar efter en öppen kommunikation mellan medlemmarna. Flera av föräldrarna i studien 
har gett uttryck för en stark önskan att deras barn ska få vara sig själva och bli älskade för den 
unika individ han eller hon är. Man fokuserar mer på att barnets bästa än på sin egen reaktion 
vilket jag uppfattar som ett väldigt barncentrerat föräldraskap. 
 
Forskning visar att homosexuella män är mer utsatta för våld än homosexuella kvinnor (Tiby, 
1999). Lesbiska är generellt mer osynliga och som homosexuell man sticker man ut mer än 
som homosexuell kvinna vilka kan leda till ett mer riskabelt liv för männen. Kanske kan det 
vara därför som mammor reagerar mer negativt när de får vetskap om sin sons homosexualitet 
än sin dotters? Att acceptera och uppmuntra ett homosexuellt liv kanske för dessa mammor 
blir samma sak som att man uppmuntrar något som man uppfattar som farligt, vilket ingen 
förälder vill. På samma gång har man kanske svårt att se det positiva som barnet får ut av att 
vara sig själv fullt ut, vilket i många fall kan överskugga rädslan för våld och hot. 
Överhuvudtaget verkar orosbenägenhet påverka hur man uppfattar sitt barns homosexualitet. 
En orosbenägen person har förmodligen svårare att acceptera barnets läggning eftersom den 
kan innebära fler risker än vad ett heterosexuellt liv gör. I den här studien är det främst 
kvinnorna som uttrycker oro, både de som har söner och de som har döttrar. De tre papporna 
nämner inte särskilt mycket rädsla för vad som skulle kunna tänkas hända barnet. Kanske 
finns en tendens hos föräldrarna att ta olika roller där kvinnan är den oroliga (vilket ofta 
räknas som en kvinnlig egenskap) medan männen behåller lugnet. Vad det gäller oron för 
barnets homosexualitet så tror jag att en oro till viss del hade funnits där även om barnet hade 
varit heterosexuellt – den hade bara haft ett annat fokus.   
 
Ytterligare en aspekt av kön är föräldrarnas tankar om identifikation med barnet. Några 
föräldrar tar upp att det kan vara svårare att identifiera sig med ett barn av samma kön som är 
homosexuellt om man själv är heterosexuell eftersom den läggningen blir främmande för en. 
Detta är en intressant synpunkt som jag inte hittat något forskat kring i min 
litteraturgenomgång. Min förhoppning är att detta kan komma att belysas ytterligare i 
framtida studier. 
 
Flera av föräldrarna tar upp att de är väldigt stolta över sitt barn. De beskriver att barnet på 
olika vis har kämpat med sig själv och genom det utvecklats som människa och blivit starkare 
som person. Även många av föräldrarna i undersökningen har arbetat hårt för att acceptera sitt 
barns homosexualitet och slutligen kunnat integrera det som en del i barnets identitet. Med 
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Cass (1979) terminologi skulle man kunna säga att både föräldrar och barn utvecklat en 
identitetssyntes. Denna undersökning visar också att en stark negativ initial reaktion inte 
behöver betyda en negativ fortsättning. Tvärtom verkar det som att en negativ reaktion som 
också bearbetas i många fall leder till att man mognar och djupnar som människa. Detta är 
något som även Fyhr (2002) tar upp vad gäller föräldrar till funktionshindrade barn. Har man 
möjlighet att bearbeta sorgen över att ens barn inte blev som man tänkt sig kan detta medföra 
att synen på barnets annorlundaskap förändras radikalt och i slutändan blir något positivt. 
 
Slutligen hoppas jag att fler studier kommer att genomföras inom detta område. 
Undersökningen tar inte upp vilken betydelse etniskt ursprung eller kulturell tillhörighet kan 
ha för acceptansen av ett homosexuellt barn. Det verkar rimligt att anta att detta har en viss 
påverkan, t.ex. om familjen kommer från ett land där homosexualitet är belagt med dödsstraff 
och det vore önskvärt att ta upp denna aspekt i framtida studier. 
 
Det vore också intressant att undersöka hur föräldrarnas sociala bakgrund påverkar deras 
upplevelser av att ha ett homo- eller bisexuellt barn. Likaså vore det givande att studera 
syskons samt mor- och farföräldrars tankar om och känslor för att ha ett homo- eller bisexuellt 
syskon eller barnbarn. Min förhoppning är att dessa och andra outforskade delar inom detta 
ämnesområde ska belysas ur olika perspektiv i framtiden. 
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Bil. 1 
 
Intervjuguide      
 
Hur gammalt är ditt barn nu?  
När fick du veta att hon/han är homo/bisexuell? Hur? 
Var det något du anat tidigare? Varför i så fall? 
Kan du berätta lite om vad du tänkte och kände när du fick veta det?  
Var det något som var särskilt svårt med att få det beskedet/något som gjorde dig glad?  
Kan du säga något om hur tankarna och känslorna har ändrats från det att du fick veta tills nu? 
Tycker du att er relation har påverkats av att hon/han kom ut?  
Hur har övriga familjen reagerat? 
Kan du berätta lite om ditt barn? Hur är hon/han-utseende, personlighet osv? 
Hur var hon/han när hon/han var liten?  
Har du funderat kring varför ditt barn blev bi/homosexuellt? 
Är ditt barn aktiv i gayvärlden på något sätt? Vad tycker du om det?  
Har hon/han någon partner?  
Har hon/han många homo/bisexuella vänner? 
Vet släkten om att han/hon är homosexuell? Hur tar de det? 
Vet dina arbetskamrater och vänner om det?  
Har ditt barn någon gång råkat illa ut för att han/hon är homosexuell? Är det något du oroar 
dig för ska hända? 
Har du mött några fördomar för att du har berättat om att du har ett barn som är 
homosexuellt? 
Har ditt barn egna barn eller planerar han/hon att skaffa det? Hur ser du på det?  
Har du något att tillägga som du tycker att jag har glömt att fråga om?  
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      Bil. 2 
  
Intervjupersoner sökes!     
 
Jag heter Anna Danielson och går sista terminen på psykologlinjen vid 
Stockholms universitet. Jag skriver min examensuppsats om föräldrar till homo- 
och bisexuella barn och deras tankar och känslor om att ha ett barn som inte är 
heterosexuellt. För detta ändamål söker jag intervjupersoner och vänder mig till 
er i föräldragruppen med hopp om att någon eller några skulle kunna tänka sig 
att bli intervjuade och dela med sig av sina upplevelser. Intervjun tar ca en 
timme och alla svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna 
kommer att äga rum i oktober-november och uppsatsen beräknas vara klar i 
slutet av januari.  
 
Skulle du vilja vara med eller har du frågor om studien? Hör gärna av dig till 
mig på mail eller telefon!  
 
Mailadress: annas_epost@hotmail.com  
Telefonnummer: 0733-79 11 11  
 
 
Med vänlig hälsning Anna Danielson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


